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‹deoloji:
Marksizm-Leninizm-

Maoizm
Partimiz Büyük Proleter Kültür

Devrimi’nin Ürünüdür
Partimiz TKP(ML), Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ürünüdür. Bilimimizin
yeni, nitel-üçüncü aflamaya, yani Maoizm’e ulaflmas›, proleter dünya devrim
tarihinin flimdiye kadarki, en ileri deney ve tecrübesini oluflturan Büyük Proleter
Kültür devriminde ifadesini bulmufltur. Kültür Devrimi öncesi “Mao Zedung
Düflüncesi”nin, Maoizm’e yönelme dinamikleri içerdi¤inden bahsedebiliriz,
ama bu seviyeye Maoizm diyemeyiz.

Baflkan Mao önderli¤inde, enternasyonal proletaryan›n ortak evrensel
ideolojisinin o dönemki en ileri seviyesini oluflturan Marksizm-Leninizm, Çin
devriminde somut koflullara yarat›c› bir flekilde uygulanmakla kal›nmad›, ayn›
zamanda gelifltirilip, zenginlefltirildi. Felsefede çeliflki, teori-pratik, ekonomi
politik alan›nda bürokratik kapitalizm tahlilleri, Yeni Demokratik Devrim,
Yeni Demokratik Halk ‹ktidar› ve bunlara ulaflman›n, yani devrimin siyasal
görevlerinin icraa edilmesinin stratejik silah› Halk Savafl›n›n evrensel ilke-
lerinin mahiyeti, Halk›n Birleflik Cephesi, bu geliflme ve zenginleflmeyi anla-
t›yordu. Sadece Çin devriminin önder çizgisi anlam›ndan ç›karak “Düflünce”
formülasyonu’nu ifade etmiyoruz. Büyük Çin Devriminde, Çin devriminin
önder çizgisinin ötesinde, Mao Zedung yoldafl›n evrensel önem tafl›yan bu
katk›lar› esasta mevcuttu.

Tüm bunlara ra¤men bilimimiz Maoizm’e Büyük Proleter Kültür Devrimi
ile ulaflm›flt›r. Bilimimizin eski seviyede tekrar› ve devam› ile Maoizm’e ula-
fl›lamazd›. Wang-Ming, Lili-San, Chang Kuo-Tao, Sovyet deneyi ve Komün-
tern çizgisinin mekanik tekrarlay›c›lar› durumundayd›lar. Enternasyonal prole-
taryan›n büyük ö¤retmenlerinden yoldafl Stalinin hatalar›ndan kopa-m›yorlar,
birebir taklit pozisyonunda duruyorlard›. Yoldafl Mao’nun Yeni Demokratik
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Devrim mücadelesi döneminde Lili-San ve Wang-Ming’le mücadelesini sadece
ÇKP içerisindeki iki çizgi mücadelesi olarak s›n›rlayamay›z. Bu, ayn› zamanda
esasa iliflkin olmasa da bu konularda tali hatalara sahip komüntern ve Stalin
yoldafla karfl› da (o dönemler isim verilmesi olmasa da) ideolojik aç›dan muh-
teflem bir mücadeleydi. Metafizik düflünce sistemiyle bir hesaplaflmayd›. En-
ternasyonal ve onun bir parças› olarak tek tek halkalardaki komünist parti-
lerin monolitik görülemeyece¤inin, kökleri toplumun derinliklerinde olan iki
çizgi mücadelesinin de¤iflik seviyeler gösterse de, sürekli ve ilerlemenin motoru
oldu¤unun muazzam bir prati¤iydi. Yoldafl Mao’ nun Yeni Demokratik Devrim
y›llar›nda, Stalin yoldafl›n sadece bir temsil-uygulama ve devam› de¤il, hata-
lardan köklü kopufl yürüyüflü oldu¤u da görülmelidir. Bu bilimsel yürüyüfl ve
ilerleme onu, Stalin sonras› Sovyetler Birli¤inde cereyan eden s›n›f mücade-
leleri, yeni burjuva Kruflçef iktidar› ve Sovyetlerdeki geri dönüflten cüret alan
Çin’deki revizyonistler vesilesiyle, bir geçifl dönemi olan sosyalizm’i daha
derinden kavramaya götürdü. Kendi bafl›na “istikrarl›” bir toplum de¤il, kapi-
talizmden-komünizme bir geçifl dönemi olan sosyalizmde s›n›flar ve s›n›f
mücadelesinin bilimsel analizine, senteze ulaflt›rd›. Kapitalist resterasyonu
önleme ve mücadelede komünizme kadar vazgeçilmez bir ilke olarak, prole-
tarya iktidar› alt›nda, proletarya devrimini sürekli sürdürme nitel aflamas›na
vard›rd›. Büyük Proleter Kültür devrimi böyle mümkün oldu.

Çin Devriminde sadece Çin de¤il, enternasyonal aç›dan önem tafl›yan
önceki evrensel katk› dinamikleri ve somut olgular›n›n o dönem bu özellikler
itibar›yla “Düflünce” olarak formüle edilmesi do¤ru ve anlafl›l›r oland›r. Büyük
Proleter Kültür Devrimiyle ulafl›lan seviye, nitel-yeni-üçüncü bir aflamayd›
MAO‹ZM!. . Kültür Devriminin ürünü olarak yeni Maoist nesil, her bir halkada
de¤iflik iktisadi-sosyal-siyasal koflullar ortam›nda bulunsalar da bu bilinç saye-
sinde var olmufllard›r. Onlar› yaratan as›l faktör, bilinç ögesi, Büyük Proleter
kültür Devrimi’dir. Büyük Proleter Kültür Devrimi, yani Maoizm olmasayd›
ne TKP(ML), nede Maoist Komünist Partileri olmazd›. Komünizm ad›na par-
tiler olabilirdi. Marksizm-Leninizm’de savunulabilinirdi. Ancak Maoist olu-
namazd›.

Yoldafl Kaypakkaya’da  T‹‹KP ile tart›flmada “Büyük Proleter Kültür Devri-
minin ürünü” olma meselesine iflaret eder.

Bugün formüle etti¤imiz seviyede bir aç›klama yapma durumunda olmad›.
Tarihsel s›n›rlamalar itibar›yla ve ondan sonra bizim yaflad›¤›m›z tecrübeler
aç›s›ndan kurucu önderimizi anlayabiliriz. Yoldafl Stalin ve Komüntern’i neden
flimdiki seviyemizde “elefltiremedi” diye suçlayamay›z, bunun sebeplerini tart›-
flabiliriz. Ancak ‹brahimcilik ad›na çak›l›p duramay›z. Kald›ki, ‹brahim büyük
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Maoist bir önderdi. Kendisini yaratan as›l faktörün o dönemin formülasyo-
nuyla “MZD” oldu¤unun hem bilincinde, hem de prati¤indeydi.

Proletarya partileri objektif koflullar›n kendili¤inden sonuçlar› de¤illerdi.
Proletarya, yani komünist partilerin objektif temeli olmazsa, komünist partisi
olmaz, olamaz!… Objektif koflullar› olmayan hiçbir fleyin keyfi yarat›lama-
yaca¤› diyalektik materyalizmin bilimsel gerçe¤idir. Fakat objektif flartlar,
kendi kendine bilinçli-subjektif bir öge olan Komünist Partisi yaratmaz. Tersi
düflünce, kaba materyalizmdir. Kendili¤indenci ekonomizmdir. Bunun anlam›
aç›kt›r. Enternasyonal proletaryan›n evrensel ortak ideolojisi Marksizm-Leni-
nizm-Maoizm’le donan›p dünyan›n her bir parças›na yarat›c› bir tarzda uygula-
nmas›n› ifade eden her bir halkadaki devrimin somut güzergah› önder çizgisi
yarat›lmadan, Komünist Partisi tesis edilmifl olamaz. Partimiz hakk›nda yoldafl
Kaypakkaya’n›n da belirtti¤i gibi;

“Kahraman iflçi s›n›f›m›z›n, fedakar köylülerimizin ve yi¤it gençli¤in
ç›¤ gibi yükselen mücadelesi, h›zla yay›lan ML eserler, Çin’de Baflkan
Mao’nun önderli¤inde yer alan Büyük Proleter Kültür Devriminin dünyay›
sarsan etkileri, bütün bunlar ülkemizin topra¤›nda y›¤›nlar›n mücadelesine
önderlik edecek genç bir komünist hareketin f›flk›rmas›na elveriflli ortam›
haz›rl›yordu.” (‹. K, Bütün yaz›lar. Sf, 105) Partimizin kuruluflunun genel
çerçevesini oluflturan faktörler bunlard›r.  Peki tayin edici faktör nedir? E¤er
15-16 Haziranlar’da doru¤a ulaflan halklar›m›z›n flanl› direnifli otomatikmen
komünist partisini yaratan as›l faktör olsayd›, neden THKPC, THKO de¤il de
TKP(ML) Komünist Partisi olarak sahneye ç›k›yordu?

Yoldafl Kaypakkaya’n›n yukar›da ifade etti¤i olgular, objektif olarak bilinç-
lerde s›çramaya neden oluyordu. Objektif olgular, MLM ile donanmadan ken-
dili¤inden do¤rudan bir komünist partisine götüremezdi!… TKP(ML),
BPKD’yle ulafl›lan MLM’nin, özellikle Maoizm’in eseriydi.

Yeni, nitel ç›¤›r› açan Büyük Proleter Kültür Devrimiydi. Kaypakkaya’y›
yaratan Maoizmdi. Zaten ‹brahim Kaypakkaya yoldafl da T‹‹KP program
tasla¤›n›n elefltirisinde (Ocak 1972’de), “Baflka arkadafllar›n elefltirilerinde
gördü¤üm flu noktalara ben de aynen kat›l›yorum” demekte ve kat›ld›¤› bu
noktalar içinde baflta geleninde flu oldu¤unu vurgulamaktad›r.

“1) Hareketimizin Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ürünü oldu¤u
belirtilmeliydi”  (age. sf, 107, abç. ) Maoizm’e ra¤men bir Kaypakkaya’c›l›k
sadece bir gösteridir. Parti tarihimiz bu kuru-s›k› gösterilerle oldukça doludur.
Rehber ideolojimiz MLM ve özellikle de onun en ileri aflamas› Maoizm’dir.
Kaypakkaya güzergah›, bu evrensel ideolojimizin Türkiye-Kuzey Kürdistan
koflullar›na uyarlanmas›n›n ifadesi ve programatik görüfllerimize tekabül eden
genel, stratejik, siyasal çizgimizdir. Maoizm’le bütünleflmeyen “Kaypakkaya-
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c›l›k” (!) tahrifatt›r. Marksizm, flimdi Marks’›n tekrar› olamaz. Lenin tekrar›
ile Leninizm’de temsil edilip uygulanamaz. Proletarya bilimi yaflayan canl›
bir silaht›r. Din derekesine düflürülemez. Statik de¤ildir. “Bilimimiz bir dogma
degil, bir eylem klavuzudur” fliar›n›n anlatt›¤› budur.

Enternasyonal proletaryan›n bilimi, Maoizm’le yeni-üçüncü aflamaya ulaflt›.
Dolay›s›yla komünist olman›n kriteri de de¤iflti. Art›k Maoizm öncesi dönemde
komünist olman›n kriteri olan, s›n›f savafl›m›n›n proletarya diktatörlü¤üne götü-
rece¤i, proletarya iktidar›n›n savunulmas› yeterli de¤ildi. Görülmekte ve BPKD
ile ö¤retilmekteydi ki, proletarya diktatörlü¤ü alt›nda tüm sosyalizm dönemi
boyunca s›n›flar›n varl›¤›n›n bir sonucu olarak s›n›f mücadelesi devam edi-
yordu. Proletarya ve burjuvazi aras›ndaki s›n›f savafl›m›, tüm sosyalizm döne-
minin de gerçe¤iydi. Komünizme kadar proletarya iktidar› alt›nda da proletarya
devrimini sürekli devam ettirmek keyfi de¤il, s›n›fs›z, burjuvazisiz asla
düflünülemeyecek olan sosyalizm gerçe¤inin bir zorunlulu¤udur.

Kültür Devrimi bunun muhteflem örne¤i, tecrübe ve dersleri, evrensel olma-
n›n ötesinde ortak evrensel ideolojimizin ulaflt›¤› üçüncü nitel bir aflamayd›.
Dünyan›n dört bir yan›nda yeni Komünist Partilerinin do¤uflunda tayinedici
faktör olarak yükseliyordu. Bizi as›l yaratan kayna¤›m›z, temelimiz, rehberimiz
budur. Kültür Devriminde Mao, Marks ve Lenin’in yaflamad›¤› yeni koflullarla
karfl› karfl›yayd›. Sosyalizm’de geri dönüfller, Sovyetlerde oldu¤u gibi art›k
yaflanan, somut bir olgu olarak gündemdeydi. Tabiiki Mao, Marksizm-Leni-
nizm’e dayan›yordu, ama onun sadece kaba bir tekrar› ile yetinmiyor, cereyan
eden olgular›n sebeplerin bilimsel tahlili ile, bilimsel ö¤retimiz yeni-nitel bir
aflamaya ulaflt›r›l›yordu. Komünizme yürüyüflte, sadece bir sefere mahsus de¤il,
tekrar tekrar yap›lmas› gereken büyük proleter kültür devrimlerinin tayin edici
rolüne dikkat çekiyordu. Bu yeni nitel aflama ile bütünleflmeyen, yani Maoizm’i
savunmayan Marksizm-Leninizm’i savunamaz.

Türkiye-Kuzey Kürdistan’da proletarya partisi tarih sahnesine, Ekim devri-
minin top sesleriyle yani ekim devriminin ürünü olarak, Mustafa Suphi önder-
li¤indeki TKP ile ç›km›flt›r. M. Suphi önderli¤indeki TKP, komünist niteli¤ine
ra¤men, Kemalist hareket ve Kürt ulusal sorunu gibi temel meselelerde esasta
hatal› bir yörüngedeydi. Bu temel hatalar, partinin programatik çerçevesinin,
genel stratejik siyasal çizgisinin sakatlanmas›na, önemli zay›fl›klar içermesine
yol aç›yordu. Ki bu hatalar sadece, M. Suphi ve önderli¤indeki TKP ile s›n›rl›
de¤ildi. Komüntern, SBKP ve önderlerinin de hatalar›yd›. Entarnasyonal prole-
taryan›n büyük ö¤retmenleri Lenin ve Stalin yoldafllar›n da hatalar›yd›. Kay-
pakkaya yoldafl, komüntern ve Lenin-Stalin yoldafllar›n ne bu hatalar›na ne
de örne¤in; yoldafl Mao’nun Stalin’e yönelti¤i di¤er elefltirilerdeki Stalin’in
hatalar›yla bir hesaplaflma, aç›k elefltirilerle ideolojik meydan okuma duru-
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munda olamad›. Kimi eserlerin o dönemler henüz çevrilmemifl olmas› gibi
gerekçelerden bahsedebiliriz, ama bu yeterli de¤ildir. Zira, Do¤u Perinçek
komüntern’in ve Lenin-Stalin yoldafllar›n ölümsüz , bilimsel ö¤retilerine de¤il,
tali düzeydeki hatalar›na dayanarak, Kemalist-sosyal floven çizgisini aklamaya
çal›fl›yordu. Önder Kaypakkaya, komüntern ve önderlerinin hatalar›n›, o dönem
de görebilirdi, elefltirebilirdi. Kan›m›zca ya otoriteye karfl› gelmeme, ya da
hatalar› görüp anlayamama durumu sözkonusudur. Baflkan Mao’nun %70,
%30 esprisiyle Stalin’i de¤erlendirme ve hatalar›n› elefltirme durumu, mo-
dern revizyonizme karfl› mücadele belgelerinde mevcuttu ve bilinme durumun-
dayd›lar. Tüm bunlar› ayr› bir bölümde tart›flaca¤›z. Ancak flunu da belirtelim
ki, yoldafl Kaypakkaya, Komüntern’in, enternasyonal proletaryan›n ö¤retmen-
lerinin kimi hatalar›na ra¤men, onlar› aç›ktan elefltirmifl olmasa bile, Kemalist
hareket ve Kürt ulusal sorunu konusunda di¤er temel meselerde oldu¤u gibi
Türkiye-Kuzey Kürdistan devrim tarihinde yeni-nitel bir ç›¤›r açm›flt›r. Ko-
müntern’in hatalar›n› tekrar etmemifltir. Aç›ktan elefltirerek meydan oku-masa
da, savunmam›flt›r.

Kaypakkaya ve kurucu önderi oldu¤u TKP(ML), M. Suphi önderli¤indeki
TKP’nin komünist miras›n›n savunucusu ve onun yeni nitel bir aflamaya ulaflt›-
r›larak yeniden ve yeniden yarat›lmas›d›r.

M. Suphi TKP’sinin rutin bir tekrar› anlam›nda devam› kesinlikle de¤ildir.
Onun hatalar›ndan köklü bir kopufltur da. Kaypakkaya önderli¤indeki TKP
(ML)’nin kuruluflunu Suphi önderlikli TKP’nin s›radan bir devam›, do¤al bir
evrimi olarak göremeyiz. Kaypakkaya ve önderli¤inde kurulan TKP(ML),
devrim tarihimizde bafll› bafl›na bir devrimdir. Komünist miras›n› savunmufl
olmas› ve sonuna kadar da  savunmam›z, TKP(ML)nin, Suphi TKP’sinin tek-
rar› ve devam› olarak görmemizi gerektirmez. Rutin tekrar ve bu anlamda
devamdan ibaret olsayd›, Kaypakkaya ve TKP(ML)’nin   b›rakal›m yeni-nitel
bir ç›¤›r olmas›n› (co¤rafyam›z devrim tarihi aç›s›ndan) komünist olmas› dahi
mümkün olmazd›. Do¤al bir tekrar ve devam olsayd›, Maoizm yakalanabilinir
miydi? TKP(ML)’nin kurulufluna temel teflkil eden, çokca vurgulad›m›z ve
vurgulayaca¤›m›z, bilimimizin kültür devrimiyle ulaflt›¤› üçüncü nitel afla-
man›n ürünü olmas›yd›. 1920’lerde buna ulafl›lamazd›. Zira bilimin Maoizm
seviyesine ulaflmas›na kaynakl›k eden olaylar, koflullar cereyan etmiyordu.
Hiçbir hünerli beyin pratik d›fl›nda teori icat edemez. ‹nsan›n bilincinin var-
l›¤›yla iliflkisini idealizmin sefaleti hiçbir zaman anlamad›. Diyalektik mater-
yalizmle, Mao’nun deyimiyle, “idealizm son s›¤›na¤› olan tarih felsefesinde
de kovulmufl”tur. Skolastik, k›ymeti kendinden menkul filozoflar›n sözde
“usta” beyinlerin, koflullar› olmasayd›, sosyalizmin bilimsel ö¤retisine ulafl-
malar› düflünülemezdi. S›n›f mücadelesini Marksistler keflfetmedi. O, bir olguy-
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du. Marks’tan önce de bu kabul edilmekteydi. Tarihsel aflaman›n belli bir
döneminin bafll›ca s›n›flar› olarak proletarya ve burjuvazi aras›ndaki savafl›m›n
zorunlu, bilimsel bir analizi ve senteziydi. Bilgi, hareketi itibar›yla dur-durak
bilmez sonsuz bir süreçtir. Do¤a ve toplumda her bir süreç kendi iç çeliflkileri
zeminindeki kaç›n›lmaz-mutlak olan mücadele yoluyla ilerler, de¤iflir. Bilgide,
bu ilerleme ve de¤iflimlere ba¤l› olarak sürekli ilerler, ilerlemelidir. Bilgi
pratikten gelir, yeniden prati¤e giderek, derinleflerek, ilerleyen bilgi seviyesine
ulafl›r. Bir kereye mahsus de¤il “sonsuz devreler” biçiminde tekrarlanarak,
her bir dönüflüm içerisinde pratik ve bilginin bir üst düzeye yükselen muhtevas›,
sonsuz bir süreç olarak yürür. Bilmek-yapmak iliflkisi, diyalektik meteryalist
bilgi teorisinin anlafl›labilir seyridir bu. Çeliflki her bir maddenin temel ger-
çe¤idir. Onsuz bir fley yoktur, olamaz. Herbir maddenin hareket biçimi o mad-
denin kendi özel çeliflkisiyle ilgilidir. ‹nsan›n herhangi bir maddenin hareket
biçimlerine iliflkin bilgisi, onun temelini oluflturan maddenin özgül hareket
biçimine iliflkin olan›d›r. Ama bu di¤er biçimlerin, kendine özgü niteliksel
biçimlerini görmezden gelmemizi gerektirmez. fieyleri biribirinden ay›rman›n,
her hareket biçiminin özgül çeliflkisini kavraman›n, her bir maddenin özel ni-
teli¤ini anlaman›n yolu, her zaman herfleyde varolan çeliflkinin yan›s›ra, herbir
özgülde onun ald›¤› biçim ve hareketininde kavranmas›d›r. Burada çeliflkinin
evrenselli¤i ve her bir maddedeki özgüllü¤ünü tart›flmayaca¤›z. ‹flaret etmek
istedigimiz, bilginin hareketindeki sürekliliktir. Her bir bilgi, içinden ç›kt›¤›
pratikle ilgili bilgiden genele do¤ru bir geliflme seyri izler.  Çok farkl› de¤iflik
fleylerin özel niteli¤inin kavranmas› ile, özgül de¤il, genel bilgiye geçebilir,
her birfleyin ortak niteli¤ini bu yolla ö¤renebiliriz. ‹flte bu genel ortak bilgi
yoluyla, her bir somut fley ve özgüllü¤ü de daha net anlafl›labilinir. Özelden
genele, genelden özele, bilimsel yönteme ba¤l›, “helezonlar” halinde ve herbir
dönüflümde mütemadiyen ilerleyen, iki bilgi sürecinin biribirlerine ba¤›ml›
oldu¤unu anlat›r.

Partimizin do¤uflunda Kültür Devriminin tayin edici oldu¤unu göreme-
yiflimizin temel gerekçelerinden biri, herfleyi tayin edenin iç çeliflkiler oldu¤u
gerçe¤inden hareketle, Kültür Devrimini “d›fl olgu” olarak ele alma yan›lg›-
s›yd›. Bu, mekanik bir yaklafl›md›. Egemen s›n›flar, komünizmi ve rehber
ideolojisi Marksizm-Leninizm-Maoizm’i hep “kökü d›flar›da”, “gavur icad›”,
“d›flar›dan vatan› bölme projesi” olarak propaganda ettiler. Bunu anlayabiliriz.
Enternasyonal proletaryan›n evrensel-ortak ideolojisidir Marksizm-Leninizm-
Maoizm! Özel bir Çin ve Rus ifli de¤ildir. Milliyet patentli hiç de¤ildir.

Hangi parçada olursa olsun enternasyonal proletarya somut koflullar›
diyalektik-metaryalist bak›fl aç›s›yla ele al›r. Her bir parçadaki iktisadi-siyasi-
kültürel koflullar›n farkl›l›¤›, proletaryan›n dünya çap›nda komünizme yürü-
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yüflünde ortak, genel stratejik silah› olan proleter dünya devriminden al›koy-
maz, koymamal›d›r. Proleter dünya devrimi, proletaryan›n her bir halkadaki
eyleminin özü, bafll›ca içeri¤idir. Koflullar›n farkl›l›¤›, devrimin özde de¤il,
biçimde ulusal karakterine iflaret eder. Hangi k›ta ve parçada olursa olsun
proletarya biribirinden tecrit, ayr› bir s›n›f de¤il, enternasyonaldir. Di¤er s›n›flar
için de bu, böyledir. Proletaryan›n objektif enternasyonal ba¤› bir yana, onun
gerçek gücünü yaratan MLM ideolojisidir. ‹çerikte de¤il, koflullardaki fark-
l›l›klar aç›s›ndan devrimci proletaryan›n her bir halkada kendi burjuvazisinin
hesab›n› görmeyi, yani altetme-komünizme yürüme mücadelesi biçimde milli
bir karekter tafl›r. Komünizmin evrensel ilkeleri, ülkeler, uluslar, halklar aras›
flimdiki eflitsizlik ve farklar aç›s›ndan uygulamada biçimde de¤ifliklikler içe-
recektir. Farkl› özgül görevlerin zorunlulu¤udur bu. Enternasyonal proletarya
için dünya çap›nda komünizme yürüme temelindeki ortak enternasyonal görevi
ele al›flta somut koflullar›n zorunluluklar› da vard›r, asla atlanamaz. Somutta,
yani her ülkede ele al›flta, biçimde somut tarz›, ulusal ve özgül (özgül bir seyir
izlese de)  ne varsa ele almay› kavramak ve de¤ifltirmek görevdir. Bu durumun
sonucu olarak Yeni Demokratik ve Sosyalist devrimler gibi bugün iki bafll›ca
bileflenden oluflan proleter dünya devriminin ve rehber ideolojisi MLM’nin
“d›fl olgu” teorileriyle “yabanc›” ilan edilmesi, proleterya ideolo-jisine yabanc›
milliyetçi burjuvazinin çizgisidir. Ekim, Çin, Büyük Proleter Kültür Devri-
minin genelde evrensel derslerinin yan›s›ra, özgül özellikleri de vard›r. Baflka-
lar› için flu veya bu dolays›z pratik içinde de¤ilde, kendileri aç›s›ndan dolayl›
bir pratikte ortaya ç›km›fl ve bilimsel olarak ispatlanm›fl evrensel derslerin
“benim için d›fl” diye  nitelenmesi, dar deneyci (ampirik) bir yaklafl›md›r. Re-
vizyonizmdir. Dolay›s›yla enternasyonal proletaryan›n co¤rafyam›zdaki müfre-
zesi devrimci proletarya, MLM’ye, Kültür Devrimine “d›fl kaynakl› bir olgu”
gözüyle bakamaz.

Di¤er meseleye gelince; mücadelenin kendili¤inden seyri içinde iflçi s›n›f›
vd. ezilen s›n›flar komünist bilince ulaflamazlar. “‹ç ve d›fl olgu” biçimli kaba
metaryalist aç›klamac›lara sormak gerekir: Kaba ayr›mlar›n›z›n “iç çeliflki
esast›r” gerekçesine dayanarak flunu söyleyebilirmisiniz? ‹flçiler vd. ezilen
emekçi s›n›flar böyle bir “kanunun” gere¤i olarak, kendi mücadelelerinin
kendili¤inden sonucu olarak, komünist bilinci yakalayabilirler. (!!!) Kaba
ekonomist teoridir bu, MLM bilince emekçiler kendili¤inden eriflemezler. Bu
bilinç, öncülerin d›flar›dan tafl›yacaklar› ve ezilenleri kendi deneyleri üzerinde
e¤iterek buluflturacaklar› bilinçtir. Kald›ki Kaypakkaya, kendili¤indenci s›n›rlar
içinde seyreden gerçek proleter s›n›f bilinci ile tan›flmam›fl, kendili¤indenci
lokal ya da dünyadan muaf kapal› bir “iç” fenomen de¤il, devrimci enternas-
yonal bilinçli komünist önderdi.
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Partimiz TKP(ML), M. Suphi TKP’sinin ne organik ve ne de her yönlü
ideolojik-siyasi devam› de¤ildir. ‹deolojik-siyasi gerekçeleri aç›klamaya çal›fl-
t›k. Organik aç›dan ise durum yine aç›kt›r. M. Suphi ve yoldafllar›n›n hatala-
r›n›n, Kemalist harekete karfl› iyimserliklerinin faturas› a¤›r oldu. Kemalistlerce
katledildiler. fiefik Hüsnü ve ekibi önderli¤inde TKP burjuva demokrat, re-
formist bir mevziye dönüfltü. Yakup Demir ve ‹smail Bilen ekiplerinin TKP’si
de, modern revizyonizmin, sosyal emperyalizmin bir aleti haline geldi. Parti-
mizin M. Suphi sonras› TKP ile hiçbir organik ba¤› olmad›¤› gibi, ideolojik-
siyasi akrabal›¤› da yoktur. Revizyonizm ve flövenizmi MLM ile bombalama
karargah›d›r TKP(ML)!… B›rakal›m fiefik Hüsnü reformizm ve flovenizmini,
TKP(ML), M. Suphi seviyesinin sadece tekrar›-devam› olsayd›, komünist de¤il,
ama revizyonist olabilirdi. M. Suphi sonras› yaflanm›fl onca tecrübeye, yani
Dersim, Koçgiri gibi katliamlara ra¤men Kemalist hareket ve Kürt ulusal soru-
nunda halen ad›m atmamak flovenizmle kör olmak demekti. fiovenizmde ›srar
demekti. Bunu aflmakta yetemezdi. Modern revizyonizme karfl› baflkan Mao
önderli¤indeki mücadele, UKH için yeni nitel bir birli¤in temelini ortaya koyu-
yor ve kültür devrimi ile üçüncü aflaman›n manifestosunu göndere çekiyordu.
Komünizm öncelikle ancak böyle temsil edilip, uygulanabilirdi. ‹flte kültür
devriminin ürünü partiler, komünizmin eski seviyesinin tekrar› de¤il bu miras›n
üçüncü nitel aflamas› Maoizmin yaratt›¤› yeni tarihsel-stratejik bir do¤rulufltu.
Ne Maoizm ne de onun yaratt›¤› bu yeni nesil, Marksizm-Leninizm’in z›dd›
ya da ondan kopuk kendi bafl›na bir geliflme de¤illerdir. Bunlar üzerinde yük-
selerek yeni sorunlar›n cevaplanmas› temelinde bilimimizin nitel ilerletilmesi
bayra¤›yd›lar.

MLM; ekonomi politik, bilimsel sosyalizm, felsefi bir donan›ma sahip
olmasayd› (Bu bilinç, prati¤in kendili¤inden bir sonucu de¤ildir. ‹brahim’e
de d›flar›dan geldi.), ne “bölge tahlilleri“ ve sosyo-ekonomik yap› «taslak çat›s›“
nede halk savafl› çizgisi ortaya konulamazd›. Aslolan çizgidir, bilinçtir.
“Yetenek“ de¤ildir. Do¤ru çizgi, teknik, yetenek, uzmanl›k gibi ögelerle
yarat›lamaz

Pratikte cereyan eden olgular Kaypakkaya’y› güçlü bir alg›lamaya götürdü.
MLM teoriye ise, bu alg›lama yarat›c› bir tarzda uyarlayarak ortaya koyabildi.

MLM, ekonomi politik bilimi ile donanmasayd› Kaypakkaya, “sosyo-eko-
nomik yap›n›n taslak çat›s›n› oluflturur“ olabilir miydi? Co¤rafyam›z›n iktisadi,
siyasi dengesizliklerini, bölgeler aras› eflitsizlikleri pratik gösteriyordu. Top-
lumlar›n gelifliminin ekonomik yasalar›, bilimsel olarak ortaya konulmadan,
kendili¤inden Marksist ekonomi doktrin ortaya konulamazd›. MLM ekonomi-
politik d›fl›nda, üretim iliflkileri; yani nesneler de¤il, insanlar aras› iliflkiler ve
son tahlilde s›n›flar aras› iliflkiler, bilimsel olarak incelenemezdi. Üretim ilifl-



15

Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri ➍

kileri alan› içindeki, üretim araçlar› mülkiyet biçimi ve bu temelde üreticiler
aras›ndaki iliflkiler, ürünlerin da¤l›m biçimi, bilimsel olarak tahlil edilemezdi.
Mülkiyet biçimi, üretim iliflkilerinin niteli¤inin temelidir.

Bir s›n›f mücadelesi bilimi olarak ekonomi politik, s›n›f mücadelesi,
insanlar aras› iliflkiler ve ça¤dafl proletaryan›n ortaya ç›kmas› zemininde yük-
selen ve insanl›k tarihi aç›s›ndan da tarihsel materyalizm ve diyalektik yöntem
atlanarak ele al›namaz. Sentezlere kendili¤inden ulafl›lamaz. Ekonomi-politik,
felsefe, bilimsel sosyalizm, MLM teorinin bafll›ca üç bileflenidir. Temel teorik
dayanak ekonomi-politiktir. Bileflenler biribirlerinin karfl›s›na ç›kar›lamazlar.
Diyalektik materyalizm kullan›lmasayd›, s›n›f mücadelesi atlansayd›, Marks
komünizmin zorunlulu¤una ulaflamazd›. Sadece vurgulayarak geçti¤imiz bu
bilim dallar›n›n iliflkileri, birliktelikleri, bafll› bafl›na ele al›nmas› gereken
konulard›r. Mesele fludur: Baz›lar› MLM ö¤retiyi, kaynaklar›n› ve ortaya ç›k›-
fl›n›, partinin do¤uflu tezinde (!!) neredeyse, siyasal co¤rafyam›z›n kendili¤in-
den prati¤i ile s›n›rland›rm›fl durumdad›r.

Marks, Alman klasik felsefesi, ‹ngiliz klasik ekonomi¤i-politi¤i Frans›z
s›n›f mücadelesi (sosyalizmi) d›fl›nda, kendili¤inden  ve tesadüfü bir dahi olarak
tan›mlanabilir mi? Tan›mlanamaz. Baz›lar›n›n kendili¤indenci çizgisinin di¤er
yüzü de, Kaypakkaya’y› ele al›rken, onu insanl›k tarihi ve proletarya biliminin
geliflme kaynaklar›n› yads›yarak, idealistçe yeryüzüne indiren yaklafl›m›d›r.
Bu yaklafl›mda ise kendil¤indenci pratik, kaynaks›z ve pratik d›fl› bir teoriye,
felsefi idealizme uzanmaktad›r. Bilimsel olarak bir teori-pratik birli¤i izahat›
yoktur. Teori-prati¤i birlefltirme, diyalektik ve tarihsel materyalizmi kullanmak
yads›nm›flt›r. Partimizi yaratan as›l ö¤e olan kültür devrimine ç›kamama, bu
gerçekle iliflkilidir. Marks’›, Marks’›n sadece kendi prati¤i ile s›n›rland›ra-
may›z. Hegel ve Feueboch’› d›fllayarak, neyi al›p neyi y›kt›¤› konusunda, Mark-
sizm’i izah edemeyiz. Marks ve Engels eski materyalizmde ileri olan fleyleri
al›rlarken, kaba yönlerini de deflifre ediyorlard›. Mekanik metafizik yan›n›
at›yorlard›. Sadece yorumlara de¤il, aslolan›n dünyay› de¤ifltirme oldu¤unu
bayraklaflt›r›yorlard›. Diyalektik-tarihsel materyalizm s›n›f mücadelesi, ekono-
mi politik, do¤ruyu nitel olarak ilerletip alma, yanl›fllardan köklü kopma
zemininde yükselmiflti. Baz›lar›nda bu yaklafl›m yok. Ulusal soruna, MLM
çözümlü ve proletarya bilimine, halk savafl›, DHD-DH‹ gibi konulardaki yeni
nitel kat›l›mlara ‹brahim yoldafl, sanki kendili¤inden ve bizzat kendi prati¤i
içinde sahip olmufl. Sözü edilse de, Maoizm’in kavranmad›¤› buradanda
bellidir.
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Neden ‹sim De¤iflikli¤i ?
T‹‹KP program tasla¤›n›n elefltirisinde yoldafl Kaypakkaya, partinin ad› ne
olmal›d›r sorusunu, bilimimiz ekseninde, birçok olguyu analiz edip tayin edici
ve genel geçerli bilimsel senteze ulaflarak cevaplam›flt›. ‹deolojik-teorik-siyasi
yaklafl›m›, son derece ö¤reticidir. Partimizin ad› ne olmal›d›r? Tart›flmalar›n›
ele almada, bafllang›ç ilkesi niteli¤indedir. Ama T‹‹KP program tasla¤›n›n,
revizyonist-sosyal floven niteli¤ine meydan okurken diyordu ki; “‹leriye do¤ru
ad›mlar atmak gerçek bir ilerleme sa¤lamak bafll›ca amac›m›z olmalad›r.”
Kaypakkaya’n›n vurgulad›¤› gibi, Marks’ta iflaret etmifltiº: “‹leriye do¤ru at›lan
her ad›m, her gerçek ilerleme, bir düzine pro¤ramdan daha önemlidir.” Pro¤ram
önemlidir. Ancak gerçek de¤erini, MLM bir niteli¤i, çizgiye ve alternatif çözü-
me sahip olmas›nda bulur. Komünist parti birli¤i, üç bafll›ca bileflenden oluflur.

1) ‹deoloji (Marksizm-Lenenizm-Maoizm) ve bunun her ülkenin somut
koflullar›yla birlefltirilmesi, yarat›c› bir flekilde uygulanmas›n› ifade
eden, devrimin önder çizgisi olarak MLM güzergah.

2) Program,
3) Genel siyasi çizgi ve bunun hayata geçirilmesini ifade eden mücadele,

örgüt ve savafl hatt›.
 Baflka türlü de Komünist Partisine gerçek anlamda sahip olunamaz, sa¤lam

temelde inflaa edilemez. . Partimizin varl›k nedeni, sadece yeni demokratik ve
sosyalist devrim pro¤ram› ile s›n›rland›r›lamaz. Parti, yeni demokratik ve sos-
yalist devrim için birleflmifller örgütü de¤ildir. Sadece, Yeni Demokratik
Devrim asgari rogram›m›z, bir kapitalist toplum infla etme amac›na yönelmez.
Sosyalizme durmaks›z›n geçme, komünizme ulaflmak için, tüm sosyalizm geçifl
dönemi boyunca da proletarya devriminin sürdürülece¤ini, bafltan itibaren ilan
eder.

Yeni Demokratik Devrim, Proleter dünya devriminin bir parças›d›r, ancak
yine de, koflullar›m›z itibar›yla geçece¤imiz bu zorunlu-tarihsel durakta, üst-
lenip-çözece¤i burjuva görevlerdir. Bu temelde s›n›rl› birlik, komünist parti
birli¤i için aç›kt›r ki, yeterli olamaz. Aksine bu birlik zemini, emekçi s›n›flar
ve ezilenlerde birli¤e yön veren asgari bir temeldir. ‹deolojiyi, genel siyasal-
stratejik çizgiyi, komünizm nihai hedefimizi, “programc›l›k” velvelesiyle, tah-
rip eden ve bilimsel güzergah›m›z›, dejenere eden yaklafl›mlarda, tarihimizde
flahit oldu¤umuz, partimize yabanc›laflmay› ifade eden olgulard›r. Laletayn
de¤il, do¤ru ideoloji (MLM) rehberli¤inde, bir programa sahip olmal› ve ola-
ca¤›z. Maoist’leri, di¤er tüm müttefik s›n›flardan ay›ran çizgiye sahip olmal›
olaca¤›z. Yeni Demokratik Devrim asgari program›m›z, proletarya diktatörlü-
¤ünü hedeflemeklede s›n›rl› de¤ildir. Proletarya diktatörlü¤ü alt›nda, devrimin,
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komünizme kadar devam ettirilece¤ini beyan eder ve bu bilinçle donan›r. KP’si
yönlendiricili¤inde, proletarya önderli¤inde, di¤er müttefik güçlerle olufltu-
rulacak, bir yan›yla ortak bir diktatörlük olan demokratik halk iktidar›, prole-
tarya diktatörlü¤ünün özgül bir biçimidir.

Proletarya diktatörlü¤ünün evrensel genel ilkeleri, de¤iflik somut koflul-
larda, de¤iflik biçimler al›r. AEP gibi do¤mato modern revizyonistler, prole-
tarya önderli¤inde olsa da, di¤er müttefik s›n›flar iktidarda yer al›yor gerekçe-
siyle, demokratik halk iktidar›, iflçi-köylü diktatörlü¤ü fleklindeki biçimleri,
proletarya iktidar› olarak görmüyorlard›. ‹flçi-köylü sovyetlerine, Kamenev-
Zinoyev’de “proletarya iktidar› baflka s›n›flarla paylaflmaz” gerekçesiyle itiraz
ediyorlard›. Proletarya önderli¤ini ve KP’sinin yönlendirici güç olmas›na ra¤-
men, itirazlar›n› sürdürüyorlard›. Oysa proletarya diktatörlü¤ünün genel özel-
likleri neydi? Sosyalizm ve komünizme yönelme, proletaryan›n egemenli¤i
ve bu amac›n gerçeklefltirilmesi için proletaryan›n di¤er müttefiklerle özel
ittifak›! ‹flçi-köylü Sovyetleri de, Demokratik Halk Devrimi’de, öz olarak böy-
ledir. Öz, proletarya iktidar›d›r. De¤iflen somut koflullar›n sonucu, yol ve yön-
temlerdir. ‹ktidar›n program›, yönelimi, görev ve eylemi, s›n›f karakterini belir-
ler. Demokratik Halk ‹ktidar›’n›n s›n›f karekteri proleterdir. Koflullar, somut
biçim vermektedir. Komünist olmak için, art›k proletarya diktatörlü¤ünü
savunmakta yetmez. Proletarya diktatörlü¤ü alt›nda komünizme kadar, prole-
tarya devrimini sürdürmeyi savunma ve uygulama zaruridir. Maoizm olmazsa-
olmaz kriterdir. Neden program, parti birli¤inin tek saç aya¤› de¤ildir, meselesi
aç›kt›r san›r›z. Kald›ki, parti birli¤inin bafll›ca üç saç aya¤› içinde, esas olan
komünizm yönelimidir. MLM ideolojidir. Di¤erleri önemsiz de¤il, buna ba¤l›
olarak son derece gerekli ve önemlidirler. Partinin isminin ne olmas› gerekti¤i
konusunu da, bu yaklafl›mdan ö¤renmek, isimlendirmeye tafl›mak tayinedici
önemdedir. S›n›f niteli¤i gere¤i, T‹‹KP’sinin anlayamayaca¤› da buydu. ‹smi
burjuva s›n›rlar› aflm›yordu. Bilimsel olarak do¤ru olan, isim ne olmal›
sorusunu 1917’de Lenin’de, partilerinin isimlendirilmesi anlam›nda ele alm›flt›.
Kaypakkaya’n›n da aktard›¤› gibi, Lenin flöyle demiflti:

“Marks ve Engels’in yapt›klar› gibi, kendimize komünist partisi ad›n›
vermeliyiz.” Komünistlerin partisinin ad›, Rus Sosyal Demokrat ‹flçi Par-
tisi (RSD‹P) idi. 2. Enternasyonal’in ihaneti ve çöküflüne kadar, komü-
nistler, partilerini genelde Sosyal Demokrat ‹flçi Parti’leri olarak adland›r-
m›fllard›. Almanya kaynakl› Lassal’c› bir gelenekti. 2. Enternasyonalin
ihanetinden sonra, isimlendirme meselesi gündemleflen-güncel bir tar-
t›flma konusu oldu. 1917’de Bolflevikler, tart›flman›n bafl›n› çektiler.
Mesele, sadece 2. Enternasyonal’in ihaneti ile ilgili de¤ildi. Bir faktör
buydu, ancak esas mesele, bilimsel olarak hangi ismin do¤ru olaca¤›yd›.
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Lenin tart›flmay› aç›kl›¤a kavuflturdu. Dediki evet, 2. Enternasyonal’le bu
isim kirlendi, dolay›s›yla kirli elbiseyi atmak ihtiyaçt›r. Daha da önemlisi “sos-
yal demokrat” olarak isimlendirme, nihai amac›m›z olan komünizmi bilimsel
ifade etme durumunda de¤ildir. Lenin do¤rudur. Kaypakkaya’n›nda vurgu-
lad›¤› gibi, bilimimizin kurucular› flöyle hayk›rm›fllard›:

“Komünistler kendi görüfllerini ve amaçlar›n› gizlemeye tenezzül
etmezler. Hedeflerine ancak flimdiye kadarki tüm toplum düzeninin zorla
y›k›lmas› yoluyla ulafl›labilece¤ini aç›kça ilan ederler. Vars›n egemen s›n›flar
bir komünist devrim karfl›s›nda titresinler. Proletaryan›n zincirlerinden
baflka kaydecekleri birfleyleri yok. Kazanacaklar› bir dünya var.”

“Bütün Ülkelerin ‹flçileri Birleflin!”
Komünizmi hedefleyen, aç›kça ilan etmesi gereken, amac› için eskimifl-köhne
düzeni, zorla y›kmay› ilan eden ve prati¤ine giren, partimiz için, komünist
isimlendirmesi, bilimsel bir gerekliliktir. Partimiz, s›n›fs›z bir toplum için
mücadele ediyor. Proletarya diktatörlü¤ü, komünizme ulaflmak için, proletarya
devrimini sürdürmek, her bir s›n›f, cins, ulus, eflitsizli¤inin ortadan kald›r›ld›¤›,
proletarya devletinin de antika müzesine gönderilece¤i, s›n›fs›z-s›n›rs›z dev-
letsiz bir topluma ulaflman›n hizmetindedir. Proletarya diktatörlü¤ü amaç de¤il,
komünizme ulaflmak için araçt›r. Dolay›s›yla, partimizin ismini, sosyalizmle
tan›mlayamay›z. Komünizm, partimizin isminin baflta gelmesi gereken temel
noktas›d›r. 1917’de, “Sosyal Demokrat ‹flçi Partisi” ad›n›n de¤ifltirilmesini
savunan Lenin, birincisi, komünizm hedefinin gerektirdi¤i bilimsel isim esa-
s›ndan yola ç›k›yordu. 2. Enternosyonal ihanetinin kirinden kopuflta, baflka
gerekçeydi. 1919’da partinin ad›, Rusya Komünist Partisi olarak de¤ifltirildi.
Komünist Enternasyonal’de (3. Enternasyonal) kurulmufltu. Enternasyonal’e
üye olan partiler, bir kural olarakta, isimlerini komünist olarak de¤ifltirdiler.
Eskiye devam edenler, revizyonist-sar› enternasyonal’in “Sosyal Demokrat”
isimli partileri olarak kald›lar. ‹hanetlerini pekifltirerek, uflakl›k s›nav›n› geç-
tiler. Emperyalist partiler, emperyalist hükümet partileri haline geldiler.
Komünizm adland›rmas› do¤rudur, di¤er mesele de fludur:

fiimdiki durumda da, Kaypakkaya döneminde de, “Komünist” adland›rma,
yetmezdi, yetmedi. Kaypakkaya’n›n da iflaret etti¤i gibi, Kruflçev karfl›-dev-
rimci darbesinden sonra, Sovyetler ve Do¤ Avrupa’da, modern revizyonist-
burjuva diktatörlüklerin (sosyal faflizmin) yönetici güçleri olan partiler
“komünist” ad›n› tafl›maya devam ediyorlard›. Ülkemizde de modern reviz-
yonist karargah “TKP” ad›yla, “Komünist” ismini kullan›yordu. Kesin bir
ay›r›m çizgisi çekilmeliydi. Marksist-Leninist s›fat›, komünizm ismine bir ilave
olarak benimsendi. Komünizme, enternasyonal proletarya, dünya çap›nda hep
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beraber gidecek. Herhangi bir “ulusal” s›n›r içinde, komünizme ulafl›lamaz.
Bu ortak yürüyüflte, her halkadaki proletarya, öncelikle kendi egemenlerinin
hesab›n› görecektir. Devrimci enternasyonalizm, her bir ülkede, devrimin
gerçeklefltirilmesini emreder. ‹çerikte enternasyonal olan bu mücadele, somut
koflullardaki farkl› görevler vb. itibar›yla biçimde ulusald›r. Emperyalist
dünyan›n, ezen-ezilen ülke ve uluslar biçimindeki bölünmüfllü¤ü, gerçe¤i
anlamam›z için yeterlidir. Her bir devlet s›n›rlar› içinde ve siyasal bir co¤rafya
olmas› itibar›yla, oralardaki, her millet ve milliyetten proletaryay›, bir tek
partide örgütleme fikrinin gere¤i olarak, Kaypakkaya, Türkiye ismini de önem-
sedi. Partimizi, TKP(ML) olarak isimlendirdi.

Komünizmin ulusal s›n›rlar içinde kazan›lamayaca¤›na iflaret ettik. Bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda, isim anlafl›labilir. Lenin’in önerisi komünizme gidiflte, her
bir siyasal co¤rafyada (devlet s›n›rlar› anlam›nda) devrimin gerçeklefltirilmesi
somut yürüyüflün seyridir. TKP(ML) isimlendirmesinde, Kaypakkaya’n›n fikri
budur. Kald› ki, Lenin yoldafl›n önerisine ra¤men, isim RKP olarak kararlafl-
t›r›lm›flt›. Marks-Engels’te, siyasi co¤rafyay› tan›mlamam›fllard›. Komünist
partisi ad›yla yetinmifllerdi. Genel olarak do¤ruydu. fiöyle bir sorun var. En-
ter-nasyonal bir s›n›f ve mücadelesi enternasyonal içerikli olsa da, kapitalist-
emperyalist dünya gerçekli¤inde her devlet s›n›rlar› içindeki proletarya, somut
koflullar gere¤i, biçimde “ulusal” karekterli bir mücadele içindedir. Öncelikle
kendi egemenlerini y›kmas›, enternasyonalizmin ald›¤› somut biçimdir. Bu
aç›dan kab›ld›¤›nda, komünist parti isimlendirmesine ek olarak bir de ülke
ad›n›n da konulmas› anlafl›labilir. Ülke adland›rmas›n›n eklenmesi mutlak ka-
nun de¤ildir. Hangi parçada olursa olsun, proletarya devrimi kendi bafl›na bir
amaç de¤ildir. Proleter dünya devriminin hizmetindedir. Ayn› ortak amaçta,
proletarya ideolojisi rehberli¤inde ve proleter dünya devrim hedefinde birleflir.
Bu aç›dan ülke isminin ekte belirtilmesi mutlak bir prensip de¤ildir. Ekte
belirtme, proletaryan›n, hangi parçadaki mücadelesini anlatma ihtiyac› gere¤i,
sözkonusu olmaktad›r. “T. C” denilen siyasal co¤rafya ve devlet s›n›rlar› içinde,
ezen-ezilen uluslar, az›nl›klar var. Kaypakkaya yoldafl›n partimizi isimlendir-
medeki, Türkiye ekinde, sözkonusu olan, bir siyasal co¤rafya ve devlet s›n›r-
lar›n›n ad›d›r. Millet ve milliyetler olgusu de¤il. Proletarya partisi ulusal de¤il,
bir s›n›f partisidir. uluslara göre parti, milliyetçi burjuvazinin görüflüdür. Nerede
olursa olsun, proletarya örgütlenmesini, bilimimizin evrensel geçerlili¤e sahip
ilkeleri yönetir. Bu bilim, MLM’dir. Proletarya enternasyonalizmi, her halka-
daki proletaryan›n mücadelesinin özüdür. Görevler aç›s›ndan her halkadaki
somut koflullardan kaynakl› farkl›l›klar biçimseldir. Her yerde proletarya dünya
proletaryas›n›n bir müfrezesi olarak örgütlenir. Geçerli olan bu ortak özdür.
Özünü somut koflullara göre biçimlendirilir. fiunu söyleyelim: Uluslara göre
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örgütlenme çizgisi yanl›flt›r. Ayr›ca, ezilen ulus bölgelerinde, merkezi partiye
ba¤l›, alt bir flube, seksiyon örgütlenmesi de, büyük-küçük kardefl anlay›fl›d›r.
Yanl›flt›r. Konuyu ayr› bir bölümde tart›flaca¤›z. Burada sadece milli meselede,
Kaypakkaya’n›n pro¤ramatik çözüm olarak, bölgesel özerlik fikrine ve prole-
tarya örgütlenmesinde, bugünden, bunu nas›l ele almam›z gerekti¤ini tart›fl-
maya olan ihtiyac› vurgulamakla yetinece¤iz. Marks-Lenin’in parti isimlen-
dirmesindeki yönelimleri temel al›nd›¤›nda partimizin ad›n›n da MAO‹ST
KOMÜN‹ST PART‹S‹ olarak de¤ifltirilmesi de en do¤ru ve bilimsel oland›.

Yoldafl Lenin, 1918’deki parti isminin de¤ifltirilmesi önerisinde dahi, Rusya
ekini söylememifl, KP’si demiflti. Ki, Ekim devriminin gerçeklefltirildi¤i, ulus-
lar›n kendi kaderlerini tayin hakk›n› gerçeklefltirme imkan›na sahip olundu¤u
ve gerçeklefltirildi¤i bir durumda dahi Lenin’in tezi bu idi. Tabii ki Siyasal
co¤rafyam›zda, ulusal eflitsizliklerden kaynakl› kayg›lar› sadece isimle telafi
etmek çözüm de¤ildir. Gerekli olan milli meselede do¤ru bir çözüm pro¤ram›na
sahip olmakt›r. Kaypakkaya çizgisi buna sahiptir.

Dostta, düflman da biliyor. ‹simle de¤il, kendimiz Kaypakkaya’c› çizgiyi
savunup, uygulamakla, gelifltirmekle Kaypakkayay› her türlü flovenizm ve
burjuva milliyetçili¤inden ay›rtedebiliriz. Ne halkç› popülüst e¤ilimleri, ne
de ezilen ulus milliyetçi duygular›n›, isimle okflama durumunda olamay›z.
Kaypakkaya olmad›. Ezilen ulus milliyetçili¤inin, partimize, sanki ulus mer-
kezliymifl gibi, bir “Türk Partisi” olarak bakmalar› kadar, Türkiye isimlendir-
mesini flovence ele alan anlay›fl sahipleri de alt edilmelidir. Biz, bir s›n›f par-
tisiyiz. Hiç kimsenin kendi yanl›fl çizgileri temelinde kullanmaya müsait
olmayan bir partiyiz. Bu, partiyi en iyi ifade eden isim, MAO‹ST KOMÜN‹ST
PART‹S‹’dir.

TKP(ML) ismini aflt›k. Hem bu temel bir gerekçe, hem de baflka neden-
lerden ötürü gerekliydi. TKP(ML), büyük ve flanl› tarihin ismidir. Türkiye-
Kuzey Kürdistan da yeni nitel bir ç›¤›r›n aç›lmas›n›n ad›d›r. Revizyonizm,
flovenizm, reformizm’den, büyük proleter kültür devriminin ürünü olarak köklü
topuflun, Maoist k›z›l bayra¤›, gökyüzünü fethedercesine göndere çekmenin
k›z›l sanca¤›d›r. 30 y›ld›r bu isimle yaflad›k. TKP(ML), Maoist Komünist dire-
niflin muhteflem miras›d›r. Önder Kaypakkaya’n›n da arma¤an›. Yeni ismimi-
mizin, bu flanl› miras›n temeli, devamc›s›, ilerleticisi ve bu partiye Kaypakkaya
sonras› bulaflt›r›lm›fl ideolojik-siyasal tahribatlar›n, makyavelizmin, grupçu-
lu¤un, sa¤ ve sol eklektizmin, k›sacas› Maoizm’den k›r›l›fl›n, partimize Maoist-
çe gerçek anlamda sahip ç›k›p, yücelmeyi ifade edece¤ini biliyoruz. Bilimsel
olarak do¤ru oldu¤unu da biliyoruz.

Maoizm, bilimimizin yeni nitel üçüncü aflamas›d›r. Maoizm’i savunmak
ve uygulamak, komünist olman›n bafllang›ç kriteri ve özüdür. Marksist-Leninist
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olmad›klar› halde, kendilerini ML adland›ranlar var. Maoizm savunulmadan,
ML savunulamaz. Maoizmi savunan ve uygulayanlar olarak, bu temel ayr›m
noktas›n›, partimizin isimlendirilmesine de tafl›mal›y›z. Maoist-komünistler
oldu¤umuzu ilan etmeliyiz. MLM’i, özellikle Maoizm’i esas ald›¤›m›z› hay-
k›rmal›y›z. Partimizin isminin de¤ifltirilmesine iliflkin temel gerekçe de
bilimimizin üçüncü aflamas› olan Maoizm’dir. MLM bir bütündür. M-L
bilimimizin birinci ve ikinci nitel aflamalar›d›r. Bilimimizin ulaflt›¤› nitel
üçüncü aflamaya ra¤men, kendimizi 1. ve II. aflamalarla adland›r›rsak geriye
düfleriz. Ne Maoist, ne de bu anlamda gerçek ML’ler olamay›z. Biz sadece
Marksist-Leninist de¤il, daha da önemlisi Marksist-Leninist-Maoistiz. Çünkü
biz Kültür Devriminin ürünüyüz. Kültür Devrimi ile ideolojimiz Maoizm
seviyesine ulaflt›. Bundand›r ki, yani Kültür Devriminin ürünü, Maoizm’in
eseri olan Partimiz isminde de Maoist ekini mutlaka almal›yd›.

Rusya Komünist Partisi ismi, yine bilindi¤i gibi, ayr› sosyalist cumhuri-
yetlerin, Sovyet sosyalist cumhuriyetler birli¤i olarak birleflmelerinden sonra,
SBKPB olarak de¤ifltirilmiflti. Bir popülizm kayg›s›yla de¤il. Maoizm adlan-
d›rmas›, partimizin isimlendirilmesinde, bizi di¤er partilerden ad olarak kitle-
lerin ay›rmalar›n› teknik olarak yard›mc› olmak, sadece bu anlamda fark›m›z›
ortaya koymak için de¤il, esas olarak, komünist olman›n esas ölçütü, Maoizmi,
temel ald›¤›m›z› anlat›r. Gerçek ilerlemeyi sa¤layacak, cüret ettirecek Mao-
izm’dir. Ezilenlerin, emekçilerin her türlü aldat›lmas›, bilinçlerinin buland›r›l-
mas›n› gerçek anlamda önleyecek Maoizmdir. Amaçlar›m›z› en kesin, en yal›n
Maoizm ayd›nlatabilir. Nihai amac›m›z› Maoizm aç›k olarak ifade edebilir.
Maoizm’in rehberli¤inde dünya de¤ifltirilip, gelecek kazan›labilir. En bilimsel,
en çarp›c›, net ve k›sa isim, do¤ru isim: MAO‹ST KOMÜN‹ST PART‹-
S‹’dir.

Partimiz isminin de¤ifltirilmesinden dolay› partimizin eski isminden 30
y›ll›k hakl› prestijinden yararlananlar olacakt›r. Pragmagtistlere hat›rlat›r›z.
Biz, bilimsel do¤rular›n savunucusuyuz. Maoizm, bilimsel do¤rudur ve par-
timizin ismine yans›mal›d›r. Biz, daha genifl kitleler kayg›s›yla özel mülkiyet
alan›nda bulunan köylüleri, iflçilerle ayn› partiye ortak eden revizyonist
T‹‹KP’si fikrini, gayet bilinçli, iflçi s›n›f› temeline dayanan, onun öncüsü olan
gerçe¤imizle alt ettik. fiimdi de ayn› ve nitel olarak ilerlemifl bilimimizle,
Maoizm ideolojisini ismimize tafl›yarak bu isme yönelik hatal› ve yanl›fl an-
lay›fllar› alt edece¤iz.

Büyük Proleter Kültür Devriminin ürünü, yani Maoizmin eseri olan bir
Parti’nin isminin, Maoist Komünist Partisi olmas›, mant›ki bir sonuçtur. Parti
ismimizdeki ML ekinin, Maoist olarak de¤ifltirilmesi, partimizi vareden bili-
mimizin, Maoizm’le ulaflt›¤› yeni aflaman›n bir gere¤iydi.
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Co¤rafyam›zda Türk, Kürt uluslar›n›n yan›s›ra, çeflitli az›nl›k milliyetlerde
yaflamaktad›r. Kuzey Kürdistan’n›n Türk egemen güçleriyle askeri-siyasi ilhak›
bir gerçektir. Bu ilhak›n ekonomik ilhakla birlefltirilememesi, sömürge de¤il,
Kürt ulusunun, ezilen ba¤›ml› ulus statüsünü anlat›r. ‹lhak ve milli bask›n›n
her türüne karfl› olan Partimiz, ulusal parti de¤il, her millet ve milliyetten iflçi
s›n›f›n›n, s›n›f partisidir. Herhangi bir ulusa ait olmad›¤›n›n, net ifade edilmesi
aç›s›ndan da, Maoist Komünist Partisi, en bilimsel adland›rmad›r. TKP(ML)
de her milliyetten proletaryan›n öncü örgütüydü. MLM’in, Türkiye-Kuzey
Kürdistan koflullar›na yarat›c› uygulanmas› temelinde ve MLM’in rehber-
li¤inde bayra¤›n› göndere çekmiflti. Maoist Komünist Partisi program›n›n, 12.
maddesinde belirtti¤i gibi, “TKP(ML)’nin ismi, Marksizm-Leninizm biliminin
Maoizm ile vard›¤› nitel aflama temel al›narak, Maoist Komünist Partisi (MKP)
olarak de¤ifltirildi. “

“MKP; TKP(ML)’nin her alanda devam›, ilerletilerek temsilidir. MKP
program›n›n 13. maddesi bunu yal›n olarak vurgulad›. MKP; TKP(ML)’nin
ideolojik-politik ve örgütsel devam› oldu¤undan, TKP(ML) ile ayn› tarihsel
miras›n sahibi ve ileri seviyede devamc›s›d›r“. Herhangi bir devlet s›n›rlar›
içinde, proletaryan›n tek s›n›f partisi, bizim için tart›flma konusu de¤ildir. Milli-
yetçi ç›kmaz aç›¤a ç›km›flt›r. MKP, milli duygular› pragmatistçe okflamay›
reddeder. Ulusal sorunda, proleter-halkç› çözümünü, program›yla aç›klar. ‹sim
de¤iflikli¤i, burjuva milliyetçili¤e bir ödün de¤il, proleter enternasyonalist özü-
nün gere¤idir. Maoist Komünist Partisi’nin, hangi ideolojik, politik-örgütsel-
tarihsel miras›n devam›, ilerleticisi oldu¤u ihtiyac›n›n vurgulanmas›n›n gerekli
oldu¤u hallerde, TKP(ML) ismine gönderme yap›labilinir.

‹flçi-Köylü ittifak› özellikle yoksul köylüler merkezinde bütün devrimci
s›n›flar›n birlefltirilmesi siyaseti, Birleflik Cephe siyasetimizin yönelimidir.
Sadece Yeni Demokratik Devrim döneminde de¤il, ‹flçi-köylü ittifak› sosyalist
inflada da (özellikle emekçi köylülerle) temel önemdedir. Her tarihsel kesitte
kapsam› geniflleyip, daralsa da halk devrimcidir. ‹flçi-köylü temel ittifak›n›n
önemi yads›namaz. Ancak, proleterya önderli¤inde (KP’si yönlendiricili¤inde)
ordu, halk› kapsamak zorundad›r. Halk s›n›flar› iflçi ve köylülerden ibaret
de¤ildir. Bu anlay›flla, ordumuzun T‹KKO olan ismi, Halk Kurtulufl Ordusu
(HKO) olarak de¤ifltirildi. Kongremiz, TMLGB olan Gençilk Örgütümüzün
ismini de, Parti ismindeki de¤iflikli¤e ba¤l› olarak, Maoist Gençlik Birli¤i
(MGB) fleklinde de¤ifltirdi. HKO, T‹KKO’nun; MGB-TMLGB’nin her alanda
gelifltirilerek devam›n› ifade eder. Gerekli her durumda bu devaml›l›k ve
ilerlemede vurgulanacakt›r.
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Yaflas›n Marksizm-Leninizm-
Maoizm!

Marks, Engels ve Marksizm;
Marks yoldafl Friedrich Engels’in de yard›m›yla, o dönem en ileri üç fikir
(klasik Alman Felsefesi, klasik ‹ngiliz ekonomi politi¤i, Frans›z sosyalizmi)
ak›m›na dayan›p nitel olarak ilerleterek, s›n›f mücadelesi prati¤i içinde, küçük
burjuva sosyalizminin tüm biçimleriyle hesaplaflarak, komünizmin teori-pro-
gram ve takti¤ini gelifltirdi. Diyalektik materyalist felsefe, Marksist ekonomi
politik, bilimsel sosyalizm gibi üç bafll›ca birleflenden oluflan bilimsel ö¤retisini
oluflturdu. Yoldafl› Engels’le birlikte, 1847’de, komünistler birli¤i haçl› gizli
örgütün üyesiydiler. Bu örgütün Kas›m 1847 tarihli 2. Kongresinde önder
düzeyde rol oynad›lar. 1848’de Komünist partisi manifestosunu yazd›lar. Mani-
festo, kapitalizmin yap›sal anarfli ve çeliflkilerinin, proletaryan›n devrimci rolü-
nün, siyasal iktidar›n devrimle ve ZOR’la ele geçirilmesi, sosyalizmin kaç›n›l-
mazl›¤› ve buna tekabül eden proletarya diktatörlü¤ünün kullan›larak, komü-
nizme ulaflma hedefiyle, sosyal flartlar›n dönüfltürülmesinin bilimsel bayra¤›nda
ücret köleli¤ine dokunmay›p, kutsayan, sadece köleli¤in koflullar›n›n biraz
sözde “düzeltilmesiyle” ilgili, iflçi hareketi içindeki, oportünizmi deflifre eden
Marks, proletaryaya temel bilimsel bir silah kazand›rd›.

Marksizm, Marks’›n ö¤reti ve düflüncelerinin metodunun bütünlü¤üdür.
Proletarya ideolojisinin geliflim tarihin ilk büyük kilometre tafl›, birinci nitel
aflamas›d›r.

Yoldafl Mao’nun dedi¤i gibi, do¤ru düflünceler, ne gökten iner ne de bellekte
kendili¤inden do¤ar. Bu, sosyal pratikten (üç bafll›ca sosyal pratikten; üretim-
s›n›f mücadelesi-bilimsel deney) kaynaklan›r. K›ymet-i kendinden menkul,
düflünceyi sosyal pratikten kopuk, dahi-hünerli beyinlerin marifeti çizgisiyle,
Dühring kendi d›fl›ndaki tüm teorileri küçümsüyor, adeta bir reklam flirketi
misali, kendi-kendisini övüyordu. Marks ve Engels “sayg›s›z ve geliflmemifl
adam” olarak tan›mlad›klar› Duhring’in, idealist ampriyoizmini aç›¤a ç›kar-
d›klar› düflüncenin nesnel gerçe¤in yans›mas› oldu¤unu çarp›tan Dühring’in
yapt›¤›, akl›n, sosyal pratikten kopar›lmas›, kendi bafl›na do¤ufltan itibaren
varl›¤› safsatas›yd›. Üç bafll›ca sosyal pratik temelinde mant›ksal ç›karma
yoluyla edinilen bilgiyi anlam›yorlar, nesnel gerçeklerden kavramlara gidile-
ce¤ine, tersini yap›yorlard›. Dühring Hegel felsefesini sözde reddederken(!)
Engels’in deyimiyle asl›nda onun, “ç›lg›n fantezilerini” al›yordu. Dühring’in
yapt›¤› da nesnelerin bafl afla¤› çevrilmesiydi. Ona göre sosyalizm sosyal gelifl-
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menin, toplumun nesnel yasalar›n›n bir sonucu de¤il, evrensel-adil bir ilkenin
sonucuydu.”

Marks öncesi sosyalizm ütopyac›l›¤› mekanik materyalizmi aflm›yordu.
Ütopyac›lar, Saint-Simon, Faurire, Oven gibi Frans›z materyalistlerinden etki-
leniyorlard›. Ütopyac›lar, tarihi, toplumun nesnel yasalar›yla de¤il, “baflta gelen
ak›ld›r” ilkesiyle aç›kl›yorlard›. Maddi gerçeklikten kopuk soyut ilkelere
gerçe¤i uydurmaya çal›fl›yorlard›. “Ak›l-adalet” dedikleri soyut ilkelere öncelik
veriyorlard›.

Tarihin dehalar taraf›ndan yarat›ld›¤›, toplumun tek bafl›na ak›lla de¤ifltiri-
lebilece¤i, bilginin sosyal pratikten kopuk akl›n kendi bafl›na bir hüneri oldu¤u
idealist felsefe ve idealist tarih anlay›fl›d›r. Kaba materyalizmde de diyalektik
yoktur. Aç›kt›r ki düflüncecin de maddi fleyler üzerinde etkisi vard›r. Hatta
baz› durumlarda tayin edici etkisi var. Tarihin yasalar›, keyfi yorumlanamaz,
keyfi de¤ifltirilemez. Düflünce, nesnel gerçekleri kavray›p gereksinimlerine
cevap olabildi¤inde, kitleler taraf›ndan benimsendi¤inde, dünyay› de¤ifltirecek,
büyük bir maddi güce dönüflebilir. Marksizm böyle bir ö¤retidir. Sosyal pratik-
ten kopuk, dahilik zeka-beceri-yetenekçilik idealist bir çarp›tmad›r. Mao’nun
deyimiyle, “kahraman ya da seçkin kiflilerin beyni yaln›zca alet kullanma
rolü oynayabilir. Onun hammaddeden ya da yar› bitmifl ürünleri y›¤›nlardan
gelir. (…) Y›¤›nlar gerçek kahramanlard›r ve kahramanlar›n dehas›,
di¤erlerinin, y›¤›nlar›n, s›n›flar›n ve partinin bir araya gelmifl ifadesidir.”
Kahramanlar›n, önderlerin rolünün yads›nmas› de¤il, bu y›¤›nlar›n s›n›f›n,
partinin kolektif tecrübesinin simgesi olarak, sorunun yerli-yerine oturtul-
mas›d›r.

Saint-Simon gibiler büyük düflünürlerdi. Bilimsel sosyalizmi kavramama-
lar›n›n, ütopik sosyalizmi aflamamalar›n›n tarihsel nedenleri vard›. O dönemler,
proletaryan›n kapitalizme karfl› mücadelesi, güçlü bir alternatif durumunda
de¤ildi. Proletarya devrimi gündemde de¤ildi. Dolay›s›yla proletarya devrimi,
proletarya diktatörlü¤ünün teori ve takti¤inin söz konusu tarihsel koflullarda
ortaya konulmam›fl olmas›n› anlamak hiçte zor de¤ildir. Engels diyordu ki;
“belirli tarihsel olaylar, tarih anlay›fl›nda kesin de¤iflikli¤e yol göstereni hat›r-
latmaktad›r.”

1831’de Fransa Lyon iflçi ayaklanmas›, Chartist hareket, 1832-1842 muaz-
zam yükselifl içindeki ‹ngiliz iflçi hareketi, Avrupa’ya yay›lan dalga, tarihi bir
olguydu.

Marks ve Engels’in doktrini, bu tarihsel gerçekler yads›narak aç›klanamaz.
Bu tarihsel geliflmeninde yard›m›yla, s›n›f mücadelesi prati¤i içinde, önceki
en ileri fikir ak›mlar›na dayanarak, kapitalist ekonomiyi-çeliflkilerini, iflçi s›n›-
f›n›n tecrübesini vb. çözümlediler. Engels diyordu ki;
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“Sosyalizm, flu veya bu hünerli beynin tesadüfen buldu¤u de¤il, tarihsel
olarak geliflmifl iki s›n›f (proletarya ve burjuvazi) aras›ndaki mücadelenin
gerekli olarak patlak vermesidir.”

Marksizm Mao’nun da ifade etti¤i gibi, kapitalist toplumda ortaya ç›ka-
bilirdi. S›n›f mücadelesi içinde yer alarak, bilimsel deneyleri pratiklerinde
yaflayarak vb. Marksizm’e ulafl›lm›flt›.

“Salt›k gerçek say›s›z göreceli gerçe¤in toplam›d›r” der Mao! Say›s›z
sonsuzluktur. Dolay›s›yla bilgi hiçbir zaman tam olamaz, dondurulamaz. Düh-
ring ise kendi sözde dehas›n› “son ve kesin do¤ru” olarak tan›mlam›flt›. fiarla-
tanl›k, elbette bilginin içinde ç›kt›¤› nesnel ve öznel koflullarla s›n›rs›zl›¤›n›
ve pratik geliflme yoluyla sürekli ilerleyece¤ini reddedecekti. Marksizm bir
do¤ma de¤il bilimdi. Yafl›yordu canl›yd›, geliflecekti, geliflti. Dokunulamaz
tamamlanm›fl bir ayetler sistemi olarak Marksizmi ele almak, Marksizmin
özüne terstir.

Yoldafl Lenin, Marksizm’in bilimsel bir çözümlemesini yapm›flt›. Temsil
etmifl, savunmufl, uygulayarak gelifltirmiflti. Neydi yoldafl Lenin’in söyledik-
leri? Özetlersek; daha öncede iflaret etti¤imiz gibi, Marksizm klasik Alman
felsefesi, klasik ‹ngiliz ekonomi politi¤i, devrimci Frans›z sosyalizminin nitel
olarak ilerletilmesini de kapsayan, proletaryan›n bütünlüklü teori-program ve
takti¤iydi. Bilindi¤i gibi Feurbach bir materyalistti. Yine de tam bilimsel bir
tutarl›l›ktan uzakt›. Hegel idealizmi ile ba¤lar›n› kopard›ktan sonrad›r ki, tarihi
bir ç›¤›r açm›flt›. Hegel düflünceyi maddeden kopar›yor, gerçe¤in hareketin
yarat›c›s› olarak görüyordu. Marksa göre, düflünce gerçek hareketin bir yan-
s›mas› “insan beyninde de¤iflikli¤e u¤rayan bir yans›mas›yd›” Hareketin,
maddenin varl›k biçimi, hiçbir flekilde hareketsiz maddenin, maddesiz hare-
ketin olmayaca¤›n› Marksizm aç›klam›flt›: Düflünce-bilinç insan beyninin ürü-
nüydü. ‹nsan ise toplum, kendi ortam› ve onunla birlikte geliflen do¤an›n
ürünüydü. Öyleyse düflünce bu basit kopyalar› telakki ediyordu. Büyük bir
ç›kmazd› bu. Filozoflar, düflünce-varl›k, ak›l-do¤a iliflkisinde iki gruba ayr›l-
m›fllard›. Akl›n maddeden kopuk baflta geldi¤ini savunanlar idealist, do¤aya-
maddeye öncelik verenler ise çeflitli versiyonlarda materyalisttiler. Marks
idealizme de, Kant’ ›n agnostisizm(kuflkuculuk) ve pozitivizmine de, idealizme
rüflvet diyerek meydan okudu.

Marksist felsefe, Hegel’in “özgürlük, zorunlulu¤un bilincidir”tezini savu-
nuyordu. Mao, bu tezi daha da zenginlefltirip ileriye götürdü. Eksiklikleri-
zay›fl›klar› aflt›. Do¤a ve toplumun objektif yasalar›n›n varl›¤›n› kabul etmek,
zorunluluklar› anlay›p denetime almak, bilinçli müdahaleyle de¤ifltirmeye
çal›flmak özgürlü¤e ç›kan yoldu. Marks öncesi materyalizm sa¤lam-tutarl›-
bilimsel bir diyalektikten yoksundu. Tarih, do¤ru-bilimsel yorumlanam›yor
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en önemlisi de bilinçli de¤ifltirme prati¤ini içermiyordu. Çeflitli yorumlama-
lardan ibaret kal›yordu. ‹nsan, “tarihin somut olarak belirledi¤i tüm sosyal
iliflkilerin bütünü de¤il” “soyut bir kavram” olarak sunuluyordu. Marks, sadece
dünyay› yorumlamak de¤il esas olan de¤ifltirmektir derken mekanik materya-
lizmin ç›kmazlar›n› da gösteriyordu. Hegel’deki diyalektik ise bafl afla¤› duru-
yordu. Bafl afla¤› durufla neflteri vuran Marksizm’le diyalektik yerli-yerine
oturtulmufltu.

Gerçekten de, Marks-Engels, “bilinçli diyalekti¤i do¤an›n materyalist an-
lay›fl›na oturttular.” ‹dealist pençelerden kurtar›p, güçlü bilimsel uygulanan
bir silah haline getirdiler. Skolastik cendereden çekip ald›lar. Ne diyordu
Engels?

“Do¤a, diyalekti¤in denek tafl›d›r ve modern do¤a biliminin yüceli¤ine
sayg› göstermifl olmak için flunu belirtmemiz gerekir ki, bilim bu denektafl›
için günden güne artan çok zengin bir olaylar dizisi sa¤lam›fl ve böylelikle
do¤ada fleylerin son çözümlemede metafizik de¤il, diyalektik bir biçimde
cereyan etti¤ini kan›tlam›flt›r.”

Engels’in bu sözleri, “radyumun, elektronlar›n, elementlerin de¤ifliminin
keflfinden önce” söylenmiflti. Elefltirirlerken, modern do¤a biliminin yüceli¤ine
sayg› ifadesinde de gösterdikleri gibi , bilimsel alçak gönüllü¤ün parlak bir
örne¤i olarak ö¤retiyorlard›. Hegel’i elefltirirlerken, son derece de sayg›l›yd›lar.
Katk›s›n›, takdir etmekteydiler. Onun diyalekti¤inde evrimin en genifl, zengin
ve derin yasas›n› da görüyoruz diyorlard› ve yine diyorlard›ki, sözde kabul
etmek de¤il, diyalektik her alana uygulanmal›d›r. Bu felsefe karfl›s›nda hiçbir
fley kesin-kal›c› mutlak de¤ildir, geçicidir. Her maddenin gerçe¤i olan çeliflki
zemininde harekete ve de¤iflime, bunun sonsuz bir süreç oldu¤una dikkat çeki-
yorlard›. Diyalektik, d›fl dünya ve insan düflüncesinin hareketine yönelen
bilimdi. Bu konuda Hegel felsefesinde devrimci olan yönleri Marks alm›flt›.
Dühring’in aksine, Marksist diyalektik materyalizm “di¤er bilimlere tepeden
bakan felsefelerden ayr›lm›flt›. Bilginin kökenini-geliflimini, cehaletten bilgiye
geçici(tarihi olarak) inceleyerek genellefltirmiflti.

Alman felsefesi, ‹ngiliz ekonomi politi¤i, Frans›z sosyalizmi Marksizmin
üç bafll›ca kayna¤›yd›. ‹lerletmek, elefltirmek hiçbir flekilde tepeden bakmay›
gerektiremezdi. Bilimsel tutum böyle olamazd›. Olmad›. Ne al›n›p, ne afl›la-
cakt›, ne do¤ru ne yanl›flt› bilimsel olarak irdelendi. Gerçekten de önyarg›lar›
parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur. Bilim ç›plakt›r. Gerçe¤e hürmet
eder. Marks’›n, Engels’in yapt›¤› buydu. 18. yüzy›l›n sonlar›nda, Fransa’da
ortaça¤ karanl›¤›na karfl›, tarihi bir mücadele yürütülmüfltü.

Hurafelere, kof inançlara karfl› materyalizm de geliflmiflti. Felsefi idealizmin
dinsel sald›r›s› gerçekleri çarp›tmaya çal›fl›yordu. Diyalektik-materyalizmi
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olufltururlarken Marks, Engels, felsefi materyalizme kararl›ca sahip ç›kt›lar.
Ayn› zamanda bu felsefenin yanl›fllar›n› da gösterdiler. Nitel seviyede daha
ileriye tafl›d›lar. 18. yüzy›l materyalizmi, Feurbach materyalizmine yol açm›fl
Hegel sistemi yani klasik evrim teorisi önemsendi. Felsefi materyalizm
derinlefltirilip gelifltirildi. Yaln›zca do¤a bilimlerine de¤il, insanl›k toplumuna
da uyguland›. Marksist tarihi materyalizm böyle yarat›ld›. Keyfilik yerini
bilimsel bir teoriye b›rakt›. Marks’›n felsefesi, proletarya ve ezilenleri silah-
land›ran felsefi materyalizm temelinde yükselen diyalektik materyalizmdir.
Marks, politik üstyap›n›n ekonomik temel üzerinde yükseldi¤ini gösterdi.
Kapital, kapitalist toplumu bilimsel olarak inceledi. Marks öncesi, klasik
ekonomi politi¤in yurdu ‹ngiltere’ydi. Smith ve Ricardo ekonomik rejimi
inceleme temelinde emek-de¤er teorisi tasla¤› yaratm›fllard›. Marks, devam
ettirdi, nitel olarak gelifltirdi. Bilimsel bir temele oturttu.

Lenin’in ifade etti¤i gibi; “Marks her metan›n de¤erinin onu üretmek
için gerekli sosyal eme¤in zaman› ile belirlendi¤ini.” “Burjuva iktisatç›lar›n
yaln›zca fleyler aras›ndaki iliflkileri gördükleri yerde Marks insanlar
aras›ndaki iliflkileri keflfetmifltir. (…) ‹nsan›n iflgücünün nas›l bir meta
haline getirildi¤ini, ücretlilerin iflgücünü üretim araçlar› sahibine satt›¤›,
iflçinin çal›flma gününün bir k›sm›n› kendi ve ailesinin geçimi için gerekli
giderlere ay›rd›¤› (ücret) öteki k›sm›n› ise bedava çal›flmaya, kapitalist s›n›f›n
bütün kar ve zenginliklerin kayna¤› oldu¤unu” ortaya koydu.

Marksist ekonomi politikte, art›k-de¤er teorisi anahtar role sahiptir. ‹flçi
eme¤i ile yarat›l›p büyüyen sermaye sanayide de tar›mda da ayn› zamanda
onu ezer. Küçük esnaf› iflasa götürür. ‹flsizler ordusu yarat›r. Küçük üretimi
baltalarken, büyük çapl› üretimin zaferi, eme¤in verimlili¤ini artt›r›rken, üre-
time sosyal bir nitelik kazand›r›rken, milyonlarca emekçiyi düzenli bir ekono-
mik organizman›n içinde toplarken, bu eylemini, büyük kapitalistlere, bir tekel
yaratma bir avuç kapitalisti ortak eme¤in ürününün sahibi olmaya da götür-
mektedir. Yap›sal anarfli ve çeliflkiler, bunal›mlar, Pazar yar›fl›, üretimin top-
lumsal niteli¤i-flahsi mülk aras›nda kapitalizmin temel çeliflmesinin sonuç-
lar›d›r. Emek-sermaye çeliflkisi iflçinin sermayeye ba¤›ml›l›¤›n› derinlefltirir-
ken, birleflik eme¤in büyük gücünün do¤ufluna da yol açar. Kapitalizm, mezar
kaz›c›s› proletaryan›n büyük gücünü de ortaya ç›kard›. Sermayenin egemenli¤i
geçicidir. Onun sözde zaferi, ayn› zamanda eme¤in sermaye üzerinde kaç›-
n›lmaz zaferinin de bafllang›c›d›r. Tarih, Marksist teoriyi ispatlad›, ispatla-
yacakt›r.

Marks üretim sürecinde sabit sermaye ile iflgücünün de¤erini ödemekte
kullan›lan de¤iflken sermayeyi de tahlil etti. De¤iflken sermayenin de¤erinin
yarat›lan art› de¤erle ço¤ald›¤›n› ortaya koydu. Sermayenin, meta üretiminin
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ileri evresinde belirli miktarda paran›n özel kiflilerin eline geçmesi, iflgüçlerini
satarak geçimlerini sa¤layanlar koflullar›nda olufltu¤una iflaret etti. Nispi art›-
de¤er üretimi de analiz etti. Sermaye birikimini çözümledi. Bunda art›-de¤erin
sermayeye dönüflmesi, bunun yeniden üretim için kullan›lmas›n› ortaya koydu.
Adam Simit’in, klasik ekonomi politi¤ini yan›lg›s›n› gösterdi. Sermaye teke-
linin üretim biçimi için oynad›¤› ayak ba¤› idi. Bunun, nas›l kab› çatlatt›¤›n›
izah etti. Özel mülkiyetin ecelini yaratan da bizzat kendisiydi. Mülksüzleflti-
renler, mülksüzlefltirileceklerdi. Marks, klasik ekonominin hatalar›n› göste-
rerek, aflarak; sosyal üretimi üretim araçlar›n›n üretimi ve tüketim araçlar›n›n
üretimi olarak iki büyük bölüme ay›r›yordu. Sosyal sermayenin dolafl›m›n›,
basit üreme ve birikim yönünde inceleyerek, kar›n ortalama oran›n› de¤er ya-
sas›na göre çözümlüyordu. Klasik ekonomi politik zay›fl›klar afl›l›yor, art›-
de¤erin kayna¤› inceleniyor ve bu temelde ayr›ld›¤› di¤er parçalar (kar-faiz-
toprak rant›) ele al›n›yordu.

fiimdiye kadarki toplumlar›n tarihi s›n›f mücadeleleri tarihidir. Marks’›n
yapt›¤› s›n›f mücadelesini keflfetmek de¤il, insanl›k tarihinin geliflimini daha
bilimsel analiz ederek, kapitalizmi nas›l sosyalizmin proletarya diktatörlü¤üne
ve oradan da komünizme götürece¤inin görülmesiydi.

‹lkel toplum hariç insanl›k tarihi s›n›f mücadeleleri tarihiydi. S›n›f müca-
delesi devrimci dönüflümlere götürmüfltü. Köleci toplumdan, feodalizmin y›-
k›nt›lar› üzerinde yükselen kapitalist topluma kadar, tüm dönüflümlere ra¤-
men yeni ezme koflul ve sömürü biçimleri devam ede gelmifltir. Kapitalizm,
birbirine karfl›t iki s›n›f› (proletarya-burjuvazi) daha net ve keskin ortaya ç›kar-
d›. Gelece¤i temsil eden proletaryan›n rolü ortaya konuluyordu. Uluslar tarihsel
bir olguydu. Kapitalizmin geliflmesi ulusal çitleri durmadan y›k›yor, s›n›f çelifl-
kilerini keskinlefltiriyordu.

Marks, proleter devrim teorisinin temellerini, toplumsal geliflmenin yasa-
lar›yla iliflkisi içinde ortaya koymufltu. Tüm devlet biçimleri ve hukuki iliflkiler
s›n›fl› toplumlar›n ürünüydüler. “yaflamlar›n›n toplumsal üretiminde insanlar
aralar›nda belirli, zorunlu kendi iradelerinden ba¤›ms›z iliflkilere onlar›n
modeli üretici güçlerin belirli bir geliflme aflamas›na tekabül eden üretim
iliflkilerine girerler” diyordu. Marks.

Toplumun ekonomik, siyasi, hukuki vb. yap›s› bu üretim iliflkilerinin tü-
münün temeli üzerinde yükseliyordu. ‹nsanlar›n varl›¤›n› bilinçini belirleyen
toplumsal varl›klar›yd›. Hiçbir toplum, sürgit gidemez. Çeliflki derinleflir, top-
lumu zincirleyen iliflkilerle kaç›n›lmaz çat›flma devrime yol açar. Açt›.

Kapitalist üretim tarz›n›n kapitalist özel mülk edinme biçimi, kendilerini
mülksüzlefltirecek, mülksüzler ordusunu da yaratm›fl. Sosyalist devrimin kaç›-
n›lmazl›¤›na bizzat yol açan kapitalizmin kendisiydi. Marks-Engels’in dedikleri
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gibi, “Burjuvazinin onlarla feodalizmi yere serdi¤i silahlar flimdi bizzat burju-
vaziye çevrilmifl”ti. Ayn› zamanda silahlar› kullanacak proletaryay› da kapita-
lizmin bizzat kendisi yaratm›flt›. Yeter ki tarihin devrimci rolünün bilinciyle
kuflan›p, partisiyle tarih sahnesine ç›kabilsin. Burjuva aldatma ve rekabetle
birbirlerine düflürülme tuza¤›ndan böyle ç›k›lacakt›.

Egemenli¤i ele geçiren tüm di¤er toplumlarda egemen sömürücü s›n›flar,
toplumu yeni bir mal edinme, özel mülkiyet biçimine ba¤lam›fllard›. Proletarya
ise kiflisel mülk edinmenin tüm biçimlerini özel mülkiyeti aflmaya muktedir,
kendisiyle birlikte tüm s›n›flar› ortadan kald›racak, hareketti. Marks, parlak
gerçeklerin bilimsel bayra¤› olarak yükseldi, hakl›yd› ve kazand›.

Mark-Engels sosyalist devrimi o günkü koflularda do¤ru olarak bir dünya
devrimi  fleklinde bekliyorlard›. Kapitalizm, bir dünya sistemi olmas›yla da
bafl› çekecekti. Çünkü onlara göre kapitalizmin çeliflkileri, ç›kmaz› buralarda
uçlanm›flt›. 1848 Devrimi, Paris iflçilerinin devrimci rolünü liberal burjuvazinin
gericilik önünde secdeye kapanan korkakl›¤›n›, köylülü¤ün feodalizmden öte
düzen d›fl›na ç›kmayan kapitalist gerçekli¤ini ortaya ç›karmas›. 1871 Paris
Komünü, proletaryan›n devrimci rolünü daha net gösterdi. 1872-1904 y›llar›
nispeten sakin bir dönemdi. Burjuva devrimler bat›da tamamlanm›flt›. F›rt›nal›
dönem ve sonra Marksizmin teorik zaferi, has›mlar›n›n dahi Marksist k›l›¤a
bürünmeleriyle aç›kt›. Sükunetle serpilen, “sosyalist oportünistler” toplumsal
bar›fl projesi için, parlemanterist ahmakl›k zemininde, geleneksel sisteme
adapte olan bir çizgi izliyorlard›.

Avrupan›n bu “suküneti” döneminde, Asya patl›yordu. Rusya, Çin f›rt›na-
s›n›n seviyesini anlamak bunun için yeterlidir.

Marksizm’in devrimci özünü anlamayanlar, ekonomistçe yorumlayanlar,
Asya’daki geliflmelere ilgisizdiler. Güvensizdiler. Sonra yeniden Avrupa da
hareketlendi. Bu tarihsel dönemlerin hiçbirinde yanl›fl ç›kan Marksizm de¤il,
2. Enternasyonalci sözde Marksizm’di. Üretici güçler teorisi eksenli Avrupa
merkezci görüfltü. Marks’›n söylediklerini somut koflullardan, tarihsel du-
rumdan kopararak ele alanlar, onun devrimci özünü de¤il, lafz›n› alm›fllard›r.
Yenilen bu laf›zd›. .

Gerçekten de, Marks döneminin Avrupas›, kapitalizmin çeliflkilerinin derin-
leflti¤i, Avrupa devrimi için muazzam koflullar›n oldu¤u, dünya devriminin
f›rt›na merkeziydi. Marksist proletarya devriminin strateji ve takti¤i bu gerçek-
lere göre flekillenmiflti. Bunlar› hesaba katmadan, koflullarla iliflkisine bakma-
dan, farkl› koflullarda Marks’›n söylediklerini tekrar etmek, devrimci özüne
de¤il, lafz›na ba¤l› kalmakt›r. Emperyalizm aflamas›n›n farkl› koflullar›na ra¤-
men, Marksizm lafz›n› tekrar edenler revizyonistlerdi.



30

Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri ➍

Marksizmin gelifltirilmesini Lenin temsil etti. Kapitalizmin emperyalizm
aflamas›nda gündeme gelen geliflmeleri; derinleflen eflitsiz geliflimin yol açt›¤›
sonuçlar›, proletarya devriminin nas›l ele al›nmas› gerekti¤ini, Lenin, Mark-
sizmi gelifltirip, yeni nitel ikinci aflamaya yükselterek temsil edip uygulad›.

Lenin ve Marksizm-Leninizm!
Kapitalizm emperyalizm aflamas› önemli de¤ifliklikler içeriyordu. Emperya-
lizm adl› eserinde yoldafl Lenin bunlar› tahlil etti. Bu, yeni geliflmelere cevap
temelinde Marksizmi yeni bir aflamaya ulaflt›rd›. Bu aflama, emperyalizm ve
proleter devrimler ça¤›n›n Marksizmi olan Leninizm’di.

Proletarya devriminin, proletarya diktatörlü¤ünün teori ve takti¤i Lenin-
izm’le Marksisizmin topyekün gelifltirilmesi  temelinde, yeni-nitel ikinci afla-
maya ulafl›yordu. Mark-Engels emperyalizm öncesi dönemde yaflam›fllard›.
Emperyalizmin yasalar›n› çözümleyemediler. Sanayi kapitalizmi döneminin
kanunlar›n› proletarya devrimin bu durumdaki strateji ve takti¤ini bilimsel
olarak ortaya koymufllard›. Tek ülkede o ça¤da proletarya devriminin mümkün
olmad›¤› görüflündeydiler. Di¤er sebeplerin yan›s›ra diyorlard› ki, “büyük çapl›
sanayi, bütün uygar ülkelerdeki toplumsal geliflmeyi o derece eflit bir düzeye
getirmifltir ki bütün bu ülkelerde burjuvazi ile proletarya toplumun belirleyici
iki s›n›f› olmufllar, bu iki s›n›f aras›ndaki mücadele de ça¤›m›z›n bafll›ca müca-
delesi haline gelmifltir. ‹flte bu yüzden komünist devrim basit bir ulusal devrim
olmayacak, bütün uygar ülkelerde, hiç de¤ilse ‹ngiltere, Amerika, Fransa ve
Almanya da ayn› anda gerçekleflecektir.”

Almanya devrimi geliflince, dikkatlerini buraya yönelttiler. Almanya burju-
va devriminin “proletarya devriminin bafllang›c›” olarak de¤erlendirdiler. Bah-
sedilen “sürekli devrim”di. Beklenen, bafllayacak Almanya burjuva devrimini
kesintisiz izleyecek proletarya devrimi ve bunun di¤er ileri ülkelere yay›larak
proletaryan›n dünyada egemenli¤ini kurmas›yla sonuçlanmas›yd›.

1860’lara gelindi¤inde, Rusya’y› “Avrupa devrimci eyleminin öncüsü,
Bat›da bir proletarya devriminin iflareti” olarak tan›mlad›lar. Görüflleri bafl-
layacak devrimin, ayn› zamanda di¤er ülkelerde kapsayaca¤› yönündeydi. S›n›f
mücadelesini biz keflfetmedik. Burjuva iktisatç›lar bunu ortaya koymufllard›.
Bizim yapt›¤›m›z “s›n›flar›n varl›¤›n›n yaln›zca üretimin geliflmesindeki belli
tarihi aflamalara ba¤l›, bunun kaç›n›lmaz olarak proletarya diktatörlü¤üne götü-
rece¤i, proletarya diktatörlü¤ün de bütün s›n›flar›n ortadan kald›r›lmas›na ve
s›n›fs›z topluma geçifli meydana getirir” diyorlard›.

Kendi zamanlar›nda Paris Komünü deneyimini yaflam›fllard›. Bunu, benzer
devrimleri olmadan “korumak imkans›zd›r” dersini ç›karm›fllard›. Lenin’de



31

Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri ➍

önceleri ayn› görüflteydi. Avrupa devrimi bekliyordu. Rus devrimini Avrupa
devriminin ilk ad›m› olarak de¤erlendiriyordu. 2. Enternasyonalin ihanetinden
sonra bu görüflü de¤iflmiflti. Bat› da ayn› anda devrim beklentisinden kopan
bir yönelime girmiflti. Diyordu ki; “eflit olmayan iktisadi-siyasi geliflme kapita-
lizmin mutlak bir yasas›d›r.” Bu aç›dan sosyalizm, “birkaç ve hatta tek bir
kapitalist ülkede bile zafere ulaflabilir.” 1905 y›l›nda Lenin “kesintisiz devrim”
teorisini ortaya atm›flt›. Troçki “sürekli devrim teorisi” diyordu. Marks´a dayan-
d›¤›n› söylüyordu. Devrimin zaferinin kaderini Almanya baflta olmak üzere,
bat›dan gelecek devrime ba¤l›yor. Bu aç›dan Alman emperyalistleriyle yap›lan
Brest-Litovski bar›fl görüflmelerini “ihanet” olarak damgal›yordu. Oysa, bu
antlaflma Sovyet Cumhuriyetine nefes ald›rtacak, zaman kazand›racakt›. Pratik
Lenin’i do¤rulad›. Evet Marks ve Engels’te baflka devrim tipleri sorununu da
ele ald›lar. (Burjuva demokratik uluslu vb. ) Fakat yinede bunlar›, Avrupa’da
genel sosyalist devrim için bir bafllang›ç olabileceklerini varsayd›lar. Lenin’de
bu görüflteydi. Avrupa yard›ma gelmezse Rus proletaryas›n›n yenilece¤ini
düflünüyordu.

Bafllang›ç Rusya’da yap›lsa da, Sun Yet-Sen’i de¤erlendirirken ›fl›¤›n “mis-
tik-dindar do¤udan de¤il” bat› da oldu¤unu da söyler. Çünkü ona göre geliflmifl
proletarya bat›dad›r. Lenin’de proleter dünya devrim stratejisi, 1910’larda
flöyleydi: Rus devrimi bafllang›ç rolü oynayacak, demokratik ve sosyalist dev-
rimler aras›nda köprü vazifesi görecektir. ‹leri kapitalist ülkelerde sosyalist
devrimler bu köprü üzerinden konuflacak, dünya devrimi gerçekleflecektir.

Lenin giderek eski proje ve yaklafl›mlar› afl›yordu. Devrimin Avrupa’dan
bafllamas›n›n güç oldu¤unu görüyordu. O da¤›n do¤uya kayd›¤›n› görüyordu.
Eski görüfllerden somut koflullara ba¤l› olarak bir kopufltan bahsedilinebilinir.
Bu, yanl›fl de¤il, tamam›yla gerekliydi. Avrupa Birleflik Devletleri adl› maka-
lesinde Lenin, Sosyalizmin yaln›zca bir ülkede de mümkün olabilece¤ini, kapi-
talizmin emperyalizmde daha da derinleflen iktisadi-siyasi geliflme eflitsiz-
li¤iyle ba¤› içerisinde ortaya koydu.

1917 Nisan Tezleri makalesinde, iktidar› alma plan› yap›l›yordu. Burjuva
demokratik devrimin, sosyalist devrime dönüfltürülmesini vurguluyordu. 1905
deneyinden ö¤reniyor, proletarya diktatörlü¤ünün özgün bir biçimi olarak,
Sovyetler hedef gösteriliyordu. Troçki, ayaklanma plan›na “Kongreyi bekle-
me” vitrini alt›nda asl›nda karfl›yd›. Böylece ayaklanma plan›, düflmana aç›klan-
m›fl oluyordu. Kamenev-Zinoyev’de iktidar›n al›nmas› için ayaklanmaya kar-
fl›yd›lar. Alman devriminin beklenmesi düflüncesindeydiler. Asl›nda bu görüfl
hem muhtemel Alman devrimini hem köylülü¤ün isyan›na ihanetti. Devrimi
bast›rmakt›, bu.
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Marksizme sözde dayand›klar›n› söyleyenlerin anlamak istemedikleri fluy-
du; Marks yaflad›¤› koflullar itibar›yla Mao’nun da söyledi¤i gibi, emperya-
lizmin kanunlar›n› önceden bilemezdi. Bunu, Lenin tahlil etti. Marksizmin
z›dd› de¤il, marksizme dayanarak, tekrar de¤il, dönemin sorunlar›n›n üstesin-
den gelinebilecek yeni ikinci bir aflamaya ulaflt›rarak yapt›. Marksizmin Rusya
koflullar›na yarat›c› bir flekilde uygulanmas› ile Lenininizm’i s›n›rlayanlar da
yan›lmaktad›rlar. Bu yarat›c› uygulama, iflin yaln›zca bir yönüdür. Leninizm,
proletaryan›n evrensel ideolojisidir. Sadece Rusya’ya özgü, devrimin önder
çizgisinden, ibaret de¤ildi. Bilimimizin evrensel geçerlili¤e sahip, yeni bir
aflamas›d›r Leninizm! Yoldafl Stalin do¤ru formüle etmifl ve savunmufltu:

Leninizm, Emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›n›n Marksizmi, genelde
proletarya devriminin özelde proletarya diktatörlü¤ünün teorisi-program› ve
takti¤iydi. Emperyalizm öncesi, yaflayan Mark-Engels, emperyalizmi ve arifesi
oldu¤u proletarya devrimi ve proletarya diktatörlü¤ünü, Lenin seviyesinde
ifade etme imkan›na sahip de¤illerdi, olamazd›lar. Lenin, proletarya devriminin
içinde ve 2. Enternasyonal ihanetine karfl› mücadele içerisinde ö¤retisini
gelifltirdi. Ekim devriminin zaferi, bu gerçeklere tamam›yla ba¤l›yd›.

Emperyalist savafl, devrim için elveriflli koflullar f›rsatlar da yarat›yordu.
Leninizm, ne emperyalist savafl›n bir sonucu ne de Zinovyev’in söyledi¤i gibi,
köylülü¤ün a¤›r bast›¤› bir ülkenin Marksizm’i idi.

Leninist evrensel ö¤retiyi yads›ma gerekçeleridir bunlar ve masumane
de¤illerdir. Rusya elbette bir köylü ülkesiydi. Lenin köylülü¤ün devrimci
rolünü ortaya koydu. Ancak Leninizm ö¤eritisiyle sadece Rusya de¤il, Enter-
nasyonal devrimci hareketin tecrübelerinin yeniden yarat›lmas›, teori ve progr-
am›yla enternasyonal proletaryan›n evrensel ideolojisidir. Troçki’nin, Leniniz-
mi savafl öncesi ve sonras›, parti tarihinde ayn› flekilde birbirlerinin karfl›s›na
diken bir çizgideydi. Troçki’nin sürekli devrim anlay›fl›n›n, proletarya devrimi
ve diktatörlü¤üne karfl› ç›kan çizgisinin sinsice yutturulmas›, “Leninizmi-
Troçki’nin taleplerine uydurma” cingözlü¤ünü yoldafl Stalin teflhir etmiflti.
Leninizmi proletarya diktatörlü¤ünün proletarya devriminin özsel içeri¤i,
proleter devriminin teori ve takti¤i oldu¤unu reddeden karfl›tlar›, Leninist
emperyalizm tahlillerine, Leninist devrim anlay›fl›na, Leninist tek ülkede
sosyalizmin zaferi; proletarya diktatörlü¤ü, sosyalist infla ve partinin rolü
evrensel tezlerine de karfl›yd›lar. Köylülü¤ün Rusya’da devrimci rolü bu temele
ba¤l› olarak aç›klam›flt›.

Yani öz, köylü sorunu de¤il, proletarya diktatörlü¤üydü. Leninizm, tarihsel
olarak emperyalizm koflullar›nda geliflti. Emperyalizmin üç bafll›ca çeliflmesini
(emek sermaye, emperyalist güçler aras›ndaki, emperyalizm ile ezilen ulus ve
halklar) tahlil etti. Emperyalizm, devrimi o zaman pratik kaç›n›lmaz bir alter-
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natif haline getirmiflti. Emperyalizmin kalelerine “dolays›z bir sald›r›ya” vesile
olmufltu. Leninizm, bu uluslararas› koflullarda do¤du. Rus ifli de¤il, ama Rus-
ya’da ortaya ç›kt›. Zira, Rusya emperyalizmin çeliflkilerinin keskinleflti¤i bir
dü¤üm nokta, Çarl›k, karfl›-devrim merkeziydi. Emperyalizmin “feodal em-
peryalist” karakoluydu. Emperyalizmin acentas›yd›. Sahnede Rusya prole-
taryas› da  yer alm›flt›. Dünyan›n en devrimci rolüne sahipti; devrimci köylülük
gibi güçlü bir müttefike sahipti. Devrim kaç›n›lmaz olarak proletarya devrimine
yürüyordu. Uluslararas› düzeyde bir rolü içeriyordu. Lenin Rusya’da, devrimin
uluslararas› devrimci rolünü görüyor, evrensel komünist önder bir rol oynu-
yordu. Leninizm, neden Rusya’da do¤du? sorusunun, ulusal-uluslararas› tarih-
sel sebeplerini, tarihsel köklerini, bu gerçeklerden sonra anlamamak için bir
sebep yoktur. Marks, Engels’in ö¤retisini sürdürerek, uygulay›p gelifltirerek
Lenin, bilimimizin ikinci aflamas›, kilometre tafl›yd›.

Lenin, emperyalizm, kapitalizmin son aflamas› ve proleter devriminin arifesi
oldu¤unu söyledi. Lenin yoldafl, mali sermayenin egemenli¤i, sermaye ihrac›
olan emperyalist tekelci kapitalizmin rantiyeci asalak, tefeci zorba karakterini
ortaya koyarken, iflçi s›n›f›n›n fliddetlenen öfkesi, proleter devrime yönelece-
¤ine de dikkat çekti.

‹kinci olarak, sömürge, yar›-sömürgelere artan sermaye ihrac›, dünyan›n
bir avuç “uygar” dinilen barbar emperyalizm taraf›ndan kölelefltirilmesi, kapi-
talist emperyalist bir dünya sisteminin dünyan›n tüm topraklar›n› emperyalist
zincirin bir parças› haline getirmesi, emperyalizm ezilen ulus ve halklar çelifl-
mesi, ezilen ülkelerde devrimci bunal›m› derinlefltirmekte, anti-emperyalist
mücadeleye yol açmaktad›r.

Nüfuz alanlar› üzerinde emperyalist rekabet keskinleflmekte, kapitalist
eflitsiz geliflme, dünyan›n yeniden paylafl›lmas› için, emperyalist savafl tehlike-
sine yol açmaktad›r. Bu durum, emperyalizmi zay›flatmakta, metropollerde
sosyalizm ve ezilen ülkelerde anti-emperyalist anti-feodal demokratik devrim
hareketinin birli¤ini kolaylaflt›rmaktayd›.

Emperyalizmin gerçeklerinin tahlilinden Lenin, proletarya devriminin
arifesi sentezine ulafl›yordu. Kapitalizmin ulaflt›¤› tekel, onun can çekiflmesinin
de nedenidir. Emperyalizmin, eme¤i muazzam olarak toplumsallaflt›rmas› da,
kapitalizmin can çekifline götürmektedir. Kapitalizmin serbest rekabeti, yerini
tekellere b›rakm›flt›. Neki bu, emperyalist tekellerin pazarlar›n paylafl›m› çat›fl-
mas›n› ortadan kald›rm›yordu. Emperyalistler aras› çeliflmelerin yol açt›¤›
emperyalist savaflta sosyalist devrimin arifesidir. Tekelci devlet kapitalizmi,
objektif olarak, sosyalizmin maddi temelinin olgunlaflmas›na da hizmet etmek-
ten geri kalmam›flt›.
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Emperyalist kapitalizm hiçte “bar›fl” demek de¤ildi. Derinleflen çat›flmalar
sistemiydi. Kautsky çat›flmay› atl›yor, kapitalizmi bar›flç›l misyonlar yüklü-
yordu. Oysa, emperyalizm savafl ve felaketlerle doluydu. Kautsky “bar›flç›l”
ultra emperyalizm teorilerinin safsatas›n› hayat aç›¤a ç›kard›. Emperyalist
savafl›n anlatt›¤› da bu de¤ilmiydi? Emperyalizm, emperyalist savafllar›n da
kayna¤›yd›. Mali sermaye diktatörlü¤ünün problemlerini, proletarya devrimi-
nin kaç›n›lmazl›¤›n›, kapitalizmin bunal›m›n›, yoldafl Lenin, gerçeklerden yola
ç›karak ortaya koyuyordu. Dünya proletarya devriminin sosyalist ve demok-
ratik devrim gibi iki bafll›ca bilefleninin, ulusal kurtulufl hareketlerinin yedek
gücü oluflturdu¤unu somut gerçeklerden yola ç›karak ortaya koyuyordu. Le-
ninist parti ö¤retisinin rolü bu gerçekler temelinde daha da önem kazan›yordu.

Kautsky’nin kapitalizmin çeliflmelerini örtbas eden, emperyalizmi flirin
gösteren özgürlük tafl›makla takdir eden, asl›nda tafl›d›¤› boyunduruk ve ege-
menli¤i gizlemeye çal›flan, sosyal emperyalist çizgisi, Lenin taraf›ndan topa
tutuldu.

“Bar›flç›l paylafl›m” zirvesi, bofl bir hülyayd›. Emperyalist savafllara, haz›rl›k
için bir “nefes molas›” olan, sözde emperyalist bar›fl›n ard›nda gelen emper-
yalist savafl bar›flç›l ultra emperyalizm teorisini zaten bofla ç›karm›flt›. Kapita-
lizm’den sosyalizme “bar›flç›l geçifl” tezleri Kautsky’niin gerici hayalinde,
yani serbest rekabetçi ça¤›n kapanmas› ve emperyalizme geçiflle birlikte geride
kalm›flt›. Serbest rekabet yerini tekelci birliklere, dünyan›n yeniden paylafl›l-
mas›na b›rakm›flt›.

Sermaye, o kadar yo¤unlaflm›fl ve merkezileflmiflti ki, tekeller eski serbest
rekabeti Lenin’in dedi¤i gibi “olanaks›z k›lmakta (…) nüfuz alanlar›n›n
yeniden paylafl›lmas› u¤runa silahl› mücadeleye geçifli zorunlu k›lmaktad›r.”

Emperyalizm döneminde eflitsiz geliflme yasas›, baz› emperyalistleri di¤er
rakiplerini ç›kar çat›flmalar›, savafllar vb. ile geriye itiyor, emperyalistleraras›
çeliflkiler derinlefliyordu. Durum, tek tek ülkelerde devrim için elveriflli ortam
sunuyordu. Ayn› flekilde Troçkist teorinin anti-bilimselli¤i ve kapitalist-emper-
yalist eflitsiz geliflme yasas›n›n sonucu olarak, tek ülkede sosyalizmin kesin
zaferinin de¤il, zaferinin olanakl› oldu¤u Leninist tezinin bilimselli¤i de aç›kt›.
Lenin bu olanakl›l›¤› görmeyenleri hakl› olarak, “devrime s›rt çevirdikleri,
burjuvazinin taraf›na geçtiklerini” sözleriyle mahkum ediyordu.

Emperyalist zincirin en zay›f halkada kopar›laca¤› Leninist bilimsel tezini
de pratik ispatlad›.

Eskiden yaklafl›m bu de¤ildi. Emperyalizm ça¤›nda bu yaklafl›m art›k yeter-
sizdi. Bir dünya sistemiydi emperyalizm, tek tek parçalar, emperyalist zincirin
birer halkalar› haline gelmiflti. Lenin kapitalizmin bu en yüksek aflamas›n›n,
dünyay› bir avuç emperyalist ve ezilen ulus, halklar biçiminde böldü¤ünü,
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emperyalistleri, dünyay› yeniden paylaflmak için emperyalist savafllara götüre-
ce¤ini, emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›n›n bafllad›¤›n› göstermiflti.

Ekim devrimi ile proletarya devriminin teori-prati¤i yepyeni bir aflamaya
yükseldi. 2. Enternasyonaldeki revizyonistlere karfl› mücadelede enternasyonal
proletarya ya, önderlik eden yoldafl Lenin’in mücadelesinin ürünüydü 3.
enternasyonal (Komünist Enternasyonal).

Yoldafl Stalin, Sovyetler Birli¤inde sosyalist inflaya Büyük Sosyalist dönü-
flümlere ulafl›lmas›nda, proletarya diktatörlü¤ünün savunulmas›nda, 2. Dünya
savafl›nda, iç ve d›fl düflmanlara, emperyalist iflgalcilere karfl›, dünya proletar-
yas›, ezilen ulus ve halklar›na önderlik etti.

Proletarya ideolojisinin ikinci büyük kilometre tafl› olan Marksizm-Lenin-
izm’i savundu, uygulad›. dünya komünist hareketinin bununla silahlanmas›na
unutulmaz katk›lar sundu.

Mao Zedung ve
Marksizm-Leninizm-Maoizm!

Mao Zedung, Çin Komünist Partisi’nin kuruluflundan itibaren, Marks, Engels,
Lenin, Stalin yoldafllar›n miras›n› devam ettirip, Marksizm-Leninizmi, Çin’in
somut koflullar›na yarat›c› bir tarzda uygularken ayn› zamanda, Çin devriminin
pratik seyri içinde, Marksizm, Leninizmin sadece yarat›c› uygulanmas›n› de¤il,
gelifltirilmesini de temsil ediyordu. Ancak ideolojimiz Marksizm-Leninizm-
Maoizm, yeni yeni nitel üçüncü aflamaya, üçüncü büyük kilometre tafl› seviye-
sine, Büyük Proleter Kültür Devrimi ile ulaflt›. Kültür devrimi öncesi yoldafl
Mao’nun katk›lar›, Büyük Proleter Kültür Devrimi ile katedilen büyük nitel
s›çramalarla, daha derin bir anlam kazand›. BPKD öncesi, BPKD ile ulafl›lan
MLM’in dinamikleri vard›. Bilimimiz uygulan›rken gelifltirilip, zenginlefl-
tirilmifltir de. Felsefi alanda, diyalektik materyalizm ilerletilmiflti. Çeliflki, teori-
pratik gibi yaz›lar›nda Mao Ze Dung, çeliflkinin yani z›tlar›n birli¤i ve müca-
delesinin do¤ay›-toplumu yönlendiren temel yasa oldu¤unu söyledi. Her mad-
dedeki birlik ve özdeflli¤in geçici, mücadelenin ise mutlak oldu¤u, devrimci
s›çrama ve dönüflümlerin kaç›n›lmazl›¤› ortaya konuyordu. Teori-pratik iliflkisi,
diyalektik materyalist felsefede bu nitel geliflme ile yine nitel bir geliflme düze-
yinde aç›kland›. Prati¤in bilginin kayna¤›, gerçe¤in tek ve nihai k›stas› oldu¤u
ortaya kondu. Teori-pratik-teori sonsuz bir süreç olarak ve diyalektik iliflkileri
izah edildi. Diyalektik-Materyalist bilgi teorisi bu temelde gelifltirildi. Daha
Kültür Devrimi öncesinde, bürokratik kapitalizm tahlili Yeni Demokratik
Devrim, Yeni Demokratik Halk ‹ktidar›, Yeni Demokratik ‹ktisat ve Kültür,
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Halk Savafl›, Parti-ordu ve birleflik cephe, ekonomi politik ve bilimsel sosya-
lizm konular›nda evrensel önemde katk›lar gerçeklefltirilmiflti.

Emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›n› açan Büyük Ekim Devrimiydi.
Eski burjuva demokratik devrimlerin tersine, yeni demokratik devrim proleter
dünya devriminin bir parças› idi. Mao Zedung bizzat önderlik etti¤i Çin demok-
ratik devrim prati¤i içinde Marksist, Leninist teoriyi nitel katk›larla gelifltirdi.
Bu konuda da Maoist güzergah sadece Çin de¤il, tüm sömürge, yar›-sömür-
gelerde evrensel önemde rehber bir teoriydi.

Yar›-feodal, yar›-sömürge ve sömürge ülkelerde genel geçerlili¤e sahip
halk savafl› stratejisi, devrimin siyasal görevlerinin sürdürülmesinin ad›yd›.
Halk Savafl›; Parti örgütlenmesinden sonra esas örgütlenme biçimi olarak Halk
Ordusunun, ‹flçi s›n›f› öncülü¤ünde köylülü¤ün temel güç al›narak ve iflçi-
köylü temel ittifak› üzerinde flehir küçük burjuvazisi ve Milli burjuvazinin
devrimci (sol) kanad›n›n da içinde yer ald›¤› Halk›n Birleflik Cephesinin olufl-
turulmas›, özellikle de yoksul köylülerin seferber edilerek toprak devriminin
esas al›nmas›, parça parça iktidar›n k›z›l siyasi iktidarlar yoluyla ele geçirilmesi,
özünde Uzun Süreli Köylü Savafl› görevlerinin icraat› demektir. Parti, halk
ordusu ve Halk›n birleflik cephesi devrimimizin stratejik silahlar›d›r. ‹lk hedef
Yeni Demokratik Devrimin, Halk Savafl› stratejisiyle zaferini Yeni Demokratik
Halk ‹ktidar› ile tesis etmekti. Devrimin bu ilk aflamas›n›n zaferi ile yetinile-
mezdi. Komünizm nihai amac›yla derhal sosyalist devrim bafllat›lmal›yd›.

Marksist-Leninist-Maoist, kesintisiz aflamal› devrim teorisini kavrayama-
yanlar, onu “köylü devrimcili¤i” ile itham ettiler. Proleter dünya devriminin,
emperyalist kapitalist ülkelerde sosyalist devrim, bizim ki gibi ülkelerde de-
mokratik devrim gibi bafll›ca iki bileflenden olufltu¤u gerçe¤ini yads›yan, Troç-
kist markal› “Tek Tip Devrim” savunucular›, geçmiflte Çin’deki yeni demok-
ratik devrimi de anlayamam›fllar, karfl› durmufllard›. Yar› feodal yar› sömürge
ve sömürge’lerde köylülü¤ün devrimdeki temel rolünü yads›yan Troçkistler,
Çin’deki milyonlar›n seferber oldu¤u köylü hareketinde yoksul ve topraks›z
köylülerin temel güç olarak belirlenmesi çizgisine, “proletarya önderli¤i
reddediliyor” feryatlar›yla karfl› durmufllard›. Oysa, bu, genelde devrim kimin
önderlik edece¤i de¤il, köylü birliklerinde hangi gücün esas al›nmas›na iliflkin
bir belirlemeydi.

Yar› feodal yar›-sömürge, sömürge ülkelerde devrimin niteli¤ini, anlam›n›
kavramaktan uzak, Troçkist kökenli bu görüfllere sar›lan tüm oportünistler,
asl›nda sadece Çin devrimine de¤il, proleter dünya devrimine sald›rmaktad›rlar.

Ucuz suçlama ve kara çalmalarla Maoizm’i gözden düflüreceklerini zanne-
den bu beyhude çabalar›n iddialar›ndan biri de Maoist Yeni Demokratik
Devrim ö¤retisinin, “burjuva demokratizmi çerçevesini aflmad›¤›”, “sosyalizmi
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d›fltalad›¤›”d›r. Bu koca yalan›, Çin Demokratik Devriminin zaferinin ertesi
gününde Mao dinamitliyordu. 5 Mart 1949’da diyordu ki; amaç Komünizm-
dir.”Yeni Demokratik Devleti pekifltirmek”, “Yeni Demokratik ‹ktisadi güçlen-
dirmek” sloganlar›yla, sosyalizme geçme ve komünizme yol almay› yads›yan
Liu fiiao fii’lere, Mao karfl› duruyordu. Burjuvazi-proletarya çeliflmesinin bafl
çeliflme oldu¤unu, sosyalist devrime derhal bafllanmas› gerekti¤i emrini veri-
yordu.

Devrimde proletaryan›n hegemonyas›, partinin yönetici rolü ile anlam›n›
bulur. Partinin öncü rolünü, halk ordusunu, halk savafl›n›, proletarya önderli-
¤inde iflçi-köylü temel ittifak› üzerinde yükselmesi ve tüm devrimci s›n›f ve
tabakalar›n birli¤ini ifade eden birleflik cephenin önemini yads›yan, oportü-
nistçe yozlaflt›ranlara karfl› ç›k›yordu.

Halk Savafl›, yar› feodal yar›-sömürgelerde, Yeni Demokratik Devrimi,
zafere ulaflt›rman›n yoludur. Bu ülkelerin gerçeklerinden birisi, ‹ktisadi-siyasi-
sosyal yap›n›n dengesiz bir geliflme gösterdi¤idir. Bu durum, devrimci savafl›n
düz bir do¤rultuda de¤il, dengesiz geliflmesine yol açar. Yine bir baflka gerçe¤i
de, kapitalizmin nispeten zay›fl›¤›, feodalizmin mevcudiyeti, Ulusal sorun
gibi sosyal içerikleri itibar›yla, köylü sorunu olan problemlerle karfl›, karfl›ya
bulunmas›d›r. Köylülü¤ün proletarya önderli¤inde devrimimizde oynayaca¤›
temel güç düzeyindeki rolü özünde uzun süreli bir köylü savafl› olan halk
savafl›n›n bir baflka sebebidir. Halk Savafl›n›n savafl stratejisine denk düflen
“K›r fiehiri kuflats›n”teorisi sadece “feodalizmin a¤›rl›¤›”, “Köylü nüfusunun
ço¤unlu¤u oluflturmas›” gibi sebeplerle izah edilemez. Burada birinci faktör
ülkenin yar›-feodal, yani feodalizmin a¤›rl›¤› iken ikinci faktör ise emperyalist
ba¤›ml›l›kt›r. Bu durum, emperyalistler ve uflaklar›n›n flehirleri nispeten daha
rahat kontrol etme, k›rsal alanlar›n ise zay›f kar›nlar› olmas›na yol açmaktad›r.
Güç iliflkileri aç›s›ndan devrim, k›rlarda daha avantajl›d›r. Özcesi Halk Savafl›
devrim stratejisi ne basit bir askeri çizgi ne de “K›r flehiri kuflats›n” derekesine
indirgenemez. O, Yeni Demokratik Devrim genel stratejisi ve siyasi çizgisidir.
Halk Savafl›, proletaryan›n Komünist Partisi arac›l›¤›yla önderli¤inin tesisini
flart koflar. Bu, macerac› çizgilerle, önemli bir ay›r›m noktas›d›r. Üs bölgeleri
ve K›z›l Siyasi ‹ktidarlar Halk Savafl›n›n temel unsurlar›d›r. Köylü Gerilla
Savafl› bunlar› yaratman›n arac›d›r. Gerilla savafl›, Halk savafl›n›n birinci afla-
mas› olan Stratejik savunma döneminde silahl› mücadelenin ele al›nmas›n›n
as›l biçimidir. Fakat bu, stratejik denge ve stratejik sald›r› dönemlerinde, geril-
lan›n hiç rol oynamayaca¤› anlam›na gelmez. Gerilla mücadelesi, halk sava-
fl›nda stratejik bir öneme sahiptir. Halk Kurtulufl Ordusunun, canal›c› önemi,
bu gerçeklerle do¤rudan iliflkilidir.
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“‹ktidar namlunun ucundad›r” parolas›yla Mao Zedung; her devrimin
temel sorunu olan siyasal iktidar›n ele geçirilmesinin somut koflullarda alaca¤›
biçime iliflkin farkl›l›klar gösterse de, devrimci fliddeti içerece¤i evrensel ger-
çe¤ini temsil ediyordu!… .

Yar› feodal yar› sömürge ve sömürge ülkelerde Maoist Partiler önderli¤inde
yürütülen Halk Savafl› stratejisi, devrimci proletarya çizgisinin köfle tafl›d›r.
Emperyalizm ve uflaklar›n›n, proletarya devrimini sözüm ona engellemek için
ürettikleri teori ve pratikleriyle, Halk Savafl›na sald›r›y› merkezi görev seç-
meleri gerçekli¤i de bu meselenin hayati önemi, tart›flma götürmeyecek flekilde
ortaya ç›km›flt›r.

Halk Savafl› stratejisi ile Mao Zedung, Komünist partisi önderli¤inde kitle-
lerin her mucizeyi gerçeklefltirmeye muktedir kudretini de bayraklaflt›rm›flt›r.
Ezilen halklar›n kazanmalar›n›n yolunu temsil etmifltir. Üretici güçler teorisinin
esiri olanlar›n, teknik ve silahlar a¤›rl›kl› teslimiyetçi düflüncelerine karfl› müca-
delede yoldafl Mao Zedung, KP öncülü¤ünde kitlelerin önemi insan unsurunun
tayin edici gerçe¤ini ayd›nlatm›flt›r.

Do¤u rüzgar› galebe çalacakt›r belirlemesiyle proleter dünya devriminin
mevcut dünyam›z›n somut gerçekli¤inde motoru yada kendi adland›rmas›yla,
“F›rt›na Merkezleri” olan sömürge, yar›-sömürge ülkeler gerçekli¤ini redde-
denlere ra¤men, anlat›yordu.

Mao özenle, partinin silahlar› kontrol etmesini, silahlar›n partiyi yönlendir-
mesine asla izin verilmemesine dikkat çekiyordu. Devrimci savafla ancak parti
önderlik edebilirdi. Aksi halde devrimci savafl›n sapt›r›lmas› ve dejenerasyonu
kaç›n›lmazd›. Mao, tarihi yaratan halkt›r diyordu; Maoist ihtilalci bir kitle
çizgisi gelifltiriyordu. “Kitlelerden kitlelere” anlay›fl›n› formüle ediyordu.
Kruflçev önderli¤indeki modern revizyonizme karfl› mücadelede, dünya ko-
münist hareketinin birlik temeli olan, bugün de üzerinde yükselinmesi gereken
(1963 Polemik ve Önerileri) bir çizgiyi gelifltiren baflkan Mao’ydu.

Baflkan Mao, Sovyetler ve Çin’de yaflanan sosyalist infla deneylerinin ortaya
ç›kard›¤› geliflmelerin sosyalizmin çeliflmelerinin, bunlara yol açan topra¤›n
tahlil edilmesiyle proletarya diktatörlü¤ü alt›nda komünizme kadar devrimin
devam ettirilmesi gerekti¤ine, çok yönlü cevaplar veriyordu. ML ekonomi
politik, felsefe, bilimsel sosyalizm, özellikle BPKD ile yeni nitel bir aflamaya
yükseliyordu. Mao, Marksizm-Leninizm-Maoizm seviyesiyle temsil ediyordu.
Kaypakkaya’n›n as›l önemi, proletarya biliminin ulaflt›¤› bu en üst seviyeyi
yakalayabilmesindedir. Bilim, Marks ve Lenin seviyesinde kalsayd› Marksist-
Leninist-Maoist olamazd›. Maoizmi yakalayamasayd›, Marks’› ve Lenin’i de
savunamazd›.
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BPKD, emperyalizme ve uflaklar›na ve her türlü gericili¤e karfl› dünya ça-
p›ndaki komünizm mücadelesinin yeni-nitel bir aflamas›d›r. Maoist rehberlik
alt›nda, devrimci kitlelerin komünizme yürüyüflüdür. Dünyadaki geliflmeler,
kültür devrimi rehberli¤inin kazanan bilimsel niteli¤inin ispat›d›r. Baz› mevzi-
ler kaybettik. Bu durum dahi, sosyalizm de iki yol-iki s›n›f aras›nda kesin za-
ferin kimin oldu¤unun henüz belli olmad›¤›n› ifade eden kültür devriminin
bilimsel öngörüsünün ispat›d›r. Bu öngörünün mimar› Maoizm, uluslararas›
proletaryan›n komünizm için mücadele bayra¤›d›r. Kültür devrimi uluslararas›
komünizm mücadelesinin çeflitli co¤rafyalar›nda biçimsel farkl›l›klar gösterse
de temel içeri¤i ayn› olan komünizmin nas›l temsil edilece¤inin bayra¤›d›r.
Komünist nesil her türlü revizyonizm ve oportünizmden bu sayede kopmufl,
Maoist Komünist partiler esas olarak bu kayna¤›n ürünü olarak do¤mufllard›r.

Maoizm’i Savunmayan Komünist Olamaz;
Proletarya biliminin Maoizm’le ulaflt›¤› seviye ile, devrimci komünist olman›n
kriteri; s›n›f savafl›m›n› proletarya diktatörlü¤ünün kabulüne kadar götürme,
ya da proletarya diktatörlü¤ünü savunma ile s›n›rland›r›lamaz. Bunlar›n kabulü-
nün yan›s›ra; proletarya diktatörlü¤ü alt›nda, tüm sosyalizm dönemi boyunca
varl›¤›n› sürdüren antagonist s›n›f çeliflkilerini, proletarya ile burjuvazi aras›n-
daki s›n›f savafl›m›n›n sürdü¤ünü görmeyi komünizme ulafl›ncaya dek s›n›f
mücadelesini sürdürmeyi, devrimi mütemadiyen devam ettirmeyi de gerekli
k›lar. Aksi halde, ne Marksist, ne Leninist ya da Marsist-Leninist-Maoist olu-
namaz.

Üretim araçlar› mülkiyetinin sosyalist dönüflümünün gerçeklefltirilmesi ve
ilerletilmesiyle birlikte, geriye dönüflün olamayaca¤›, ya da “çok zor bir ihti-
mal” oldu¤unu söyleyenlerin teorilerini, Sovyet, Çin, Do¤u Avrupa’da yaflanan
pratikler bofla ç›kartt›.

S›n›fs›z, burjuvazisiz sosyalizm teorilerinin iflas›n› yaflananlar da gösterdi.
Görüldüki üretim araçlar› mülkiyetinin sosyalist dönüflümü ile de kimin kazan-
d›¤› sorunu halen çözümlenmemifltir. Sosyalizm denilen, kapitalizmden-komü-
nizme geçifl döneminin tümünde, alt edilse de kapitalizmin topra¤› mevcuttur.
Burjuvazi ve do¤du¤u temel vard›r. Mülkiyet iliflkilerinin kamulaflt›r›lmas›
esasl› ad›m›na ra¤men üretim iliflkileri problemi en ileri dönemi de dahil sos-
yalizmde kesin bir çözüme kavuflamaz. Zira yönetici güç olarak parti ve devlet
vard›r. Ve kamulaflt›rmay› toplum ad›na kontrol eden bu mekanizmalarda
göstermektedir ki, hukuki ilanlar ve icraatlara ra¤men durum gerçek anlamda
bir toplumsallaflmay› ifade etmekten henüz uzakt›r. Sosyalizmde bu keyfiyet
de¤il, kaç›n›lmazl›kt›r. Toplumun derinliklerinden beslenen, devrilen eksi
s›n›flar ve sosyalizmin nesnel çeliflmelerinden güç alan yeni burjuva tehlike,
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esas olarak parti ve devlet iktidar› içindedir. Bu gerçe¤i, sosyalist maske ile
iktidar› gasbeden Kruflçev gibi yine burjuva makineler ispatlad›.

fiimdi herkesin görebilece¤i geriye dönüfller gerçe¤iyle, “burjuvazisiz
sosyalizm” teorilerinin iflas›n›n yan›s›ra, tehlikenin parti ve devlet içinde küme-
lenmifl yeni burjuvalardan esas olarak geldi¤i de sabittir. Devlet, k›sacas›, uz-
laflmaz s›n›f karfl›tl›klar›n›n ürünüdür. Bir s›n›f›n di¤erleri üzerindeki bask›
arac›d›r. Sosyalizm veya proletarya iktidar› sorunu da bu gerçekten ayr› ele
al›namaz. Ne varki, “s›n›fs›z sosyalizm” teorisyenleri proletarya iktidar›n› sade-
ce emperyalist-d›fl sald›r›lara karfl› korunma mevzisi olarak gösteren yaklafl›m-
lar›yla Leninist devlet ö¤retisini de tahrif ettiler. Emperyalist müdahaleye karfl›
mücadele görevinin yan›s›ra esas olarak proletarya iktidar›, proletarya devri-
mini sürdürme arac›d›r. Devrilmifl, ama yok olmam›fl eski s›n›flar›n yan›s›ra,
sosyalizmdeki kapitalizmin topra¤›ndan beslenen, yeni burjuvazinin iktidar›nda
komünizm yürüyüflü tersine döner. ‹ktidar komünizme gidiflin de¤il, tersinin
mevzisi olur. Emekçi nitelikli proletarya iktidar›n›n, komünizm mevzisi olarak
kullan›lmas›, Maoist çizgi yönlendiricili¤iyle garantiye al›nabilir. Bir prob-
lem olan, “herkese eme¤i kadar” da¤›l›m› ve bu aç›dan da bir yönüyle burjuva
olan ekonomi, herkese ihtiyac› ve devlet sönme yönünde ancak bu yolla dönüfl-
türülebilinir. Her alanda emekçilerin kontrol hakk› ve tüm birimlere-tabana
yay›lan iktidara kat›lmalar› böylelikle sa¤lanabilir. Di¤er baflka problemler
gibi, devlet ve burjuva hak, geçifl dönemi olan sosyalizmin sonuçlar›d›r. Eskinin
dünyas›n›n sosyalizmde tali de olsa mevcudiyetini sürdüren topra¤›n›n sonuç-
lar›. Bunu, tabiiki anlayaca¤›z ama, s›n›flar›n ortadan kald›r›lmas›, devletin
antika müzesine yollanmas›, “herkese ihtiyac›, herkesten yetene¤i kadar”
dünyas›n›n yarat›lmas› için dönüfltürme görevleri asla ask›ya al›n›p, “flimdinin
sorunu de¤il” denilip es geçilemez. Büyük proleter kültür devrimi rehberli¤inin
önemi aç›k de¤il midirº?

Proletarya partisi yöneticili¤inde proletarya iktidar› sorunu da, yöneten-
yönetilen çeliflmesini anlatan bir problemdir. ‹ktidar›n komünizm için müca-
delenin bir silah› olabilmesi için Maoist ideolojik-siyasi çizginin tayin edicili¤i
tart›fl›lamaz. Parti ve iktidar eskinin devretti¤i iflbölümünün sonucudur. Prole-
tarya ve emekçilerin ç›karlar›n› ifade etse de ve kitleleri iktidar icraa etme
arac› rolü oynasa da, parti ve devlet bir yönüyle emekçilerin yönelmesi gerçe-
¤ini de içermektedir. Kafa-kol, yöneten-yönetilen, k›r-kent çeliflmeleri s›n›fl›
bir geçifl aflamas› olan sosyalizmin gerçekleridir. Bunlar, tesadüfü de¤il, iktisa-
di-sosyal temeli olan sonuçlard›r. Yabanc›laflmaya yol açan kaynakta budur.
Proletarya iktidar› da hak ölçülerine uymaya zorlayan bir cihaz olarak burjuva
bir yön içermektedir. Siyasi-iktisadi-sanatsal tüm di¤er alanlarda devrimci
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dönüflümde ideolojik çizginin tayin edicili¤i bu durum dikkate al›nd›¤›nda
çok daha anlafl›labilir.

Burjuvazinin her türüne karfl› mücadele bayra¤›d›r kültür devrimi! Burju-
vazi ve bürokrasiye karfl› mücadelede kitlelerin seferber edilmesi, parti ve
iktidar› denetlemede kitlelerin seferber edilmesi, parti ve iktidar› denetlemele-
rinin sa¤lanmas›, öncü rehberli¤inde kendilerini her alanda özgürce ifade etme
ve örgütlenmelerine arac› olunmas›, canl› bir ideolojik, siyasi atmosfer içeri-
sinde konuflma ve davranmaya cesaret etmelerinin teflvik edilmesi, maoist
önderlik ve tecrübeleriyle yakalad›klar› çok yönlü biçimlerle devrimi sürdür-
meleri inisiyatiflerinin gelifltirilmesi kültür devrimleri perspektifiyle mümkün-
dür. Öncülük bilimsel, kitlelerin yolunu açmada araçt›r. Yolu kapayan ve ika-
meci bir tarzla kendini dayatan yeni burjuvazidir, bürokrasidir. S›n›fl› top-
lumlar gerçe¤inin bir zorunlulu¤u olan parti ve iktidar, kültür devrimi pers-
pektifiyle halka hizmetkarlar ordusu olur. Halk›n inisiyatifini bürokrasi bo¤ar.
Öncü, zincirleri k›rma iflçisidir. Öncülük, talimat ve emir merkezi de¤il, müca-
deleyi koordine edip, hedefe götürmeye yol gösterme mevzisidir. Büyük
proleter kültür devrimi ile maoizm!

a) Bir geçifl dönemi olan tüm sosyalizm boyunca, s›n›flar-s›n›f mücadelesi
gerçekli¤ini iki yol aras›ndaki kavgan›n iktisadi-sosyal-siyasal nedenlerini,
Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin gereklili¤ini anlatt›.

b) Parti ve devletin rolünü, toplumsal kökleriyle ba¤› içerisinde ba¤r›nda
tafl›d›¤› tehlikeleri ve hayat›n her alan›nda devrimci dönüflümler için ideolojik-
siyasi çizgi ve öncülü¤ün önemini tan›mlad›, pratikte gösterdi.

c) Siyaset ve ekonomide uzmanl›¤› sal›k veren, maddi dürtülerle hareket
eden yanl›fllara karfl›, devrime sar›lma çizgisini Maoist öncülü¤ü ve devrimin
yap›c›lar› olan kitlelerin rolüne dikkat çekti, prati¤ini icraa etti.

d) Madde-düflünce iliflkisini mekanikçe kavrayan, maddenin düflünceye,
düflüncenin maddeye dönüfltügünü görmeyen ve bu anlamda ekonomi-siyaset,
alt yap›-üst yap› iliflkisini kaba metaryalistce izah eden anlay›fllara karfl›, diya-
lektik-materyalizmin özü ve tek temel kanunu olan çeliflmeden yola ç›karak
meydan okudu. S›n›fs›z sosyalizm, monolotik parti ve toplum anlay›fllar›n›n
sakatl›¤›n› deflifre etti. Öncü-kitleler, kafa-kol, k›r-flehir çeliflmelerini burjuva
hukuk ve problemlerini ve bunlar›n beslendi¤i toplumdaki nesnel çeliflmeleri
izah etti. Ne yap›lmas› gerekti¤ini pratik olarak gösterdi.

e) On büyük iliflki, Sovyet iktisad›n›n elefltirisi gibi yaz›lar›nda ve uygu-
lad›¤›n› pratikte gösterdi¤i gibi; iktisadi inflada temel olan a¤›r sanayii, tar›m
ve hafif sanayinin ihmal edilmesi biçiminde ele alan, merkezi planlamay› yerel
inisiyatiflerin önemini küçümseyen perspektifle uygulayan, öncünün rolünü
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kitlelerin seferber edilmesinin önemini kavrayamama zay›fl›¤› tafl›yan anla-
y›fllar afl›lmal›d›r.

K›sacas›; ekonomi-felsefe-bilimsel sosyalizm gibi tüm bileflenlerinde
bilimimiz Mao ile yeni nitel bir aflamaya ulaflt›. Mao, ne kuyrukçu ve ne de
tepeden inmeci buyrukçuydu. Mao, ne ikameci ne de öncünün rolünü yads›yan
bir liberaldi. Ne kaba merkezi planlamac› ve ne de merkezi-birleflik önderli¤in
rolünü reddeden piyasac›-rekabet çizgisinde de¤ildi. Merkeziyetçilik-ademi
merkeziyetçilik iliflkisine diyalektik yaklafl›m› somut bir örnektir. Bürokratik
merkeziyetçilik ve anarko sendikalizmin köklü ve radikal elefltirisiydi. Sosya-
lizmin karmafl›k ekonomik sektörleri ve toplumsal siyasal gerçekli¤ini görüyor;
esas-tali iliflkisine, berrak çözümlerle ekonomik merkezi planlama rehbe-
rli¤inde, yerel inisiyatiflere de¤er veren-teflvik eden bir çizgi ile inflay› ele
al›yordu. A¤›r sanayinin önemini vurgularken, hafif sanayii rafa kald›rm›yordu.

Toplumdaki do¤ru-yanl›fl mücadelesinde, Maoist öncü önderli¤inde kitle-
lere dayanma, onlar›n konuflma-örgütlenme davran›fllar›n› teflvik etme, yasak-
lay›c›-idari, tedbirci de¤il, ikna, dönüfltürme çizgisini temel alma, yönetimi
üretime-üreticileri yönetime sokma çizgisi maoizm’le mümkün oluyordu.

Halk Ordusu’na yüzü as›k bir bürokratik gövde de¤il, dinamik-üretici bir
güç, devrimin görevlerini parti önderli¤inde icraa etme savaflç›lar› olarak yak-
lafl›l›yordu. Zira biliyordu ki, düzenli ordu amaç de¤il zorunluluktu. Sopa olma-
mas› için Maoist önderlikli milis ve silahl› kitle temelini ihmal etmedi.

Sosyalizmde, s›n›flar›; ekonomist kafayla, belirlemeye çal›flanlara sormak
laz›m: Sosyalizmdeki proletarya; burjuvazi taraf›ndan sömürülen, bask› alt›nda
tutulan bir s›n›f m›d›r? Veya burjuvazi, üretim araçlar› mülkiyetini, devlet
iktidar›n› elde tutan bir s›n›f m›d›r? Klasik tan›mlamalarla soruna cevap arayan-
lar, çuvallar!…

Diyalektik Tarihsel metaryalizmin özü, temeli çeliflkidir. Birin ikileflmedi¤i
hiçbir madde yoktur. Karfl›tlar›n birli¤ini atlayan diyalekti¤i anlayamaz. Karfl›t-
lar aras› mücadeleyi yaratan, her maddedeki çeliflkili yanlard›r. Aksi halde
mücadeleden nas›l bahsedilebilinir? Mücadeleye yol açan, her bir maddedeki
çeliflkidir. Bu çeliflik yanlar›n koflullara ba¤l›-geçici ve mücadelenin mutlak
oldu¤u da bir baflka gerçektir. Bu, ne kadar do¤ru ise, mücadelenin dönüflümün,
onsuz düflünülemiyece¤i de o kadar gerçektir. Hatta temeldir.!

Hareketi yaratan çeliflkidir. Maddenin varolufl biçimi olan hareket; mad-
denin olmazsa-olmaz koflulu olan çeliflkisi üzerinde varolacakt›r. Eskinin yerini
yeninin almas›, karfl›tlar›n dönüflmesi, çeliflme temelinde ortaya ç›kan hareketin
kendisidir. Yeninin bu temelde egemen olmas› eskinin art›k hiç olmamas›
de¤il, tali duruma düflüflü, yeni bir sürecin bafllamas›d›r. Devrimi anlamayanlar
bunu basit bir yer de¤ifltirme çerçevesine s›¤d›r›yorlar.
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Sosyalizmde proletarya var deyip, karfl›t›n› reddenler Liu fiiao fii’lerin,
Teng Siao Ping’lerin, Enver Hoca’lar›n revizyonist “s›n›fs›z Toplum” anlay›-
fl›n› savunanlard›r.

Maoizm’e karfl› tüm revizyonistler, birbirleriyle ne kadar yar›fl›rlarsa, yar›fl-
s›nlar, bu ortak revizyonist teoride birleflmektedirler.

Üretim araçlar› mülkiyetinin kolektiflefltirilmesinin ard›ndan burjuvazinin
sosyalizmde yok oldu¤unu söyleyenlerin ortak teorisi, sosyalizmin burjuvazisiz
oldu¤udur.

Oysa üretim araçlar› mülkiyetinin sosyalist dönüflümü, kolektif denetimin
kendisi de¤il, ön kofluludur. Denetimin yolu, kitle inisiyatifidir. Kitlelerin yöne-
tim sorumluluklar›n› icraa etmeleridir. Her fleye ra¤men, sosyalizmde kapita-
lizmin devretti¤i çeliflmelere, biraz önce iflaret etmifltik. Bu karanl›klara bayrak
açan ve nas›l mücadele edilmesi gerekti¤ini ö¤reten büyük proleter kültür
devrimidir,

Sosyalizmi; proletarya devletinin, uzlaflmaz s›n›f karfl›tl›klar›n›n ürünü ol-
du¤u gerçe¤ini yads›maz. Devlet varsa, ki sosyalizmde de mevcutsa, orada
antagonist çeliflkiler yok denilebilinir mi? Denilemez.

‹flte bu s›n›f karfl›tl›klar›na karfl› mücadelede, BPKD, y›¤›nlar›n devrimci
komünist güzergahta, yönetime aktif katal›mlar›n›n sa¤lanmas›, komünizme
do¤ru yol al›nmas›n›n güzergah›d›r.

Bu devrimde hedef, parti ve devletin devrimcilefltirilmesi, bunun için kapi-
talist yolcular›n altedilmesidir. fiüphesiz amaç, dünya görüflünün düzeltil-
mesidir.

1976’da Çin’de Deng ve Hua karfl›-devrimci darbesiyle yeni burjuvazi,
iktidar› ele geçirdi. Bu durum dahi, Mao’nun sosyalizm ve proletarya iktidar›
alt›nda devrimin devam ettirilmesi gereklili¤i, geriye dönüfl gibi konulardaki
ölümsüz ö¤retisinin ne denli büyük oldu¤unu gösteriyordu.

BPKD ve onun bafl silahlar›ndan komünizme kadar, proletarya diktatörlü¤ü
alt›nda devrimi devam ettirme zorunlulu¤unu görmeyenler, revizyonizme
kap›lmaktan kurtulamazlar.

Hua Kuo-Feng ve Deng’in teorisinde de, t›pk› Enver Hoca kumandal› AEP
do¤mato revizyonizmi gibi, bafl yeri, “sosyalizm s›n›fs›z toplumdur” görüflü
oluflturuyordu.

1978, I. MK’si 3. genel toplant›s› bildirisinde flöyle diyorlard›;
“Kitlesel bir nitelik tafl›yan büyük ve çalkant›l› s›n›f mücadeleleri esas

olarak sona ermifltir. (…) Siyasi istikrar ve birlik.”
“Çal›flmam›z›n a¤›rl›k noktas› ekonomik ve teknik devrim alan›na kay-

d›r›lmal›”
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“Parti çal›flmas›n›n a¤›rl›k noktas› dört modernlefltirmedir,”
“ Kültür devriminde sa¤c› olarak damgalananlar›n itibar› geri verilmifltir.”
“Sosyalizmde ekonomik infla görevi önceliklidir.”
“Tarihi nedenlerden ötürü ülkemizde kapitalistler halk›n bir parças›n›

olufltururlar.”
“Bafl görev üretici güçleri gelifltirmektir.”
“Kültür devrimi, sosyalist davam›z›n yedi¤i en ciddi darbe oldu.”
Kreflçev’ci AEP’çi her tür versiyonlar›yla bu paçavra görüfller üzerinde

yeterince duruldu¤u, Maoizm’i izah ederken bunlara yeterli cevaplar› verdi¤i-
mizi düflündügümüz için tekrar etmeyi gereksiz görüyoruz.

Her demokrasi, bir s›n›f iktidar›d›r. Her iktidar bir demokrasidir. S›n›flar
üstü bir demokrasi ya da iktidar yoktur. Bu demektir ki, her devlet temsil etti-
¤i s›n›flar d›fl›ndakiler üzerinde bir bask› arac›d›r. Yani diktatörlüktür.

Proletarya demokrasisinin kim için demokrasi, kimler üzerinde diktatörlük
ve neyi amaçlad›¤› sorusuna cevab›m›z aç›kt›r. Emekçiler için demokrasi,
emekçilerin Maoist rehberlik alt›nda iktidar olmas› iktidar› denetleme güven-
cesi, kaderlerini ellerine alma ve devrimi sürdürme mevzisi, burjuvazi üzerinde
topyekün diktatörlük hakk›. Ve nihai amaç olan komünizme yürüme silah›d›r.
S›n›f mücadelesinin sürdürülmesinde iktidar hayati sorundur. Komünizme
yürümenin arac› olan sosyalizmde proletarya iktidar organlar›nda kimin oldu¤u
meselesi çok daha önemlidir. Toplumun komünizm do¤rultusunda dönüfl-
türülmesi ve emekçilerin ç›kar ve haklar›n›n temsil edilebilinmesi için, Maoist
önderlik flartt›r. Oportonüzm ve revizyonizmin iktidar› kontrol etmesi, yönlen-
dirmesi durumu, eskinin restore edilmesi yoludur. Proletarya iktidar›n›n emekçi
kitlelerce icraa edilmesi yönelimimizdir. Ama bu kendili¤indenci tarzda olmaz,
olamaz. Komünist öncünün önderli¤i tayin edicidir. Liberal, sözde sol, klasik
kapitalizme secde eden eski sosyalist ülkelerdeki yeni burjuvazinin suçlar›n›,
bilimimize sahtekarca fatura etmeye çal›flmak boflunad›r. Ve en çokta prole-
tarya diktatörlü¤ü ve bu diktatörlü¤ün icras›nda vazgeçilemez olan komünist
partinin öncü rolüne veryans›n etmektedirler. Bunlar dünya görüflleri itibar›yla
kapitalizmden-komünizme bir geçifl dönemi olan sosyalizmde, kapitalizmin
yaflayan özelliklerini ve devr al›nan çeliflkilerini görmek istememektedirler.
Do¤as› gere¤i bilimimize kestikleri fatura ile “Komünizm öldü-yenildi” nok-
tas›na getirilmektedir. Komünistlerin hatalar› elbette vard›r.

Sosyalizmin gerek s›n›f çeliflmelerinin ve gerekse de sosyalistlerin bu ve
di¤er konulardaki hata ve zay›fl›klar›ndan ç›kar›lmas› gereken derslerin ne
olmas› gerekti¤ini cevaplarken Mao, komünizme kadar devrimi sürekli devam
ettirmenin yolu olarak BPKD’ine iflaret ediyordu. Y›k›lan burjuvazinin sosya-
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lizmdeki dayanaklar›n› aç›kl›yordu. Y›¤›nlar›n yozlaflt›r›lmas› için beslendik-
leri eski fikir-eski al›flkanl›k ve eski de¤er yarg›lar›na dikkat çekiyordi. Çözüm
de gösteriyordu. Her alanda BPKD’de ›srar! Ve görülmüfltü ki, proletarya
iktidar›nda, burjuvazi çeflitli organlarda üstlenebilir, kontrolü elde tutabiliyordu.
Üst yap›n›n ve her alan›n devrimcilefltirilmesi flartt›. Partisiz, devrim olur mu?
‹flte bu noktada kitlelerin do¤ru temelde seferber edilmesi aç›s›ndan öncünün
rolü ortaya ç›kmaktad›r. Öncü, kitleler iliflkisini, materyalist diyalektik yak-
lafl›mdan belli bir uzaklaflmay› ifade eden ve partinin yönetici rolünü tek yanl›
öne ç›kararak, motor olan kitlelerin gerçe¤ini yeterince vurgulamayan sos-
yalistlerin çeflitli hatalar›n› gerekçe eden liberal sol, afl›r› kitlecilik vurgusuyla,
bilimin-öncünün anahtar yönlendirici rolüne s›rt dönmektedir. Tek cümle ile
bu devrimi devam ettirme de¤il, kuyrukçulukla devrimi durdurma teorisidir.
Devrimci y›¤›nlar›n inisiyatifi öncülü¤ü d›fllamaz, ihtiyaç duyar. Var›lmas›
gereken sentez, komünist öncü ile kitlelerin birli¤idir. Birinin di¤erinin kar›-
fl›s›na konulmas› de¤il.

Biçim önemli ama özün önüne ç›kar›lamaz. Kruflçev, kamu mülkiyeti ve
Sovyet tarz› iktidar biçimi üzerine oturmad› m›? Biçim önemsiz de¤il ama
tayin edici olan özdür. Yani flu veya bu biçimi, Kruflçev-Deng örneklerinde
gördü¤ümüz gibi revizyonistler de kullanabilir. Demek ki, Maoist çizgi ve
öncü önderli¤i olmazsa, biçimle emekçilerin ç›karlar› garantiye al›namaz, tem-
sil edilemez. Bürokrasiye karfl› mücadele ad›na bunun reddi, burjuvaziye
iktidar› teslim etme operasyonudur.

Liberal sol, Paris Komünü örne¤ine sözde dayanmaya çal›flmaktad›r. Ama
zay›f, afl›lmas› gereken yan›na. Oysa o, bu yan› teorilefltiriyor, erdem olarak
sunuyor. Anlafl›l›r bir fley, güçlü yan›ndan ö¤renecek de¤il ya! Zira, s›n›f ç›ka-
rlar› elvermez. Komün’ün, komünist bir öncüden bu yönlendirme temelinde
bir otoriteden yoksun oluflu onun zay›f yan›yd›. Yenilgisinin nedenlerinden
biriydi. Bu zay›fl›¤› aflma de¤il, teorilefltirmeyi sal›k verenlerin daveti, karanl›k
bir tünele girifl ça¤r›s›d›r. Maoizm, ›fl›kl› yolun güneflidir. Miras›m›z›n bilimsel
temsil edilmesinin ad›d›r. Komün nas›l savunulur gösterdi. Halk komünleriyle,
parti önderli¤inde kitlelerin nas›l iktidar icraa edeceklerini gösteren devrimci
komiteler yönetimiyle, yöneticileri periyodik olarak üretime sokan prati¤iyle
vb.

Sal›k verilen anarflizmin, söylemlerin ötesinde sistem d›fl›na ç›kmas› im-
kans›z teori ve prati¤ini, otorite ve öncülü¤ü yads›ma ad›na y›¤›nlar› düzene
çivilemeyen gerçe¤ini biliyoruz.

Dün de, bugün de Komüne anarflizan de¤il, Maoist’çe sahip ç›k›yoruz. Bu
sahip ç›k›fl›n emri fludur: fiimdi art›k komünist olmak için proletarya dikta-
törlü¤ünü savunmak yetmez. Ayn› zamanda proletarya diktatörlü¤ünü s›n›f
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mücadelesini komünizme kadar sürdürmek için devrim BPKD’leri örne¤inde
gösterildi¤i gibi sürekli devam ettirmenin nedenlerini görmek, gereklerini
yerine getirmek için kavramak gerekmektedir. Burjuvazi üzerinde topyekün
diktatörlü¤ün amac› budur. Diktatörlük elbette sadece fliddete indirgenemez.
Biçimin flu veya bu tarz› olmas›, burjuvazinin flu veya bu haklardan men edil-
mesi (seçim vb.) tamam›yla özel koflullarla ba¤lant›l› bir sorundur. Bir biçim
sorunudur. Özel koflullar itibar›yla özde, temel içerikte de¤il, Sovyet ve Çin
proletarya iktidar› biçimlerindeki farkl›l›klar bu çerçevede de¤erlendirilmelidir.
‹lke, devrimin devam ettirilmesi için proletarya diktatörlü¤ünün vazgeçilemez-
li¤idir. Kapitalizmin topra¤›n›n tozlar›n›n sosyalizmdeki mevcudiyeti yaflanan
gerçeklerinde gösterdi¤i gibi somut bir olgudur. Proletarya devrimini devam
ettirme zorunlulu¤u aflikard›r.

Devrim, Mao’nun dedi¤i gibi, “Yeri süpürmeye benzer, süpürgenin erifle-
medi¤i yerlerdeki tozlar hiçbir zaman kendili¤inden yok olmaz.”

Demek ki, s›n›flar›n varl›¤› ve mücadelesini kavramak yetmiyor. Bunun
proletarya diktatörlü¤üne götürece¤ini söylemek ve gereklerini yapmakta
eksiktir. Mesele; proletarya diktatörlü¤ü koflullar›nda devrimi devam ettirmenin
gereklili¤ini anlamak ve yapmak, komünizme bu perspektifle yürümektir. Ter-
si, proletarya diktatörlü¤ü ö¤retisinin çarp›t›lmas›d›r.

Komünist partisi; proletarya iktidar› mevzilerine örgütsel olarak kat›lm›fl
olsa da, dünya görüflü burjuva olan, toplumdaki eskilerden kuvvet alan yani
saflara ideolojik olarak kat›lmam›fl nice unsur vard›r. Özellikle sosyalizmde,
partinin yöneticilik olgusunu bir avantaj olarak kullanmaya çal›flan bu gibiler
sözde k›z›l bayrak sallamaktan da geri durmazlar.

Bu aç›dan eski ve “yeni” burjuvazinin tümü üzerinde topyekün diktatörlük
asla ihmal edilemez. Burjuva diktatörlü¤ü çerçeveli burjuva demokratizmi
gözlüklerinde büyük proleter kültür devrimini de¤erlendirenlerin devrimle
alt edilen yandafllar›na üzülmeleri damgal› sald›r›lar›n› anl›yoruz. Komünizme
yürüyen, Maoist öncü rehberli¤indeki kitlelere öfkelerini de!. Bizim aç›m›zdan
bu de¤il, tersi suçtur. Devrim, hak ve görevdir. Gericili¤e isyan meflrudur. Bu
meflru hak ve görevin icras›n›, emekçilere yönelik bir bast›rma harekat› olarak
göstermek tamam›yla çarp›tmad›r.

BPKD’ne çok yönlü sald›r›lar mevcuttur. Cehennem k›rallar›n› sars›p-
korkutan, Maoizm’in rehberli¤indeki bu büyük siyasal devrime gericili¤in
sald›rmas› kadar do¤al birfley yoktur.

Ne bekleniyordu? Kümelendikleri iktidar koltuklar›nda, imparatorluklar›na
itaat mi? Gericili¤e karfl› isyan hak ve devrim görevdir. Kültür devrimi bunun
ne oldu¤unu anlat›r. Maoizm’in rehberli¤inde devrimci kitlelerin kas›rgas›yla
taçlar› ile birlikte tepe takla edilen yeni burjuvalara yine s›n›f karekterleri ge-
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re¤i arka ç›kan geleneksel emperyalist ve ufla¤› burjuvazinin feryad›na, burjuva
demokratizmi çerçevesindeki liberal sözde sol gözyafllar› döküyor. Gerici
zulüm makinalar›n›n vahfletine diz çöken bu Neo-liberal ak›m›n, devrime küfrü
ve BPKD’nin mahiyetini karartmak istemesi hayret verici birfley de¤ildir.
Ezilenlerin zulüm kararlar›na isyan›, böyleleri taraf›ndan hep ayr› sald›r›larla
karfl›laflt›. Çin’de, büyük toprak a¤alar›na karfl› isyan eden yoksul köylülerin,
köylü birlikleri örgütlerine ve iktidarlar›na ayaktak›m› diye ba¤›ran barikat
olmaya çal›flanlar bunlard›. Çok uzaklarda aramaya gerek yok. Bu ortak ideo-
lojik temel daha dün, 1996 1 May›s’›nda devrimci önderlik sayesinde, sar›
sendikalar sözde solcu, düzenin liberal maskeli ayaklar›n›n barikat›n› yapan
devrimci kitlelere da ayn› flekilde sald›rmam›fllar m›yd›? Paris Komünü’ne
karfl› tak›nd›klar› tutum da ayn›yd›. Mao’nun dedi¤i gibi bunlar devrimi, “ziya-
fet verme-nak›fl iflleme” zannediyorlar. Bunu söylerken her devrimdeki siyasi-
lirizm ortam›nda y›¤›nlar›n hiç afl›r›l›klar› olmayacak, e¤itim diye bir görev
yok demiyoruz. Bu durumlar›n ortaya ç›kmas›n›n do¤all›¤›n› kavramak laz›m.
Gericili¤e karfl› amans›z darbeler de¤il, boyun e¤mek suçtur. Kültür devri-
minde, kapitalist yolcular› kararl›ca alafla¤› etmek bir amaç de¤il, araçt›. Amaç
çok aç›k ifade edildi¤i gibi dünya görüflünün de¤ifltirilmesiydi. Kitlelerin,
komünizme yürüyüfl için bilinçlerinin ilerletilmesi, devrime sar›lma temelinde
her engeli aflma kapasitelerinin derinlefltirilmesiydi. Kültür devriminin 1 No’lu
hedefi olan Liu fiiao fii-Deng Siao Ping’ler dahi öldürülmedi. Buna ra¤men
rastgele fliddet-kanrevan tablosu çizilmektedir. Devrimci fliddetin içeri¤i
karart›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Çokca tekrar etmifltik. Kültür devrimi bilinçli
bir siyasal devrimdi. Amaçlarla-araçlar aras›ndaki iliflkide itina, görmek iste-
meyenlere sadece göstermek aç›s›ndan de¤il komünistler için bir prensip soru-
nudur. Her devrimin öyle istendi¤i için de¤il sömürü dünyas›n›n dayatt›¤›
zorunlu kanunu olan devrimci zoru çarp›tan burjuva hümanist-pasifistleri gerici
savafl makinalar› karfl›s›nda dut yemifl bülbül yada alk›flç› kesilebilmektedirler.
S›n›f ç›karlar›n›n emridir bu. Yaln›z bir noktay› belirtelim. S›n›f düflmanlar›m›z,
muhaliflerimiz vard›r, olacakt›r. Ancak hiçbir kiflisel düflman›m›z yoktur,
olmayacakt›r. Bunun için s›n›f mücadelesinin kiflisellefltirilmesine saflar›m›zda
“evet” demeyiz, amaçlar›m›za ters hiçbir uygulamay› onaylamay›z. Örne¤in
iflkence, insani olmayan her metod bu sadece burjuvaziye yak›fl›r. Haks›z savafl-
lar›n› uyuflturucu gibi insanl›k düflman› sektörlerle finanse etme, hiçbir savafl
kural› tan›mayan, do¤a dahil her fleyi katletme sömürü ve zulüm dünyas›n›n
özellikleridir.

K›sacas›, sömürücü egemenler, haks›z düzenlerinin yaflat›lmas› için “herfley
mübah” derler. Gerici pragmatist felsefe onlar›n çürük silah›d›r. Kültür devrimi
nesli, nas›l olursa olsun parti-iktidar demediler. Bu mevzileri öncelikle ezilenler
olmak üzere insanl›¤› özgürlefltirilmesi eyleminin, s›n›fs›z toplum için dünya-
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n›n de¤ifltirilmesinin silah› olarak kavrad›lar. Her zaman, her yerde, halklar›n
ç›karlar› esast›r. Bunun üzerine hiçbir fley, hiçbir mazerette ç›kar›lamaz. “Kedi
fare yakalas›n, beyaz-siyah olmas› farketmez” diyen Deng Siao Ping’lerle
neden mücadele ediliyordu. “Kifli Mao desin nas›l derse desin” diyen sözde
Deng karfl›t› asl›nda Deng’çi Lin Biao’lar› topa tutan k›z›l muhaf›zlara yön
veren çizgi ne idi? Her devrimin konusu siyasal iktidar›n ele geçirilmesi yönün-
deki seferberlik, proletarya biliminin yönlendiricili¤i alt›ndad›r. Y›¤›nlar›n
dönüfltürülmesi için ideolojik çal›flma asla ihmal edilmez. Biliyoruz ki, her
toplumda egemen kültür egemen s›n›flar›n kültürüdür. Ve devrimci kitlelerin
bu  durumdan etkilenmesi için koflullar son derece elverifllidir. bu elverifllilik
sayesinde, burjuvazi ideolojik bombard›man›yla, y›¤›nlar›n bilincini dejenere
etme avantaj›na sahiptir. Kültür devriminin, eski fikir-al›flkanl›k ve de¤er yar-
¤›lar›na karfl› mücadele parolas› bunun bilincinde olan ve y›¤›nlar› sistem d›fl›na
gerçek anlamda ç›karacak Maoist bilinç yönelimini ifade ediyordu. Kültür
devriminin “revizyonist kaleleri atefle verin”, “burjuva karargahlar› bomba-
lay›n” parolalar›n›n mahiyetini s›n›f özellikleri olan hile ve yalandan ötürü
çap›tan burjuvalara kargalar›n gülmesi için bir neden yoktur. Öyle bir görüntü
çiziyorlar ki, her yer Mad›mak öteli misali yak›lm›fl, Paris metrolar› misali
amaçs›z-hedefsiz kör teröre maruz kalm›fl. Devrimci eylem kitlelerin ç›kar-
lar›n›n icras›d›r. Amaçs›z-hedefsiz veya olsunda nas›l olursa olsun misali de¤il-
dir. Emperyalist ve ufla¤› çeteler, kültür devriminin canavarlar› süpürme eyle-
mini, kitlelere yönelmifl göstermektedirler. Dost ve düflman› ay›rt etmek bunun
bulan›klaflt›r›lmas›na hiçbir flart alt›nda izin vermemek, dostlarla hatalar›na
karfl› mücadeleyi d›fllamadan ve komünizme yürümek amac›yla düflman› alt
etmek için birleflmek her fleyde-her yerde s›n›f çizgisi uygulamak bir ilke soru-
nudur.

Halka fliddet suçtur, gerekçesi olamaz. Kültür devriminin yapt›¤› da
budur. Halk›n inisiyatifinin zincirlerinden boflalt›lmas›, devrimi sürdürme ve
iktidar icra etme pratiklerinin önündeki tüm engellerin kald›r›lmas› ve halk
içi demokrasisinin, proletarya devrimleri tarihindeki en ileri en mükemmel
tecrübesidir kültür devrimi.

Seçme-denetleme ve görevden alman›n, en ileri uygulamas›d›r. Kültür
Devrimi, b›rakal›m bunu, alt edilen revizyonistler dahi dünya görüfllerinin
de¤ifltirilmesi, yeniden e¤itilmeleri için üretime sokuluyorlar, ideolojik
dönüflümleri için kitle denetimine al›n›yorlar, de¤erlendirme toplant›lar›na
çekiliyorlard›. Zira önceden de devirmenin amaç de¤il, araç oldu¤una iflaret
etmifltik.

Kitlelere ve hata yapan insanlara gelince; iyilefltirmek için hastal›¤› tedavi
etmek, hatalar› yapanlara koz olarak de¤il ö¤renmenin arac› yapmak, maoist
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kültürün önemli ay›rtedici özelliklerinden biridir. Maoistler iflah olmazlar
d›fl›ndakilere “doktor” ihtimam›yla yaklafl›rlar. Hasta olduklar› için doktorun
hastalar›na k›zma-kovma hakk› var m›d›r? Böyle doktor, görevini bilmeyen
aptal doktordur. Görevi nedir? Hastal›¤› nedenleriyle teflhis etmek ve onu iyilefl-
tirecek tedaviyi gerçeklefltirmek. Nitekim bundan ötürüydü ki, baz› hotzotçu-
lara zorla otorite dayatma sevdal›lar›, Mao’ya bolca “liberalizm” elefltirisi
getirirler. Oysa hiçbir zaman yanl›fla karfl› mücadele savsaklanm›yordu. Parti
ve halk içi çeliflkilerin ele al›n›fl›nda, birlik zemininden hareket ediliyor,
mücadele yoluyla daha ileri birliklerin tesis edilmesine çal›fl›l›yordu. Parti ve
kitlelerin %95’ine güven yaklafl›m›n›, kibirli bürokratlar tabiiki anlayamazlar.
Hatalar›n sebepleri onlara ne? Toplumun gerçekleri onlara ne. Bu, kendilerini
yan›lmaz otorite sanan peygamberlerin flahsi iktidar h›rslar› herkese düflman
olma ve pervas›z sald›r› çizgisini davet eder. Asl›nda birinci derecede yanl›fl
olan kendileridir. Lin Biao bu tipin somut örne¤iydi. Sözde Kültür Devrimi
için örgütledi¤i klik, bilinçli çetelerinin icraa etti¤i pratik keskin art› Deng
söylemine ra¤men onlara hizmet ediyordu. “Yak›n-y›k›n” sloganlar› sözde
“yaman Mao’cu” maske alt›nda uygulanan flahsi iktidar tekeli için bile -entrika-
dolapt›.

Parti ve halk içerisindeki çeliflkileri ele alma ve çözmede ne yapmal›, ne
yapmamal›y›z? Sorusunu bilimimiz flöyle cevaplar; “Revizyonizmi de¤il,
Marksizm’i uygula, bölünme-birlefl, hile ve entrika ile u¤raflma aç›k ve dürüst
ol.”

Niteli¤i gere¤i özel mülk dünyas› ve kiflili¤i Marks’›n ifade etti¤i gibi;
“… her zaman korkakt›r. Zira onun için kalp ve ruh, her an elde gidebilen

ya da bozulan d›fl nesnedir.”

Siyaset Üzerine
Kendi tarih ve edebiyat›na gelince lal kesilenler baflkalar›ndan da ö¤renemez,
ders ç›karamazlar. fiatafatl› laf kar›fl›kl›¤›, böylelerinin cehaletlerini örtmek
için kulland›klar› yöntemdir. Mao’nun, “çeliflme-pratik üzerine ve di¤er yaz›-
lar›na, felsefede bu kadar basit olurmu” diye dudak bükülmemifl miydi? Büyük
bir maoist olan önder Kaypakkaya hem ’72 manifestosu ve hemde bu pers-
pektifin birer parçalar› olan Kürecik bölge raporu, ‹flçi-Köylü hareketleri
yaz›lar›yla ö¤renilmesi gereken hayati bir örnektir. Kitleler soyut ça¤r› ve
talimatlarla seferber edilemezler.

‹ktidar yada onun hizmetinde flu veya bu hak mücadelesi kitlelere ba¤›fl
olarak sunulmaz. ‹ktidar ve mücadele ile kazanma bilinci ile ulafl›l›r. S›n›f
mücadelesi vermeleri için kitlelerin do¤ru çizgi önderli¤inde seferber edilmesi
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hiçbir flekilde gözard› edilemez. Yeni Demokratik Devrim, iktisadi, siyasi,
sosyal, kültürel, askeri politikalar›yla somut bir olgudur. Ad›ndan bahsetmek
de¤il, devrim somut icraa edilir. Devrimci savafl bu icraat›n arac›d›r. Yeni
Demokratik ‹ktidar için, Yeni Demokratik Devrim ve bunun görevlerinin ye-
rine getirilmesi için halk savafl› diyalektik bir ba¤ olufltururlar. Halk savafl›
sadece askeri bir sorun de¤il, ekonomik, sosyal, vs. her aç›dan devrimin görev-
lerini yerine getirme ve sürdürmenin yoludur derken, anlat›lan budur. Savafl,
siyaset iliflkisi de bu gerçe¤i anlat›r. devrimci savafl, devrimci siyasetin sürdü-
rülmesinin arac›d›r. Devrimi yükseltme ve sürdürme perspektifiyle eksiklik
ve zay›fl›klar›m›zdan süratle kopmal›y›z. BPKD’nin haz›rl›¤› aflamas›ndaki,
“Dört eskiye karfl› mücadele edelim” gibi örneklerden ö¤renmeli, somut
durumumuzla birlefltirebilmeliyiz. Baflar›, zay›fl›k, güçlükler ve parlak gelecek
karfl›tlar›n birili¤idir. Do¤ru ele al›nd›ktan sonra, çözümsüzlük için hiçbir neden
yoktur. Eksikliklerini es geçen kibirlili¤e ve  problemleri görüp çözümü göre-
meyen, örgütlemeyen, güne tak›l›p, parlak gelece¤i yakalamayan kötümserli¤e
düflülmemelidir.

Kültür Devrimi çaresizlik tan›maz. Yap›lacak bellidir. Neyi, nas›l yapmal›,
neyi yapmamal›y›z? sorusunu tart›flaca¤›z?

Sald›r›lar› Gö¤üsle
Kautsky-Bernfltein markal› sald›r›lara, proletarya ve emekçileri silahs›zlan-
d›rma, proletarya iktidar›n› yads›ma, liberalizminin kültür devrimine sald›r›
kurflunlar› çürüktür. Olsa, olsa kendilerini vurur. Bu soyut demokrasi flakflak-
ç›lar›n›n proletarya önderlikli emekçiler iktidar›na sövgüleri, rahat hareket
edemeyen burjuvalar›n s›n›f ç›karlar› için dökülen gözyafllar›d›r. Merhamet
dilencili¤idir. Asla kabul edilemez. Proletarya diktatörlü¤ü ve proletarya dik-
tatörlü¤ü alt›nda devrimi devam ettirme gereklili¤ini bugün dünden daha iyi
anl›yoruz. II. Enternasyonal partilerini nelerin çürüttü¤ünü de biliyoruz,

Üretici güçler teorisi kaynakl›, yüksek ekonomik geliflme seviyesi ve
proletarya ço¤unlu¤u olmadan iktidara teflebbüs edilmemeli sözde dersi ç›karan
Avrupa merkezci görüfl aç›s›n›n nasihatlar› kendilerine kals›n. Geriye dönüflleri
bu tezle izah eden “uygarl›k”c› cahiller hayatlar›nda devrim göremeyeceklerdir.

Sistem içi reformcu dönüflüm ve parlamenter yol art›klar› devrim nas›l
yap›lamaz›n örnekleridirler. fiimdi “yeni dünya düzeni”nin propagandistleri
olmufl bu Neo Liberal sol’un emperyalizmden flefkat bekleme çizgisi onlara
kutlu olsun! Sözde devrimci parolalarla gözlenen burjuva prati¤e karfl›, “Ne
yap›yorsan onu savunuyorsun” çizgisi rehberimizdir. Pratik bak›fl aç›s›n› esas
ald›k, al›yoruz. Yani Leninist yöntemi. Yani;
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* Teori-pratik birli¤ini,
* Sloganlar› de¤il, eylemin ne oldu¤unu,
* Parti önderli¤inde y›¤›nlar›n devrime haz›rlan›p-seferber edilip

edilmedi¤ini,
* Hatalara karfl› cesareti ve tecrübelerden ö¤renilip-ö¤renilmedi¤ini,
* Komünizme yürünüp-yürünmedi¤ini,
II. Enternasyonal Partilerinden radikal olarak kopan Leninist parti anlay›fl›n›

savunuyoruz, ama yetinmiyoruz. O miras üzerinde yükselen maoist parti an-
lay›fl›na kap›s› ç›kmayan tökezler. Zira ancak onunla; Monolotik parti ve top-
lum anlay›fl›na köklü meydan okuyan çizgi temsil edilebilinir. Tam birlik ve
mücadelesiz pekiflme çizgisi, parti ve s›n›fl› toplumlar gerçe¤inde hiçbir zaman
olmayacakt›r. Bunu, anlamal›y›z. Ayn› flekilde gerek parti de gerekse  de sosya-
lizm de, irade-eylem birli¤ini ifade eden bir çizgi ile prati¤in koordine edilmesi
gerekti¤ini de bilece¤iz. Parti, kendi bafl›na hükümdar a¤alar toplulu¤u de¤ildir.
Federal beylikler ortakl›¤› hiç de¤ildir. Maoizm, bunu anlat›r. Maoizm, partinin
kitlelerle birli¤ini, öncülü¤ün kitleleri öncülefltirme iflini, parti ve devletin
partisiz-devletsiz-s›n›fs›z topluma yürüme silah› oldu¤unu anlat›r.

Bilmek Yapmakt›r:
Lafz›n› etme ve baz› sloganlar›n anlam›n› ve gereklerini bilmeden tekrar etmeyi
Maoist olmak için yeter sayan var. Kendimiz için söyleyelim ki, biz kültür
devriminin ürünüyüz ama, onu her yönüyle kavrad›¤›m›z›, her aç›dan uygula-
d›¤›m›z› gönül rahatl›¤›yla “yeterliyiz” biçiminde söyleyemiyoruz. Zay›fl›k
ve hatalar›m›z›n iflaret etti¤i gerçek budur. Ö¤renmeye-uygulamaya, uygula-
mada ç›kard›¤›m›z derslerle bilgimizi ilerletip devrimi gelifltirmeye devam
edece¤iz. Bilgi-pratik-bilgi diyalekti¤ini bir boya kuyusuna girip ç›kma ile
s›n›rlayan, diyalektik sonsuz bir süreç oldu¤unu görmeyen cehalet özlü
bilgiçlerden olmamaya kararl›y›z. Ama kibirliklere de bir-iki fley hat›rlatal›m.

Biz, Maoizm’i uygulamayan-bilmedi¤i için yada burjuva s›n›f karakter-
lerinin gere¤i olarak icraa etmeyen ama onun ad›na baflkalar›na not verme
biçiminde gereksizli¤i ifl edinenlerden olmayaca¤›z. Sorunlar›m›z var, baflar›-
s›zl›klar›m›z var ve olacakt›r. Pes edip ama gerçe¤ini de ortaya koymaya cesaret
edemeyen, baflkalar› bir yana, asl›nda öncelikle kendilerine sayg›s› olmayan-
kendilerini aldatan gibi olmay› kimse bizden beklememelidir. ‹fllerin kötü
gitmesi durumu, iyi  düfller görme ve mücadele etmemizi engellemedi, engel-
lemeyecektir. Hücum ruhu (düflman) mücadelemizin yasas›d›r. Lenin’in iflaret
etti¤i gibi hangi gerekçeyle olursa-olsun, “politik mücadelede durmak ölüm-
dür.”
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Maoizm bir eylem k›lavuzdur. Co¤rafyam›zda komünizm perspektifiyle
Yeni Demokrat Devrimi Halk savafl› stratejisiyle icra etmeyenler ve onun bu-
günkü biçimi k›z›l siyasi iktidarlar› için gerilla savafl› merkezi görevi yerine
getirmeyenler, Maoist parti halkas›n› yakalayarak onun önderli¤inde halk ordu-
sunu bizzat bu mücadele içerisinde (silahl›) infla etmeyen, k›sacas› progra-
m›m›z›n asgari ve azami hedeflerinin gerektirdi¤i stratejiye-niteli¤e uygun
konufllanmayanlar yakalar›nda hangi apolet olursa-olsun Maoist olamazlar.

Bunlar yap›lm›yorsa, bilinmiyordur. Ya da burjuva nitelik gere¤i biliniyor
gösterisiyle, burjuva pratik sergileniyordur. Bu tutum, mazur görülemez. “Gün”
gerekçeleriyle es geçilemez. Vartinik’te k›v›lc›m› tutuflturanlar, yüzbin kifli
de¤ildi. Yapma kudretini ideolojilerinden-stratejik üstünlüklerinden, s›n›f mü-
cadelesinin kanunlar›na vak›f olan programlar›ndan al›yorlard›. Nicelik say›la-
r›nda de¤il, teori-pratik birli¤i, Maoist kiflili¤in önemli ay›rtedici özellik-
lerinden biridir.

Maoist Temelde Parti ve Halk ‹çinde Birlik
Do¤ru yanl›fl mücadelesinin süreklili¤i, toplum ve partinin kaç›n›lmaz bir
gerçekli¤idir. Yanl›fl› gerekçe gösterip, Maoist parti ve halka hizmetten kaçan›n
dünyay› de¤ifltirme iddias› bofl bir söz olur.

“Birlik bayra¤›, son derece önemlidir. Marksist birlik slogan› dünya
proletaryas› birleflenidir. Fakat bu, onlara göre de¤il! Onlara bak›l›rsa
ne kadar az olursak o kadar iyidir. Onlar kendi klikleri olmas›n› ve genifl
kitlelerin isteklerinin aksine kendi bildiklerini okumay› isterler” diyordu-
Mao. . Çete bayra¤›n› omuzlayan Lin Biao gibilerine karfl›, tarihimizde,
dünyan›n di¤er parçalar›ndaki s›n›f mücadeleleri tarihi gibi! Mao’nun
iflaret etti¤i, “Grupçuluk karfl›-devrimi besler, karfl›-devrim grupçuluktan
yararlan›r.” gerçe¤ini yeterince ispatlanm›flt›r. S›n›flar, uluslar-az›nl›klar,
ezen-ezilen, cins ve inanç gruplar› gibi sorunlar›, yükseldikleri iktisadi-
sosyal-siyasal temeli kavramaktan ve bunlara yol açan nedenleri ortadan
kald›rma bilincinden uzak kiflilik, yani düzen kiflili¤inde, klik ruhu gayet
anlafl›labilir bir fleydir. Hele-hele bizimki gibi ortaça¤ iliflkilerinin kuvvetle
varl›¤›n›n sürdürdü¤ü co¤rafyalardaki düzen kiflili¤inde a¤a ve dalkavuk
kültür çok daha ciddi problemdir. Komprador, feodal düzen k›skac›nda
birey olma özelli¤i dahi kazanamama bilinen bir gerçektir. Grupçuluk
bu iktisadi-sosyal zeminde çok daha kuvvetli olur. Maraba-afliret-fieyh-
a¤a gibi eski kültür-davran›fl-al›flkanl›k ve de¤er yarg›lar›na karfl› müca-
dele, grupçu-klikçi rüzgar› gö¤üslemede önemli bir noktad›r.

Parti ve halk içi birlikte ciddi mesafeler (nitelik olarak) katetmek için lafz›n›
eden de¤il, bu gerçeklerin de bilincinde olmak flartt›r. Bilincinde olan insan›n
prati¤i de sa¤lam olur. Bilincinde olan, parti ve halk içinde ileri-faal unsurlar›
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birli¤in motoru olarak devreye sokarak geride kalanlar› da kazanmak için,
orta unsurlar› da birlefltirir. Hata yapanlara daima çözüm yolu gösterir. Düzel-
melerine yard›mc› olur. Parti ve halk içerisinde cezaland›rma, gelecekte benzer
hatalar› önlemek, bunlara karfl› insanlar› duyarl› k›lmak içindir. Ve temel içeri¤i
de e¤itimdir. Tersi, öç alma çizgisidir. Emekçiler için zafer kazanmaya kilit-
lenenler, Maoist birlik-elefltiri-birlik ilkesinde titiz olurlar. Mao flöyle der;

“Yoldafllar›na düflmana davran›r gibi davranmak, düflman›n davran›fl›n›
benimsemek demektir.”

Devrim, düflmana benzemeyi asla kabul edemez. Bu, devrimin kendisine
yabanc›laflmas›, tersine dönüflmesidir. Halk içi sorunlar›n ele al›nmas›ndaki
fliddet çizgisine savrulanlar ne derlerse desinler böyle bir yabanc›laflmadan
muzdariptirler. Y›¤›nlara güvenmeyip böyle bir çizgi izlemek kabul edile bilir-
mi? “Hangi mevkide olursa olsun kadrolar›m›z›n her biri halk›n hizmetkar›d›r,
bütün yapt›klar›m›z halk›n hizmeti içindir,” diyen Mao’nun, ö¤rencileri dev-
rimci hareketin önemli sorunlar›ndan biri olan, halk ve devrimci örgütler aras›
sorunlarda fliddeti uygulayan ya da davet edenler ideolojik yozlaflmaya karfl›
her yönlü ciddi bir ideolojik mücadele yürütmekle yükümlüdürler.

Maoistler halk›n ö¤rencisi olmaktan memnuniyet duyarlar. Halka önderlik
ve ö¤retmenlik, ö¤rencisi olmay› bilmeyi de gerektirir. Di¤eri kendinden men-
kul “zay›f kifliliklere flef olma” tarz› olsa-olsa çete yarat›r. Reis ve dalkavuk
ekseninde yürüyen bu tarz gidiflatlar›n tümündeki birlik, ç›kar nitelikli pamuk
ipli¤i tarzl› birliktir. Herbiri f›rsat›n› buldu¤unda di¤erini karalamaya adayd›r.
Buralardaki övgü ve sayg› gösterileri sadece sahte bir ba¤l›l›k olan flamatad›r.

Maoist Parti ve Tarih Bilinci!
K›z›l bayra¤a karfl› k›z›lbayrak gösterisiyle varolmaya çal›flmak Lin Biao’nun
bilinen özelliklerinden birisiydi. demek ki sorun icraa edilen prati¤in içeri¤idir.
Kullan›lan tabela de¤il, “Mao’nun bir kelimesi dünyaya bedeldir” gösterisiyle,
hile-entrika ve komplolar›n› örtmeye çal›flan Lin Biao’nun tarz›  sadece, Çin’e
özgü bir olgu de¤il, enternasyonal karakterli bir s›n›f çizgisi idi. Oyun-gösteri
ve sözde keskinlik “karfl› devrimci hücre”nin de kulland›¤› posas› ç›km›fl bir
taktir. BPKD ile Maoizm rehberli¤inde kaderlerini ellerine alan devrimci
kitleler kapitalist yolcular›n yakalar›na ast›klar› “sosyalizm” maskesini y›rtt›.
Sat›n al›nabilecek bir patent de¤il, bilimimizin hiç kimsenin üzerinde oyun
oynayamayaca¤›, proletaryan›n  dünya görüflü oldu¤unu birkez daha ispatlad›!

‹ki temel noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Birincisi; grup zeminli sözler
parti bilincidir. Parti hangi ideolojinin ürünüdür. Tarihsel kayna¤› nedir
sorusuna bu çarp›k bilincin verdi¤i cevap; sözde ba¤l› oldu¤u klik ve flefiyle
ve tarihi kendisiyle bafllatan kesite yatakl›kt›r. Buna, parti bilinciyle karfl› duru-
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labilinir. Kültür devrimi, “yaradan›m›z”, ’72 do¤um tarihimizdir bilinci (lafta
de¤il) dönem insanc›klar› ile temel ay›r›m noktas›d›r.

‹kincisi; dününe-bugününe-yar›n›na sahip ç›kmayan, kendisini flu veya bu
dönemle ifade eden çarp›k tarih bilincidir. Maoist parti tarihi bilinci, iyi ve
kötüsüyle parti tarihinin tümünden sorumluluk duyan, hatalar› da aflma çözme
ruhuyla sahiplenen bilinçtir. Malikane ruhu, bunu, anlamaz. dönemsel ruhlu-
seçmeli parçac› sözde partici “fleytan” ruhu, partiden sorumluluk duymaz.

Baz›lar›n›n saatleri ’87-’94 vb. tarihlerde durmufltur. Yürekleri o durufl
noktalar›na göre çarpmada, bilinçleri o atmosferde yer al›fllar›n›n ve do¤ru-
yanl›fl meselesini düflünmeden, kendi pozisyonlar›n›n hakl›l›¤›n›n ispat› do¤-
rultusunda konuflmaktad›r. Olumlu ve olumsuz yönleriyle tarihimizin tümün-
den sorumluluk duymayan, tarihi kendileriyle bafllatan tarih çarp›t›c›lar›na
birkez daha söylemek isteriz: Baflar›s›zl›klar› öksüz b›rakan sizsiniz. Biz, bafla-
r›s›zl›klar› tekrar etme de¤il, baflarma ö¤retmenleri olarak sahipleniyoruz.
Hesab›ndan muaf oldu¤umuz (kimin rolü olursa-olsun) parti tarihimizin hiçbir
kesiti yoktur. Bir fark›m›z var. fiu veya bu kesitte konumlan›fl biçimimize ta-
rihi uydurmak, haks›z durum varsa, tarihi kiflisel ç›karlara göre yorumlayarak
çarp›t›p-dayanak yapmak tutumumuz olamaz. Objektif gerçek ne ise odur.
Kimse keyfince tarih yazamaz. Böyle resmi yazarlar›n sonlar›n› herkes gördü.
Tarih iyi ve kötü yanlar›yla bilimsel-önyarg›s›z ortaya konulur, düzeltilemez.
Gerçekler yok say›lamaz. Olumlu ve olumsuz yönleriyle sadece ö¤renilebilinir.
Kazanmak için baflar›lar ilerletilir, baflar›s›zlardan ö¤renilerek çözümün örgüt-
lenmesi güçlendirilebilinir. Grupçular›n, parçac›lar›n savunu ve prati¤i ibret
vericidir. Maoist Parti ruhuna sahip olmama çizgisidir.

Maoizme, geçmiflte “Mao Zedung Düflüncesi”ne itiraz eden baz› yoldafl-
lar›m›z›n gerekçesi “böyle bir formülasyonun Mao’da olmad›¤›” gerekçesiydi.
ÇKP tarihi incelendi¤inde görülecektir ki, 1945 ÇKP 7. Kongresinin onaylad›¤›
tüzükte “partinin tüm geliflmesi  Mao Zedung Düflüncesi yönündedir” denil-
mektedir. Mao’nun evrensel sistematik fikirlerine ra¤men bilimimiz 1945’te
Maoizm yeni aflamas›na ulaflmam›flt›. Mao güzergah›n›n Çin devriminin önder
çizgisi olmas›n›n yan›s›ra, evrensel önem tafl›yan baz› dinamikler de mevcuttu.

1956 8. ÇKP Kongresinde, revizyonizmin Parti içindeki etkisiyle MZD
tüzükten ç›kar›ld›. Bizce, Çin devriminin önder çizgisi ve evrensel önemde
ML’in baz› noktalarda gelifltirilmesi anlam›nda, Mao güzerhag›na tüzükte yer
verilmesi do¤ru, ç›kar›lmas› revizyonizm karfl›s›nda bir gerileyiflti. (ÇKP için)

1960' lardan itibaren, MZD formülasyonunun yeniden gündemleflmesi,
BPKD potas›nda, bilimimizin yeni kilometre tafl› olarak, gayet bilimsel belir-
lemedir. Konuyu, ÇKP’den ba¤›ms›zm›fl gibi, bir Lin Biao ‘icad›’ gibi göster-
mek çarp›tmad›r. Kültür devriminde melese daha da netleflti. 1966 y›l›nda
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ÇKP 8. MK’si 11. toplant›s› flöyle diyordu: “MZD, BPKD’nin eylemlerine
yol gösteren k›lavuzdur”. Toplant› aç›klamas›nda, “Mao Zedung, ML’i tam
olarak devralm›fl, onu savunmufl ve gelifltirmifltir. MK’i yepyeni bir basama¤a
yükseltmifltir.” Yanl›fl ça¤ tan›mlamalar› yer alsa da, bir eylem k›lavuzu olan
bilimimizin geliflme aflamalar› böylelikle do¤ru olarak ele al›n›yordu. ÇKP
belgelerinin söylediklerine de bakal›m:

“MZD- MLM’in zirvesidir. (…) en canl› en yüksek ifadesidir.” (Hho gaze-
tesi 1966 Haziran nüshas›) Neden sorusuna flöyle aç›kl›k getirildi.

“Baflkan Mao Marksizm-Leninizmin temel tezlerinden ve proletarya dikta-
törlü¤ünün tarihi tecrübelerinden yola ç›karak sosyalist toplumda s›n›flar ve
s›n›f mücadelesini çok yönlü ve sistemli bir flekilde tahlil etti. (…) Baflkan
Mao, bize flunu ö¤retiyor: Sosyalist toplumda, üretim araçlar› üzerindeki mül-
kiyetin sosyalist dönüflümünün tamamlanmas›ndan sonra da hala s›n›f
çeliflmelerin varoldu¤unu ve s›n›f mücadelesinin sönmedi¤ini ö¤retiyor. Bütün
sosyalizm dönemi boyunca iki s›n›f, proletarya ile burjuvazi aras›nda; iki yol,
kapitalist ve sosyalist yol aras›nda mücadele vard›r. (agy. 4/50)

“E¤er proleter kültür devrimi yap›lmazsa, (…) sosyalist sistem sa¤lam-
laflt›r›lamaz.” (agy)

BPKD yürüyüflünde bu bilimsel aç›klamalar, parti ve halk kurtulufl ordusu
(HKO) belgelerinde sürekli ifllendi. 9. Kongre, bizzat Mao önderli¤inde ÇKP
tecrübelerinin özetlendi¤i, muazzam sentezleri ifade eden kongreydi. Kongre,
“MZD”nin önemine dikkat çekti. Lin Biao “icad›” olarak görenlere, ÇKP 10.
Kongresinde  ayn› karar›n al›nmas›n› örnek vermek isteriz.

10. Kongre BPKD konusunda ne diyordu?
“Böyle devrimlerin gelecekte defalarca yap›lmas› gerekecektir.” I. MK

döneminde, Mao’nun katk›lar›na aç›kça sald›ran merkezci çizgi, sadece
formülasyon olarak de¤il, gayet bütünlüklü bir ortayolculuk yürüyüflle, “MZD”
ne karfl› ç›k›yordu. BPKD evrensel de¤il diyorlard›. Sosyalist inflaa konusun-
daki görüflleri yanl›flt›, diyorlard›. Çin devriminin evrensel önem tafl›yan
katk›lar› yoktur diyorlard›. ML’e Mao’nun katk›lar›n› “MLM’den sap›fl” olarak
de¤erlendiriyorlard›. MZD’ne bunun için karfl› ç›k›yorlard›. Revizyonist bir
yola giriflti bu yürüyüfl!…

Mao, özellikle 9. Kongrenin tart›fl›lmaz önderidir. MZD formülasyonu,
gayet bilinçli bir özün, Mao’nun nitel katk›lar›n›n ifadesidir. Mao, bu görüfllerle
hem fikirdir. Formülasyon ve onu ifade eden özün mimar›d›r. 17 Ocak 1975
Milli Halk Meclisi’nin I. oturumunda kabul edilen, yeni evrensel önemdeki
anayasada, “Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düflüncesi yol gösteren teorik
temel” olarak bir kez daha ilan edildi. (Bkz. Prol. Dik. Teorisi ve uygulamas›
Sf. 87)
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Bu anayasa gayet net ve ayn› zamanda bilimsel programa da yön veren
temel belgeydi. Program sorunlar›nda bugünde temel al›nmas› gereken ana
belge özelli¤i tafl›maktad›r. Do¤ru bir çizgi bu yönlendirici belgeler ve onlara
yol gösteren teorik temel atlanarak oluflturulamaz. Sözkonusu anayasa, ÇKP
8. MK’si onuncu genel oturumunda (24 Eylül1962) Mao Zedung’un yapt›¤›
ve ÇKP’nin sosyalizm tarihi dönemi için temel çizgisini yeniden onaylad›.
Ayn› çizgi 9. ve 10. parti kongrelerinin de çizgisiydi. Sosyalizmin s›n›fl› niteli¤i
ve BPKD’nin gereklili¤ini anlat›yordu bu çizgi (‹ktisadi-siyasi-kültürel her
cephede). Baz›lar› sadece devrilmifl s›n›flardan kalan fikir kal›nt›lar›na karfl›
mücadele ad›na, sosyalizmin çeliflki niteli¤ini, burjuvazinin varl›¤›n› ve bunu
do¤uran topra¤› gözard› etmektedirler. (I. MK’mizin yapt›¤› da buydu. ) Liu
fiao Çi ve Lin Biao’lar devrilmifl eski s›n›flar de¤il, sosyalizmin kapitalizmden
devral›nan topra¤›ndan beslenen, partinin göbe¤indeki yeni burjuvalard›. Eski
devrilen s›n›flar›n da ç›karlar›n› temsil etmekteydiler. ‹flçi-köylü ittifak›na
dayanan sosyalist proletarya diktatörlü¤ü, ço¤unluk olarak, iflçi-köylü asker
temsilcilerden güçlendirilecekti. Anayasa, ayn› zamanda “hükümet yönetimiyle
iktisadi yönetimi birlefltiren, köy halk komünleri ve çeflitli düzeylerde devrimci
komiteler de temsil ediliyordu.” Kitle inisiyatifi, bu biçimleri, ortaya ç›kar-
m›flt›. Yurtsever, devrimci-demokrat partilerde, sosyalizmde birleflik cephe
siyaseti, devrimci kitle çizgisi temelinde ele al›n›yordu. Düflmana karfl› dikta-
törlük, dostlarla, onlar› kar›flt›rmay›,  dostlara düflman gibi davranmay› gerek-
tirmez. Halk›n saflar› içinde, demokratik merkeziyetçilik temel prensipti.
Demokrasi olmadan merkeziyetçilik olmaz, demokratik temelde merkeziyet-
çilik olmadan, sosyalist inflaa baflar›yla ileriye götürülemezdi. Han milleti d›-
fl›ndaki az›nl›klar›n haklar› anayasa güvencesindeydi. Kitleler serbestçe konufl-
mak, görüfllerini özgürce ifade etmeli, düflünmeli ve yazmal›yd›lar. Bizzat
Mao’nun teklifiyle “yurttafllara grev hakk›” güvenceye al›nd›. Sorunlar›n afl›l-
mas›nda bürokratik yönergeler de¤il, tayin edici olan do¤ru çizgi ve esas
al›nmas› gereken devrimdi, devrimci kitle çizgisiydi. Devletin ve örgütün ku-
rallar› bürokratik de¤il, proletarya ve emekçilerin, ezilenlerin ç›karlar›n›n
garantiye al›nmas›yd›. Bundan ö¤renmek, hayatidir. MLM’in rehberli¤ini
bununla birleflmifl önderlik ve bunun kitlelerle birlefltirilmesi her alanda tesis
edilmelidir. Lin Biao gibi bir elde k›z›l kitap, dilde sözde “yaflas›n” sözcü¤üyle
olmaz. Neyin uyguland›¤› önemlidir. Aksi halde, dondurulmufl sözcükler, as›l-
m›fl vitrinlerde keramet beklenirki bu hiçmi hiç Maoizm de¤ildir. Proletarya
ve halk›n ç›karlar›n›n savunulmas›, MKP’nin tüzü¤ü gere¤idir. Örgüt ve or-
ganlar› mülke dönüfltürülemez. Ayr›cal›k, ihtiras-mevki ve asla entrika ararc›
olamaz.
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Temel Mesele fiudur:
Maoizm mi, Revizyonizm mi?

Partimizin Kaypakkaya sonras› tarihi gelifliminde karfl›lafl›lan olumsuzluklar,
yüz yüze gelinen krizlerin temelinde, MLM’den uzaklaflmalar yatmaktad›r.
Ürünü oldu¤umuz Büyük Proleter Kültür Devriminin öneminin küçümsenmesi,
kurulufl temellerimizden bir k›r›lmay›, savrulmay› ifade eder. Tüm kriz ve
savrulmalar bu k›r›lma temelinde var olmufllard›r. Esas mesele, as›l halkan›n
kavranmas› ve çözülmesidir. Bunun yerine flu veya bu hatal› sonuç üzerindeki
münakalaflar, at›lacak baz› olumlu ad›mlar ve do¤rular, köklü çözümlere ulafl-
maya yetmez. Bir el kültür devriminde, di¤eri baflka bir durufl görüldü ki,
sadece eklektik-merkezci bir yola sürüklemektedir. Bu sürükleniflin temel
nedeni olan, büyük proleter kültür devrimi ya da Maoizm’den uzaklaflmay›
görüp, esas halka olan meseleyi çözerek netli¤e ulaflmak yerine, sonuçlar üze-
rindeki bo¤uflma, köklü de¤il- k›smi cebelleflmedir. Gerçek çizgi mücadelesi
böyle ele al›namaz. Maoizm’mi, revizyonizm’mi? Temel mesele budur. Temel
mesele yerine, onu atlayarak sonuçlar üzerindeki bir mücadelede, parti ve
kitlelerin oyaland›¤›, bitmez-tükenmez suçlamalar hengamesinde, her yeni
geleni de suçlad›klar› eskilerden kopmad›klar› ve böyle kopulamayaca¤›,
tarihimizin hiçte kaderimiz olmayan, as›l halkay› yani Marksizm-Leninizm-
Maoizm’i özellikle de Kültür Devrimi, Maoizm meselesini çözmek bir yana,
ondan uzaklaflma olgusunun cilvesidir. Esas ve taliyi biribirinden ay›rmal›y›z.
MLM, her zaman esast›r. Partiyi bu esas yaratm›flt›r. TKP(ML), kuruluflu ulus-
lar aras› planda MLM ile revizyonizm aras›ndaki mücadeleden ba¤›ms›z
de¤ildir. “Kültür Devriminin ürünüyüz” derken, dikkat çekti¤imiz, elzem olan
bu merkezi meseledir.

fiafak revizyonistleri de sözde, “MZD savunucular›” kesiliyorlard›. Sorun,
görünmek de¤il uygulay›p savunmakt›r. Yeni komünist bir enternasyonal’in
(DEH bu yürüyüflte embriyonik bir merkezdir) güçleri kimler olabilir? Baflkan
Mao önderli¤indeki Çin Komünist partisinin modern revizyonizme karfl›
mücadelede “Uluslararas› Komünist Hareketin Genel Hatt› ‹çin Öneri” ve
bunu izleyen polemiklere dayananlar savunup uygulaya bilir. TKP(ML)’nin
do¤uflu, bu dayanak-savunma ve uygulamayd›. 2. Enternasyonal revizyoniz-
minden köklü kopufl gerçeklefltirilmeden, 3. Enternasyonal olamazd›. Olsayd›
da bir devam›, revizyonizmin bir tekerrürü olunurdu. Zay›fl›klar›na, kimi hata-
lar›na ra¤men üçüncü enternasyonal ML idi. Sonras›nda partilerin büyük ço-
¤unlu¤u hatalar› aflmak bir yana, sistemlefltirmekle kalmad›lar, do¤ru olan ne
varsa da buzlu sulara gömdüler. Hatalara ve bunun üzerinde yükselen reviz-
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yonizme Baflkan Mao ile neflter vuruldu. Neflter, Türkiyedeki revizyonist-re-
formist gelene¤i dinamitleyen Kaypakkaya’y› yaratt›.

‹deolojik Muhasebe MLM: I. Konferans Ve I. MK’si
Yoldafl Mao’yu fiziken kaybetti¤imizde, UKH bir kriz ve da¤›lma sürecine
girdi. MLM’nin de¤il, ondan kopuflun kriziydi bu. ‹nkarc› yolda, AEP ve lideri
Enver Hoca, Modern revizyonist-Troçkist k›rmas› bir çizgi ile sahneye ç›km›flt›.
Mao’nun bilimimize ölümsüz nitel katk›lar›na hem de keskin “ML savunu-
culu¤u” örtüsüyle sald›r›yordu. Asl›nda klasik bir Kruflçev stiliydi. Bu dönem
ayn› zamanda Çin’de Hua Kuo Feng, Deng-Siao-Ping önderli¤inde karfl›-
devrimci darbenin gerçeklefltirildi¤i, k›z›l Çin’in yeni burjuva Çin devletine
dönüfltürüldü¤ü bir dönemdi. Modern revizyonist, s›n›f iflbirlikçisi “Üç Dünya
Teorisi” ile özde de¤il, sözde “Maocu” partiler emperyalist ve ufla¤› devletlere
yedeklenmifllerdi. Partimiz Enver Hoca’ya karfl› ç›kt› ama k›r›larak. Merkez
Komitemiz eklektik, ortac› bir yörüngeye yerleflmiflti.

Koordinasyon Komitesi’de (KK) baflta keskin silahl› mücadele savunucusu
oldu¤unu  söylüyordu. Baz›lar›n›n iddia ettikleri gibi “korkak“ ve “mücadele
kaçk›n›“ de¤ildi. Çizgi meselesi de¤ilde, sorunlar› bu çerçevede ele alanlar,
suçlad›klar›n›n daha bir tekrar› olmaktan öteye gidememifllerdir.

KK’n›n temel hatas›, Maoizm’le donanamamas›, somutla birlefltireme-
mesiydi. Dönemin do¤ru bir tahlilini yapamamas›, genel stratejinin hizmetinde
do¤ru bir taktik plana sahip olamamas›yd›. Subjektivizm ve do¤matizmdi.
Maoist Halk Savafl› stratejisini kavray›p uygulamak de¤il biçim olarak ele
almas›yd›.

 I. Konferans ve MK’miz, KK’ne silahl› mücadele konusunda veryans›n
ederken, onu soldan sa¤c›l›¤a götüren merkezi meseleyi (Maoizm’le bütün-
leflememe) yeterince kavrama durumunda de¤ildi. “Mao Ze Dung Düflüncesi
Lin Biao’culuktur“ gibi belirlemeleri sözkonusu kavray›fls›zl›¤›n söylemleriydi.
KK’ni sa¤c›l›k diye “mahkum“ ederken, di¤er yandan da Konferans›m›z,
partimizin kurulufl dönemi dünya ve Türkiye somut durum de¤erlendirmelerini
Lin Biao’culuktan kopamamak olarakta suçlayabilmifltir. Maoist Halk Sava-
fl›n›n bafllat›lmas›n› “zaman› m›yd›-de¤ilmiydi“ tart›flmas›yla sorgulam›flt›.
Maoist halk savafl› ö¤retisine “Haz›rl›k aflamas›“ dedi¤i bafll› bafl›na stratejik
bir dönem ekleme ve savruldu¤u sa¤c›l›¤› gerekçelendirme bahanesi haline
getirebilmiflti. Lin Biao’culu¤un özü revizyonizmdi. Kruflçev’cilikti. Subjektif
iradecilik Lin Biao’cu siyasetin önemli bir özelli¤iydi. 1960’lar sonu ve 70’ler
bafl› dünyas›nda, devrimin objektif flartlar› gerçekten de muazzamd›. Devrim
için fevkalede f›rsatlar objektif bir olguydu. Lin Biao, her-bir yerde, devrimci
durumun dengesiz-çeliflkili yürüyüflünü anlam›yor, tekdüze ele al›yordu. Prole-
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ter dünya devriminin geliflim seyrini tek düze bir reçeteye hapsediyordu. Lin
Biao’cu revizyonizm ve bu subjektif iradecelik elbette elifltirilmelidir. ‹tiraz
etti¤imiz, bu elefltirinin, o günün dünya koflullar›n›n devrim için ihtiva etti¤i
büyük f›rsatlar›n reddedilmesi noktas›na götürülmesidir. I. Konferans’›m›z
bu hataya sahipti. Baflkan Mao önderli¤inde, BPKD’i f›rt›nas›n›n esti¤i o günün
dünya koflullar› nas›ld›? Devrimin f›rt›na merkezleri olan ezilen ülkelerde,
Vietnam-Laos-Endonazya-Burma-Malezya-Hindistan-Tayland-Türkiye-Filis-
tin gibi birçok yerde görülebilinece¤i gibi kitleler ayaktayd›. Emperyalist-
kapitalist ülkeler zordayd›. ABD, Bat› ve Rus sosyal emperyalistleri kriz için-
deydi. Devrim, esas ak›m olmas›na ra¤men, yükselen emperyalist savafl tehli-
kesi bu krizin sonucuydu. Amerika-Fransa-Almanya örneklerindeki  rejimler
gibi.

1976 Koordinasyon Komitesi eksenli tasfiyecilik Maoizm’le bütünleflmeme
ile iliflkiliydi. Maoizm’i savunan 1976 KK çizgisi ve ayr›l›¤› esas olarak Mao-
izm’den kopufl eylemidir. Halk Savafl›n› reddetme gibi tezler, bu kopuflun,
yani Maoizm’i kavray›p-uygulayamaman›n sonuçlar›yd›. Koordinasyon Komi-
tesi çizgisini reddettik. Reddedilmesi do¤ruydu. Ancak esas mesele, bu sav-
rulmaya götüren temeli anlamakt›. Sonuçlar üzerine cereyan eden kavgay›,
Maoizm temeline oturtmakt›. Bunu do¤ru temelde yapamad›k. Bir yandan
KK’n›n darbeci-oportonüst çizgisiyle hakl› olarak kavga ederken,  öte yandan
ise bu hatal› çizgiye yol açan, ana meselenin Maoizmden kopufl oldu¤u ger-
çekli¤ini henüz kavram›fl de¤ildik.

Acil ve hemen flimdi gerekli olan, Maoizm’le silahlanmakt›r! Maoist rehber
ideolojiyi ve önder çizgisi Kaypakkaya güzergah›n› kavramak, uygulamak
yerine, sonuçlarla kavga ve öfkenin, yanl›fllardan kopufl de¤il, devama götür-
dü¤ü kavranmal›d›r. Baz›lar› devam etmektedir. Koordinasyon komitesini
savunan, Maoizmden kopufltu. Darbeci-oportonüst tezlerin temelinde yatan
buydu.

Özde de¤il, uygulama de¤il, biçimsel sahiplenme ve yeminlerin, gerçek
Kaypakkaya’c›l›k olamayaca¤› aç›kt›r. KK; baflta özde de¤il, biçimde keskin
bir “Kaypakaya savunuculu¤u“ mevzisiydi. Hiçmi hiç kötü niyetli de¤ildi.
Eylem k›lavuzu olarak de¤il, Kaypakkaya’y› dogmatik ve biçimlere hapseden
bir yolda yürüdü. 1971 takti¤ini, 1974-1975’lere oldu¤u gibi tafl›maya çal›flt›.
Tecrübeleri özetlemeyi bir yana b›rakal›m, somut koflullar› yok farzederek
yürüdü. Bu yürüyüflünün olumsuz sonuçlara yol açan kendi do¤matik çizgisini
sorgulay›p-ders ç›karaca¤›na, faturay› Kaypakaya güzergah›na ç›kard›. Biçim-
sel savunuculu¤un ç›kmazlar›, “biz parti de¤iliz, programatik görüfllerimiz
yanl›fl, “ görüflleriyle gerekçelendirildi. Üstelik 71 ihtilalci devrimci hareketi,
ciddi olarak Kaypakkaya’ya yönelmiflken, tasfiyecilikte karar k›l›nd›. Düflün-
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mek, farkl› görüfller ifade etmek elbette suç de¤ildir. Önemli olan çizginin
do¤rulu¤u ve yanl›fll›¤›d›r. KK çizgisi yanl›flt›. MLM hiyerarfliye-tüzüge ra¤-
men, partiye darbeci bir tarzda dayat›lm›flt›. Karfl› ç›kmak do¤ruydu ve karfl›
ç›k›ld›. Karfl› ç›k›fl, KK’ni geriletmifl ve bir iç tart›flma yay›n organ› olarak
“proleter birlik“ yay›n›n› gündeme getirmiflti. KK’nin darbeci-tasfiyeci çiz-
gisine karfl›, Maoist parti içinde iki çizgi mücadelesi ekseninde meydan
okumakt› görev. Darbecili¤in dayatt›¤› örgütsel ayr›l›¤›, anti-parti yönelimini
parti içinde ideolojik-siyasi çizgi itibar›yla deflifre etmek, en genifl kesimi
dönüfltürmek amac›yle kazanmakt› görev. Dayat›lan fiili ayr›l›¤›, hemen bafltan
benimsemek de¤il. Oysa biz dayat›lan ayr›l›¤› objektif olarak kabul ettik. Kay-
pakkaya’n›n T‹‹KP içerisindeki mücadelesi ö¤retmenimiz olmal›yd›. Ayr›l›¤›
önleyemeyebilirdik ama, çizgi mücadelesini gündemlefltirebilirdik. Böyle
yapabilseydik, Maoist parti anlay›fl› ve iki çizgi mücadelesi bilincimiz keskin-
leflir, sonraki gereksiz ayr›l›klar›n önüne geçebilirdik. KK; parti program›na
tamamen z›tt›. KK ile çizgi mücadelesi genelde sonuçlar üzerinde cereyan
etti. KK sac›l›¤› hakl› olarak reddedildi. Oysa ana sorun, silahl› mücadelenin
ülkemizdeki as›l rolünü Halk Savafl›n› yads›maya-sa¤c›l›¤a götüren kayna¤›
anlamakt›. Maoizm’i kavramakt›. I. Konferansa bu zay›fl›¤›n yükü alt›nda
gittik.

Parti, Halk Savafl›n› reddetme yürüyüflüne giremezdi. KK, bu yürüyüfle
girdi. Sonras› partide merkezsiz ve bölgesel bir dönemdi yaflanan. Darbeci
tasfiyecili¤e karfl› Kaypakkaya çizgisini savunma temelinde mücadele eden
yoldafllar, 1978 I. Konferans›yla partiyi yeniden merkezilefltirdiler. Komünist
nitelikli muhalefet aç›s›ndan bu önemli bir hamle ve baflar›yd›. 1. Konferans
partimizin kurulufluna temel teflkil eden, temelden önemli k›r›lmalar› da
içeriyordu. 1. Konf. ›n baflta gelen temel ve di¤er tüm hatalar›na zemin olufl-
turan kaynak hata, MZD’ni reddetmesiydi. Kaynakta, y›¤›nakta, yap›lan, temel-
lerimize vurulmufl bu darbe, sonraki hatalar›n birikiminin özüdür. Ama bu
k›r›lma ayn› zamanda Kaypakkaya’n›n görüfllerini onaylama ad›na yap›l›yordu.
Bu tür Kaypakkayac›l›klar, Kaypakkaya sonras› partimizin önemli bir zay›f-
l›¤›d›r. Partimizin ürünü oldu¤u “Büyük Proleter Kültür Devrimi” bu Kon-
feransla sald›r›ya u¤ruyordu. “MZD, Lin Biao’cu “yeni ça¤” teorisinin ifa-
desidir” biçimli görüfllerle, partimizi vareden temellerle münakafla tohumlar›
ekiliyordu. Bu yürüyüfl, bilimimizin yeni nitel üçüncü aflamas›n›n flekillendir-
di¤i partimizi eklektik bir çizgi ile geriye çekme operasyonuydu. Silahl›
mücadele, halk savafl› taraftarl›¤›na ra¤men gerçek böyleydi. 1. MK’sinin flu
veya bu sa¤ ve sol savrulufllar›na sald›rmak, iki çizgi mücadelesini bunlara
yol açan temeli atlayan bir eksene kilitlenmek, çokça yap›ld›, ama as›l sorun
Maoizm’den uzaklaflan yönü içeren bölümdü. Öz bu idi. Di¤er hatalar bunun
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sonuçlar›yd›. Maoizm’in evrensel nitel katk›lar›n›n ehemmiyetinin görülmesi
bir yana, reddedildi¤i, temele iliflkin önemli noktalarda yads›nd›¤› bu hatal›
yönelim, Halk Savafl›-K›z›l Siyasi ‹ktidarlar gibi sorunlar› elbette sorgulamaya
ve sapmaya götürecekti, götürdü. I. MK sonras›n›n benzer pozisyonlar›n›n te-
mel nedeni de ayn›yd›. MLM’e ulaflamamak; bu temelde cereyan eden
sonuçlard›r di¤er hatalar! I. MK’mizin krizi, MLM’in de¤il, Mao sonras› yu-
kar›da ifade etmeye çal›flt›¤›m›z Enternasyonal Komünist Hareket içerisinde
özellikle Mao’ya sald›r› ekseninde patlayan modern revizyonizmin yeni bir
türevinin kriziydi. Bu kriz, Maoizm’le münakaflalar› seviyesinde I. MK’mizi
de vurdu. Orta yolcu bir e¤ilimi savundu. MK’mizin tamam›yla AEP ve Enver
tarafl›s› olmas› flafl›rt›c› olmamal›yd›. Aç›ktan beyan etmifl olmasa da, Enver
yanl›s› ö¤ede eklektik çizginin bir baflka bilefliniydi. “Ne yardan ne serden”
misali, Mao savunmas›n› merkezci bir güzergahta Enver’cilikle birlefltiren,
ikiyi bir yapma maharetiyle(!) MK’m›z, partimize bir bulamaç tohumu eki-
yordu. “MZD”, böyle terkediliyordu. Y›¤›naktaki bu hata sonray› da zehir-
liyordu. Partimizin 3. Konferans, DABK ve 2. MK çat›flmalar›na bakal›m.
Maoizm konusu hariç büyük bir kavga var. As›l kavga yap›lmas› gereken
noktada da ortakl›k.

Örne¤in; DEH Deklerasyonu’nu MZD konulu itiraz Konf. Öncesi, tart›flma
karargahlar›n›n neredeyse tek ortak görüflüdür. Özde ayn› olup, sonuçlar üze-
rinde kap›flma gerçe¤idir bu. Dahas› sonra ayr› oluflumlar biçimindeki örgütsel
yap›lar›na ra¤men, tümünün Deklerasyon’a yönelik elefltirilerinin içeri¤i de
ayn› özde dü¤ümlenmektedir. Mao’nun nitel katk›lar›n›n kavranmamas›, bu
nitel katk›larla ulafl›lan seviye ile Komüntern, Stalin’in hatalar›n›n elefltirilme-
sinin kabul edilmemesi gibi ortak görüfller ve ortak zehirlenme reddedilemez
bir gerçekliktir. 1976 Koordinasyon Komitesi ile hakl› olarak, sosyo ekonomik
yap›- devrimin yolu, devrimin karekteri ve haz›rl›¤›, bafl çeliflki üzerine kavga
yapt›k. Peki tüm bu sapmalara temel teflkil eden o zamanki tabiriyle “MZD”,
Maoizm konusunda ne kadar kavga yapabildik? Gerekti¤i kadar yapsayd›k
silahlan›rd›k ve sonraki sapmalara karfl› da ba¤›fl›kl›k kazan›rd›k, yaflamazd›k.
Yeterince yapamam›fl olmam›z, y›¤›naktaki hatalar›m›z, sonraki hastal›kla-
r›m›z›n da temelidir. KK ve di¤erlerini revizyonizme iten as›l sebep, Mao-
izm’den kopufltu. Bu kopuflu DEH, TKP/ML’yi, Merkez Komitesini elefltiren
mektubunda ifade etti¤i temel mesele de¤ilde, di¤er baflka hatalar›n TKP/
ML’nin ifade etti¤i tarzda hatalardan en sonu biçiminde formüle etmek, sebep
ve sonuçlar› kar›flt›rmakt›r. Özden habersiz bir ortayolcu çizgi tezahürüdür.
KK’nin, ‹K çizgisinin reddinin özü, laf olarak söylenmifl olmasa da içerikte
MZD’den kopuflun sonucuydu. Elbette öz bazen ayr›nt›larda gizlidir. Her bir
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ayr›nt›da öze iliflkin problemi çekip ç›karmakt›r marifet, yap›lan›n bu olmad›¤›
da aç›kt›r.

1. Konfs›m›z›n esas yan›n›n komünist oldu¤u inkar edilemez. ‹çinde geçti¤i
tarihsel koflullar itibar›yla böyledir. Partimiz aç›s›ndan çok büyük bir belan›n
da ekildi¤i Konferanst›r. MZD’ni reddeden bir konferanst›r. Mao’yu nitel
katk›lar›ndan katleden bir konferanst›r. 1. MK’n›n sistemleflerek Bolflevik Par-
tizan yar›-Troçkist, yar›-revizyonist çizgisine ulaflma topra¤› bu konferans›n
ikincil de olsa tarlas›nda serpilmifltir. Konferans›m›z ne diyordu?

“Her ne kadar F. Engels, J. V. Stalin, G. Dimitrof, Enver Hoca ve Mao
Zedung büyük ö¤retmenler olmakla birlikte, teoriye yeni temelde bir katk›
yapmam›fllard›r. Çünkü Marks veya Lenin’den farkl› bir ça¤da yaflama-
m›fllard›r” (abç)

Marksizm-Leninizm’in, Mao Zedung’la ulaflt›¤› yeni nitel seviyenin kabulü
ve partimizi bunun yaratt›¤›n›n benimsenmesi, anlafl›lmas›, uygulanmas› bir
yana, Mao usta olmaktan bir kalem darbesiyle indirilmifl, partimizin kuruluflu
anlams›zlaflt›r›lm›fl, revizyonizm ve oportunizmle temel ayr›fl›m çizgileri silik-
lefltirilmifltir. Stalin ve Engels’inde, Dimitrof, Enver Hoca seviyesine (ideo-
lojik, politik olarak) düflürülmesi konferans›m›z›n bir baflka fuzuli icad›d›r.
Mesele, mücadele biçimleri, durum de¤erlendirmesi, Halk Savafl›nda MK’sinin
sa¤a meyletti¤inden ibaret de¤ildir. Mesele çok daha derindir ve bahsi geçen
meyledifllerin de temelidir. Konferans›n da bu zay›fl›klar›ndan beslenerek
MK’si, Mao’nun, BPKD’nin evrensel nitel katk›lar›n› yads›m›flt›r. Maoizm’i
reddetmifltir. Halk Savafl›nda ikircikli, reddedici siyasetine sald›rmak ifli bitir-
mez. Bunu elefltirdiler, elefltirebilirler de. As›l mesele, Maoizm’in reddidir.
Di¤erleri sonuç! Mao anlafl›lsayd›, evrensel katk›lar›ndan halk savafl›nda böyle
bedavadan kuflkuya düflülmezdi. Enver Hoca’ya karfl› ç›kmak iflin bir yönüydü.
1. MK’miz de karfl› ç›kt›, kabul etmedi. Hoca’c› düflünce tarz›ndan kopmad›¤›
da bir baflka gerçektir. ‹ki arada bir derede olmaz. Ya o, ya bu! 1. MK 7. top-
lant›s›ndan iflte bir örnek!

“Parti çizgimiz Mao Zedung’un eserleri temelinde yükselmifltir. Bugün
ise Mao, uluslar aras› planda inceleme ve tart›flma konusudur. MK’m›z,
Mao’nun hatalar› oldu¤u görüflündedir. fiimdi bir yanda M. Zedung’un
eserlerini oldu¤u gibi savunmak zorunday›z. Di¤er yandan I. Konferansta
reddedilen anlay›fllar Mao’nun eserlerinde mevcuttur. Ve MK’nin gördü¤ü
bir dizi hatalar vard›r. Bu çeliflki de yaz›lar›m›zda eklektik bir durum
yaratmaktad›r.” (Rapor. Sf. 3)

1. MK’si parti çizgimizin Mao’nun eserleri üzerinde yükseldi¤ini bilme
durumundad›r. Çizgisi bunu gönülden savunmaya elvermemektedir. Uluslar
aras› revizyonist sald›r›larda “ak›ma karfl› yüzme” de¤il, Mao’yu hatal› gör-
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mektedir. ‹ki arada bir derede oldu¤u durumunu ifade etme durumunda
kalmamakta, partiden Mao’dan azat olma iradesi istemektedir. Devam›nda
ifade edilenler ise flunlard›:

“Partimiz hem Stalin’in eserlerini hem de Mao’nun eserlerini oldu¤u
gibi kabul etmektedir. Fakat Mao’nun Stalin’e çok önemli elefltirileri vard›r.
Her iki ustay› oldu¤u gibi savunmak baflka bir çeliflkili durumdur ve
eklektizme yol açmakt›d›r. (age. Sf. 3)

Eklektik, ortayolcu, ikircikli tutum asl›nda revizyonizm’in Mao’ya sald›-
r›lar›na kap›y› aç›k b›rak›yor, objektif olarak hizmet ediyordu. Maoist bir
partide böyle bir pozisyon baltan›n partiye vurulmas›na yard›m etmek de¤ilde
nedir? MK’si de bunu flöyle anlat›yor:

“Siyasi planda esas olarak iki büyük hatam›z oldu: Bunlardan birincisi,
M. Zedung savunulmas›ndaki yetersizli¤imizdir. ML’e yap›lan sald›r› karfl›-
s›nda onu savunamad›k. Biz Mao’nun gerçekten savunulmas›n›n ancak onun
hatalar›n›n ortaya konmas› yani Mao’nun eserlerindeki ML’in savunulmas›
ile olaca¤› anlay›fl›ndayd›k. Ve hala bu anlay›fltay›z. Ancak bu do¤ru olmakla
birlikte Mao’yu savunmak için onun hatalar›n› ortaya ç›karmam›z› beklemek
küçük burjuva mükemmeliyetçili¤idir. Kuflkusuz biz parti çizgimizde aç›k olan
her noktada Mao’yu onun önderli¤indeki ÇKP’yi ve Çin devrimini savu-
nabilirdik ve savunmal›yd›k. Biz bu durum karfl›s›nda hata yapmak korkusuyla
cesaretsiz davrand›k ve çok daha büyük bir hata yapm›fl olduk.” (age. Sf. 7-8)

‹yi-kötü niyet veya günahkarl›k de¤il, revizyonizme evrilen eklektik çiz-
ginin sonuçlar›d›r söylenenler. Bafltan hüküm verilmifltir. Ne oldu¤u bilinme-
yen “Mao’nun hatalar›n›n oldu¤u” yarg›s›. “Küçük burjuva mükemmelliyet-
çili¤i” biçimindeki önyarg›lar› bu utangaç sözde kabul tarz› çizgi meselesi
halledilmedikçe bir fley ifade etmeyecekti. Özelefltiri tabiiki sözde kalacakt›.
Asl›nda 7. toplant› hatt›n›n rengi netti. Oportunist. . ! Gidiflte belliydi. Reviz-
yonizm! 9. toplant›da, uzun süredir devam eden revizyonizm meyilli eklektizm,
cüretkar(!) bir revizyonizm-troçkizm bulamac› olarak boy veriyordu. MK’si
ve parti içinde komünist muhalefet vard›. Ne ki, özellikle MK içerisinde muha-
lefet gerçek köklü bir meydan okuyufl içinde olam›yordu. Muhalefetin Mao’yu
kavray›fl›nda yetersizli¤in, katk›lar› konusunda net olmayan tereddütlü, “acaba”
ikircilikli¤inin sonucuydu. Nitekim, 7. toplant› sonras› yap›lan bölge kadro
toplant›lar›nda MK hatt›n›n esasta onaylanmas› sözkonudur. ‹tiraz eden kad-
rolar›n ise partinin geneli aç›s›ndan etkileyici bir durumlar› yoktu.

7. toplant› yönelimine hapishanede bulunan Fahri Üyeler (FÜ) karfl›yd›.
‹fade de ettiler. MK ve parti içerisindeki komünist muhalefeti bu tutum al›fl
cesaretlendirdi. MK’si 4. toplant›s›yla 1. Konferanstan da beslenerek derinleflen
gerileme süreci 7. toplant›da olumsuz yönde ilerleyen bir aflamaya ulaflm›flt›.
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Sonras›nda yap›lan kadro toplant›lar›n›n onay›ndan da güç alan MK, FÜ’ler
engeliyle yüz yüze gelmiflti. FÜ’lerin parti içinde o dönem hakl› bir prestijleri
vard›. MK’si bunun bilincindeydi. MK’si aç›s›ndan bu zorluk, 8. toplant›da
oportünist hatta esasa iliflkin de¤il, kimi geri ad›mlar atmas›n› gündeme getirdi.
Hatalar› aflma anlam›nda de¤il, ortayolcu, oportunist çizgiden tavizler verme
biçiminde “ilerlemek” (!) için bir geri çekilme takti¤iydi yap›lan. Herhalükarda
bu durum, MK çizgisinin niteli¤inin görülmesi ve elefltirilmesi konusunda
komünist muhalefete elveriflli bir ortam haz›rlad›. Köklü bir kopufl ve kavray›fl
olmad›¤›ndan, 8. toplant›daki MK gerilemesi, ifllerin düzelebilece¤i yönünde
bir iyimserlikte yaratt›. fiu veya bu k›smi ad›m meseleyi çözemezdi. MK’si
esasta, Mao’nun nitel katk›lar›na sald›rma durumundayd›. Baz› nisbi geri ad›m
at›fllar, özdeki tamam›yla hatal› durumunun görülmemesine götürmemeliydi.
Bu öz ve nitel önemi gerçek anlamda bilince ç›kar›lamad›¤› içindir ki, iyim-
serlik havas›na kap›l›nabilindi.

Nisan 1980’de yap›lan MK’si 9. toplant›s› ilerleyen bir revizyonizm niflane-
siydi. Komünist muhalefete pervas›z sald›r› belgesi! ‹yi de oldu. Sonuçlar
de¤il, as›l mesele gündeme gelmiflti. Ve art›k Kültür Devrimi, Mao’nun nitel
katk›lar› aç›ktan hedefleniyordu. Söylenenler flunlard›:

“Mesele Çin’in özgül flartlar›n›n ürünü olan, Çin’deki geliflti¤i flekliyle
BPKD’nin evrensel bir ilke imifl gibi ortaya koymak, teorik do¤ma yaratmak-
t›r.” (9. top. Kararlar›. Sf. 9)

Partiye temelden bir karfl› koyufltur bu. Çin’in bir özgül sonucu olarak
telakki edilen BPKD’nin evrensel derslerinin reddi, TKP(ML)’yi yaratan
temelin reddiydi. BPKD’ni yani Maoizm’i reddettikten sonra, komünizm ad›na
hiçbirfley kalmaz ki!. .

BPKD, enternasyonal proletaryan›n komünizm yürüflünün yeni, nitel bir
aflamas›d›r. Proletarya diktatörlü¤ü alt›nda devrimin sürdürülmesinin bir Çin
ulusal ifli olarak sunulmas›, proletarya ve emekçilerin silahs›zland›r›lmas›, ko-
münizme yürüyüfllerinin baltalanmas›, engellenmesidir. BPKD, proletarya
aç›s›nda dünya çap›nda ve komünizme kadar somut koflullarda özgül biçimler
alsa da evrensel bir uygulan›rl›¤a sahiptir. Enternasyonal proletaryan›n rehber
ideolojisinin reddi gayet berrak ortadad›r. Elefltirilmesi gereken esas mesele
bu de¤ilmidir? Esas meseleyi bir yana b›rak›p, bol bol “sa¤c›l›k-mücadele
kaçk›nl›¤›” söyleminin icra edilifli hakl›, militan duygular› okflayabilir ama,
rehber ideolojimiz önderli¤inde zircirlerinden kopararak dünyay› komünizm
do¤rultusunda de¤ifltirmek için gerçek anlamda fethetmeye götürmez. Evet
sa¤c›l›k vard› ve bu da Maoizmin reddedilmesinin bir sonucuydu. ‹deolojik
temeldeki savrulufl, genel politik çizgide sa¤ bir yörüngeye sürülüyordu.
Tarihimizde kimi zamanlarda sol…
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Temel mesele üzerinde durmaya devam edece¤iz. I. MK’si 9. toplant›s›nda
Sosyalizm, s›n›flar, s›n›f mücadelesi flöyle ele al›nmaktayd›:

“‹çte s›n›f mücadelesi esas olarak milyonlarca emekçi kitlenin kafas›ndan
burjuva düflüncelerinin sökülüp at›lmas› mücadelesine; ideolojik ve kültürel
devrim mücadelesine dönüflür. Burjuvazi s›n›f olarak tasfiye olduktan sonra
devletin bask› görevi esas olarak çözülmüfltür. Bu görev esas olarak d›fltan
gelen sald›r› ve tehdite karfl› vard›r. Ayn› flekilde s›n›flar mücadelesini burju-
vazinin s›n›f olarak varl›¤›na ba¤l› k›lan anlay›fllar bütün sosyalizm tarihi
boyunca burjuvazinin s›n›f olarak varl›¤›n› sürdürece¤ini savunan anlay›fllar
ML’den sapma teflkil eden anlay›fllard›r” (1. MK 9. top. Kar. Sf. 6-7)

Temel mesele Maoizmi savunma yönünde de¤il, tersten çözülmüfltür.
Sosyalizmde burjuvazi s›n›f olarak yokmufl. S›n›f mücadelesini buna ba¤l›
olarak savunanlar sapma içerisindedirler. Devlet uzlaflmaz s›n›f karfl›tl›klar›n›n
ürünü de¤ilmifl. D›fltan gelen sald›r› ve tehditlere karfl› varm›fl. “Burjuvazinin
sosyalizm” teorisi, Kruflçev, Brejnev, Deng Siao Ping, Enver Hoca gibi sözde
biribirleriyle de kavgal›, sözde biribirlerini reddeden tüm revizyonistlerin ortak
görüflüdür. Revizyonistler, Stalin yoldafl›n ölümsüz ö¤retisinin as›l olumlu
yan›n› reddedip sald›r›rlarken onun bu konulardaki hatal› yönünü bayraklafl-
t›rmaktad›rlar. Evet Maoizm, bu bayra¤› indirmifltir. Bu konuda Stalin yoldafl›n
devam› olmam›fl, ondan köklü olarak kopmufltur. ML böyle bir kopuflla
ilerletilerek temsil edilip, devam ettirilebilinirdi. I. MK’si 9. toplant›s›n›n as-
l›nda tamam›yla reddetti¤i Mao’nun Stalin’e yönelik elefltirilerinin, Mao’nun
usta olup olmad›¤›n›n “ask›ya al›nmas›”n› önermesi, komünist muhalefeti oya-
lama, geriletme tüm partiyi ele geçirme eksenli bir manevrayd›. MK’sinin
görüflleri aç›kt›. “Stalin’e yönelik elefltiriler yanl›flt›r, Mao, usta de¤ildir, sosya-
lizm konusundaki görüflleri ML’den sapmad›r.” Söylenenler, tamam›yla bu
yöndeydi. 9. toplant› kararlar›ndan aktard›¤›m›z uzunca al›nt›n›n anlatt›¤› da
baflka nedir ki? 9. toplant›n›n sosyalizmde geriye dönüfller konular›ndaki görüfl-
leri revizyonist görüfller sistemini flöyle tamaml›yordu.

“Elbette tasfiye edilmifl olan burjuvazinin kal›nt›lar›, küçük üretim, para
iliflkilerinin mevcudiyeti, kafa ile kol eme¤i aras›ndaki farkl›l›k, k›r-kent
farkl›l›¤›, ücret farkl›l›klar› vb. tüm bunlar restorasyon tehlikesi için zemin
oluflturur. Ne var ki, proletarya diktatörlü¤ünün tarihsel tecrübesi göstermifltir
ki kapitalist restorasyonun esas tehlikesi burada de¤ildir.”

Tüm bu görüfllere gerçek anlamda meydan okuyuflun sahipleri olarak
partide Maoistler vard›. MLM’den kopar›lm›fl bir Kaypakkayac›l›k, MLM ile
birlefltirilemeyen bir silahl› mücadele ve Halk Savafl› savunuculu¤u tarihimizin
önemli bir olgusudur. (Bunlar› ilgili yerlerde ortaya koyaca¤›z. )
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I. Konferans, Kaypakkaya sonras› parti tarihimizde, önemli-olumlu-ileri
bir ad›md›. Dönemin koflullar› içinde ele al›nd›¤›nda, bu tarihi önem aç›kt›r.
Konferans, KK çizgisine karfl›, Kaypakkaya çizgisini savunma ve bu temelde
partiyi yeniden merkezilefltirme amac›yla topland›. Demokratik tart›flma
yoluyla merkezileflti. Bu temelde bir parti tüzü¤üne ulaflt›, bölgesel döneme
son verildi. Kaypakkaya çizgisini esasta onaylad›. Sadece örgütün merkezile-
fltirilmesi aç›s›ndan de¤il, Konferans komünist bir niteli¤e sahipti. Devrimi-
mizin önder çizgisi olarak Kaypakkaya güzergah›n› esasta savunuyordu. Bu
temelde bir merkezileflmeye imza atm›flt›. Bilgiyi her dönem s›n›rlayan
koflullar›, ulusal ve uluslararas› objektif ve subjektif durumu ele almadan,
de¤erlendirmeyiz, inkarc› davranamay›z. Ancak, koflullar› hatalar› meflru gös-
termenin gerekçesi yapamay›z. Sebepleriyle onlar› aflar›z, aflmal›y›z.

Mao Zedung’un fiziken yitirilmesi, UKH’da bir kriz ve da¤›lma sürecine
de yol açm›flt›. Kriz Maoizm’in de¤il, ondan kopuflun bir sonucuydu. AEP’te,
modern revizyonist-troçkist bir çizgiye savrulmufl, Mao’nun bilime nitel
katk›lar›n› Maoizm’e sald›r› gerekçesi haline getirerek, asl›nda ML’i de
reddetmiflti. AEP’inin “ML“ etiketine ra¤men, gerçek buydu. Sözde “Maocu“,
di¤er bir çok partide, Mao sonras›, Çin’de Hua Deng kli¤inin karfl›-devrimci
darbesinin mevzileri haline gelmiflti. Karfl›-devrimci üç dünya teorisi ile ABD
ve di¤er bat›l› emperyalistlerle uflaklar›n›n birer bilefleni olmufllard›. Konfe-
rans›n böyle koflullarda k›r›lm›fl olsada, AEP ve Deng Siao Ping’e tav›r almas›
önemliydi. Karfl›-devrimci „üç dünya teorisi’ni reddetmek önemliydi. Çin’deki
karfl› devrimci darbeye karfl› ç›kmak önemliydi. Bu önemli durufllar, I. Kon-
ferans’›n bir baflka gerçe¤iydi. Partinin kuruluflunun ideolojik temeli Mao-
izm’di. I. Konferans esasta olumlu yönünün yan›s›ra, bu temeli k›rm›flt›, k›r›lma
ile darbelenmiflti. I. Konferans, MZD’sini, Lin Biao’cu «yanl›fl» ça¤ de¤er-
lendirmesinin bir sonucu olarak görmüfl ve reddetmifltir. Parti temellerine bal-
tay› vurmufltur. Partiyi yaratan esas ö¤e olan kültür devrimi ile yanl›fl bir müna-
kaflaya girilerek, partinin ideolojik temelinden yabanc›laflma yoluna girilmifltir.
Sonras› sol ve sa¤’a savrulmalar›n, Halk Savafl›nda kuflkuya düflmenin, Maoist
parti ve iki çizgi mücadelesinde savruluflun temel nedeni, Partide, Maoizm’den
geriye gitme yürüyüflüydü. Evet I. Konferans üç dünya teoirisini (ÜDT) red-
detti. Önemliydi, ancak ayn› konferans, ÜDT’sinin özünü yanl›fl aç›kl›yordu.
Konferans kararlar›n› aç›mlayan o dönemin Partizan Dergisinin 1. say›s›nda
söylenenler flunlard› :

«ÜDT»nin üzerinde yükselip flekillenmifl oldu¤u dünya halklar›n›n bafldüfl-
man› ve dünya çap›nda baflçeliflme tezleridir. (…) Bu tezleri savunmak, bu
teorinin özünü savunmakt›r. (Partizan: Say› : 1 Sf, 2, abç.)
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ÜDT, Konferans›n söyledi¤i gibi dünya çap›nda “bafldüflman ve baflçeliflki”
tezleri midir? Böyle bir yaklafl›m, ÜDT’nin karfl›-devrimci özünü gerçek an-
lamda deflifre etmeyi zay›flatt›. Reçeteci mekanizm, siyaset yapma sanat›n›
köreltti. Partiye do¤matizmi bir siyaset tarz› olarak dayatt›. ÜDT’si, dünya
çap›nda baflçeliflki-bafldüflman tespit etmek de¤il, s›n›f iflbirlikçisi, emekçileri-
ezilenleri devrim görevlerinden al›koyan, sömürücü egemenlerle birleflmeleri
gerekti¤ini sal›k veren devrimi, “provakasyon” olarak de¤erlendiren, burjuva-
feodal ordu ve devleti sa¤lamlaflt›rmay› savunan, karfl›-devrimci bir teoridir.
Konferans, s›n›f iflbirlikçisi karfl›-devrimci ÜDT’sini mahkum ederken önemli
bir ad›m at›yordu. Ancak ayn› zamandaÜDT’sini, “dünya çap›nda baflçeliflki,
bafldüflman tesbiti” ile ifade ederken de, MLM çeliflkiler ö¤retisinden uzak-
lafl›yordu.

I. MK Sonras›nda ‹deolojik Durum
1. MK’mizin ideolojik aç›dan temel hatas›n›n ne oldu¤unu göstermeye çal›flt›k.
Her zamanki gibi partide iki çizgi mücadelesi de sürüyordu. Kendilerini o
zamanlar “ML muhalefet” olarak adland›ran yoldafllar›n itirazlar› genelde
silahl› mücadele konusunda yo¤unlafl›yordu. Sa¤ siyasi hat MK çizgisinin
gerçe¤iydi. Bu, elbette ki önemsiz de¤il, elefltirilmeliydi. Ancak daha temel
bir mesele; Mao’nun nitel katk›lar›n›n reddi vard›. Burada yo¤unlafl›lmal›,
di¤er elefltiriler bu temel üzerinde yükselmeliydi. Sa¤c›l›k bu temelden kopuflun
ürünüydü. Muhalefet bunu kavrayam›yordu. Nitekim, silahl› mücadele, içe
dönük mücadele konular›nda MK’sini elefltiren muhalefetin de içinde yerald›¤›,
bat›-yurtd›fl›, do¤u bölge kadro toplant›lar›nda MK 7. toplant› hatt› esasta
onaylanm›flt›. Bat› bölge kadro toplant›s›nda ve di¤er kimi karfl› ç›k›fllar olsa
da, bütünlüklü MLM kavray›fltan halen uzakt›.

FÜ’lerin MK’ya muhalefetleri de, mektuplar düzeyindeki tav›r al›fllar› ne
yaz›k ki aflam›yordu. Köklü bir hesaplaflma için yo¤unlaflma, güçlü bir önderlik
alt›nda muhalefeti ve tüm partiyi sarsma, bilinçli bir yürüyüfle çekerek, seferber
etme, donatma konular›nda zay›f kal›n›yordu. Önemli do¤ru pozisyonlara sahip
olmak yetmiyordu. ‹ki çizgi mücadelesini bilinçli bir önderlik alt›nda parti
prensipleri temelinde koordine etmek do¤ru ve yanl›fl›n ay›rd edilmesine
yard›mc› olmak, bir rekabet de¤il, bilinçli bir saflaflma sa¤lamak, konfransa
iyi bir donan›mla haz›rl›kl› yol almakt› görev. Bilindi¤i gibi FÜ’ler “Ceza-
evlerin”deydi. Konferansta olamayacaklar› da düflünüldü¤ünde, bu görev ve
sorumluluklar›n çok daha bilinçli ele al›nmas›n›n hayati önemi daha da art-
maktayd›. Böyle ele al›nmad›¤› da aç›kt›. Önderlik net bir ihtiyaçt›. Oysa d›fla-
r›da bir-iki yoldafl hariç, kendileri önderli¤e muhtaçt›. Önderlik perspektifiyle
yola ç›k›lmam›fl, bunun gerektirdi¤i ideolojik, siyasi donan›m, çizgide netlik
sa¤lanmam›flt›. Tarihsel bir zorunluluk olarak konferansta önderlik üstlenilmifl
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olsa da, önderlik meselesi çözüme kavuflturulmufl de¤ildi, kay›plar sonras› (2.
MK) durum daha da olumsuz bir hal alacakt›, ald›.

1981’de yap›lan parti 2. Konferans›, 1. MK içinde egemen olan modern
revizyonizm, Troçkizm k›rmas› çizgiyi mahkum etti. Sadece co¤rafyam›z
aç›s›ndan de¤il, revizyonizme karfl› mücadelede enternasyonal proletaryaya
önemli bir katk›yd› bu. 2. Konferans, Kruflçev kaynakl› AEP sald›r›lar›na karfl›,
Mao’nun nitel katk›lar›n›, Mao’nun enternasyonal proletaryan›n ustalar›ndan
biri oldu¤unu savunmaya çal›flt›. Kimi eklektik ve hatal› yönler içerse de 57-
60 deklerasyonlar›n›n “esas yan›n›n ML oldu¤u”na iflaret etti. MK’n›n 63 pole-
miklerini ask›ya alma taleplerini, bunun “parti çizgimizi ask›ya alma” eylemi
oldu¤unu belirterek reddetti. UKH’ya dayanmay›, derinlefltirilmesi gereken
bir platform olarak sahiplendi. Demokratik Halk Devrimi, Demokratik Halk
‹ktidar›, Halk Savafl› gibi di¤er bafll›ca meselelerde de, Mao’nun bayra¤›n›
tafl›maya devam etti. “Komünizm’e geçifl meselesinde Stalin yoldafl›n baz›
hatalar iflledi¤ini” kabul etti. Ayr›ca “Stalin yoldafl ve Komünitern’in Çin
devrimi konusunda baz› taktik hatalara düfltükleri, bunlar›n Çin devrimine
zarar verdi¤i” (Konf. Rap. Sf. 33) savunudu.

2. Konferans, Yeni Demokratik Devrim, Yeni Demokratik Halk ‹ktidar›,
Sosyalizm ve BPKD gibi bafll›ca konularda partimizi vareden ideolojik temele
sald›ran, I. MK’miz içindeki egemen hatal› çizgiyi reddetti. Sald›r›lar›n mod-
ern revizyonizmle de iliflkili AEP’çi do¤mato revizyonist kaynaklar›n› aç›¤a
ç›kard›.

Hatal› çizgi, AEP’nin sald›r›lar›na sözde “kat›lmad›¤›n›“ söylemesine ra¤-
men savunduklar›yla esas›nda onun baz› temel tezlerini seslendiriyorlard›.
Genel tezleri flunlard›:

1. Çin DHD’nin bütün temel sorunlar›, Lenin-Komüntern-Stalin taraf›ndan
çözülmüfltür. ÇKP’nin önüne konulmufltur. Stalin önderli¤indeki 1928
Komüntern pro¤ram› bafll›ca üç tip ülkedeki, devrim programlar›n›
çözümlemifltir. Mao’nun yapt›¤› bunlar› savunmaktan ibaret olmufltur.

2. Milli Burjuvazinin sol kanad›, Çin’de de yar›-sömürge, yar›-feodal ülke-
lerde de Halk›n Birleflik Cephesi’nin (HBC) stratejik bir unsuru de¤il,
taktik bir müttefiktir. Mao yanl›fl flekilde bunu genellefltirmifltir.

3. Çin gibi, devrimler iflçi-köylü devrimci demokratik diktatörlü¤ü alt›nda
tamamlanabilir. Bu iktidar ise halen proletarya diktatörlü¤ü de¤il (özgül
biçimide de¤il) ona bir haz›rlan›flt›r.

4. fiehirlerin k›rlardan kuflat›lmam›s yar›-feodal, yar›-sömürge ülkeler aç›-
s›ndan da genellefltirilemez. K›rlardaki mücadele ile koordine edilecek
flehirlerdeki ayaklanmalar yoluyla da iktidar ele geçirilebilir.
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5. Sadece genel çizgi de¤il, taktik çizgide de (Gomüntang’la ittifak Japon-
ya’ya karfl› direnme vb.) Komüntern ÇKP’ne do¤ru olarak önderlik
etti. Halk savafl› d›fl›nda Mao’nun ML’e katk›s› yoktur.

6. DH‹’na burjuvazide ortak oldu¤una göre, sosyalizme nas›l geçilece¤ini
Mao aç›klayamam›flt›r. 1956’da da DH‹’n› yanl›fl flekilde proletarya
diktatörlü¤ünün özgül bir biçimi ilan etmifltir. Bu ilkesel bir sorundur
ve revizyonist bir hatad›r.

7. Ülkemizde devrimimizin temel slogan› DH‹ de¤il, iflçi-köylü devrimci
demokratik diktatörlü¤ü olmal›d›r.

8. “K›rlarda çal›flma esas, flehirlerde çal›flma talidir. Parti d›fl›ndaki örgüt-
lenmeler içinde ordu esas di¤erleri talidir“, gibi ilkeler her zaman geçerli
de¤ildir.

2. Konferans›m›z do¤ru olarak bu görüflleri, AEP’ten etkilenmifl reviz-
yonistl-Troçkist k›rmas› tezler olarak mahkum etti. Yaz›m›z›n çeflitli bölüm-
lerinde, hatal› çizginin ç›kmazlar›, Maoist ö¤retinin nitel katk›lar› gösterildi.
Komüntern ve Stalin’in genelde do¤ru çözgisine ra¤men hatalar› da ele al›nd›.
Çin Devriminin geliflme seyri içinde bilimimimizin evrensel nitel katk›larla
nas›l geliflti¤i ortaya konuldu. Bunun için tekrar etmeden baz› noktalar üzerinde
durmak istiyoruz.

2. Konferans›m›z›n da ifade etti¤i gibi, geneldeki olumlu pozisyonlar›na
ra¤men Komüntern ve Stalin Çin devriminin tüm sorunlar›n› çözmediler,
çözemezdiler. Baz› hatalar yapt›klar› da bir gerçekt.

Mao, enternasyonal proletaryan›n ortak evrensel ideolojisi olan Marksizim-
Leninizm’i Çin somut koflullar›na yarat›c› bir tarzda uygulam›flt›. Ta o dönem,
bu uygulamada, pratik sayesinde, çeliflki ö¤retisi, yeni Demokratik Devrim,
Yeni Demokratik Halk ‹ktidar›, Cephe ve Halk Savafl› stratejisi konular›ndaki
katk›lar›yla, bir geliflmeye de önderlik etmiflti. Komüntern ve Stalin yoldafllar›n
mekanik tekrar›na karfl› ç›k›lm›fl, Wang Ming-Lili San gibi do¤matiklerle
mücadele içinde, asl›nda Komüntern ve Stalin’in hatalar›nda da, bu konularda
kopulmufltu. Stalin sonras› Sovyet’ler Birli¤inde geri dönüfl tecrübeleriyle,
bir geçifl dönemi olan sosyalizmin s›n›fl› toplum ve s›n›f mücadelesi gerçe¤ine,
daha derinden vak›f olunmufltu. Komünizme kadar, proletarya devriminin
sürdürülmesi zorunlulu¤u ortaya konulmufl, sadece Demokratik-Sosyalist de-
¤il, komünizme kadar Kültür Devrimleri zorunlulu¤una da ulafl›lm›flt›. K›sa-
cas›, bilimimiz nitel katk›larla yeni-üçüncü aflamaya ulaflm›flt›.

Mao öncesi seviyeye çak›l›p kald›¤›, Maoist nitel katk›larla, afl›lm›fl hata-
larla bütünleflemedi¤i için, Troçkist-revizyonist k›rmas› tezler, komünternin
do¤rular›n› da baltalamakta, milli burjuvaziye yaklafl›m, „iflçi-köylü devrimci
demokratik diktatörlü¤ü“ (‹KDD) yönelimleriyle, Troçkizme de el atmak-
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tad›rlar. Yeni Demokratik Devrim, alelalede bir devrim de¤il, proletaryan›n
önderlik etti¤i bir devrimdir. Klasik burjuva bir toplum ve burjuva bir devlet
de¤il, proletarya önderli¤inde ve durmaks›z›n sosyalizme yönelmeyi prog-
ram›na alm›fl, di¤er devrimci s›n›flar› da kapsayan bir iktidar› hedefler. Onu,
klasik burjuva demokratik devrimlerden ay›ran özellikleri anlamak zor de¤ildir.
Yeni demokratik devrim genel program›, devrimin geliflmesinin çeflitli aflama-
lar›nda meydana gelebilecek de¤iflikliklere ba¤l› olarak baz› özel programlar
uygulama durumunda olsa da, genel program de¤iflmez. Çin’de “iflçi köylü
Sovyetleri“, “Koalisyon Hükümeti“ gibi özel programlar uygulan›rken, genel
program yine de de¤iflmiyordu.

I. MK’mizdeki hatal› çizgi, bu özgül programlar›n dönemle iliflkilerini an-
lamadan ve yoldafl Stalin’in anlafl›labilinir olan Çin devriminin kanunlar›na
tamam›yla vak›f olamamas›n›n sonucu olarak, genellefltirmeleri için, ÇKP’sine
sundu¤u baz› siyasetleri, genel program haline getirmektedirler. Yeni Demok-
ratik Devrim, emperyalizm-komprador kapitalizm ve feodalizmin tasfiyesini
amaçlar. Yar›-sömürge ve yar›-feodal yap› devrimle afl›lmadan bunlar tasfiye
edilemeyece¤ine göre, yeni demokratik devrim-yeni demokratik halk iktidar›,
özel flartlar›n özel siyaseti de¤il, Çin gibi ülkelerin genel sosyal-ekonomik
siyasal yap›s›n›n sonucu olarak genel bir programd›r. (Asgari program) Taktik
de¤il, stratejidir. DH‹, devrimin flu veya bu geliflme aflamas›n›n özgül bir hükü-
met biçimi de¤il, Yeni Demokratik Devrimin genel-stratejik iktidar hedefidir.
Proletarya önderli¤inde iflçi-köylü temel ittifak› ekseninde yükselen halk›n
birleflik cephesi iktidar›d›r. Devrimin itici güçleri keyfi budanamaz. Ezilen
ülkelerde (sömürge, yar›-sömürge) demokratik halk iktidar›n›n yerine keyfi
flekilde „iflçi-köylü Sovyetleri“ genel iktidar hedefi olarak geçirilemez. ‹ktidar
her devrimin temel sorunudur. ‹ktidar› elde tutan ve devrilmesi gereken ve
iktidar› almas› gereken devrimci s›n›flar kimlerdir sorusu, genel sosyal-ekono-
mik-siyasal yap›dan ba¤›ms›z çözümlenemez. Çin ve benzer ülkelerde düflman
s›n›flar kimlerdir? Emperyalizm, komprador bürokrat kapitalizm ve feodalizm
buna karfl› olanlar da devrimin güçleri de¤il midir? Genel program, bu gerçek
d›fl›nda formüle edilemez. Gerçekleri yads›yarak sözde solculuk oynayanlar,
sol do¤mac›lar Çin’de de Demokratik Halk ‹ktidar› yerine, ‹flçi-Köylü ‹ktidar›n›
sözde savunuyorlard›. ‹ç çeliflkilerin baflçeliflki oldu¤u bir aflamada, milli bur-
juvazinin gericili¤inin yan›na gitmesinden yola ç›karak, cephenin art›k milli
burjuvaziyi kapsamamas› Sovyetlerin özel siyasetini genellefltiriyorlard›. Mao
diyorduki bu durum:

“O dönem de milli burjuvazi; siyasi bak›mdan kazanmaya yada iktisadi
bak›mdan dokunmamaya çal›flman›n gerekti¤i ya da milli burjuvaziye karfl›
afl›r› solcu siyasetimizin macerac› olmad›¤› sonucunu ç›karmamal›y›z.”
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Evet, milli burjuvazinin sol kanad› karars›z yalpalayan bir s›n›ft›r. En güve-
nilmez müttefiktir. Devrim-karfl› devrim aras›nda gel-gitli ikili bir karakteri
vard›r. Buna ra¤men, yeni demokratik devrimde hedef de¤il, müttefiktir. O,
devrim kamp›ndan kaçsa dahi, halk›n birleflik cephesi onu kapsar. Stratejik
siyaseti onun gitmifl olmas›na ra¤men de¤ifltirmez. Aksi, Mao’nun da dedi¤i
gibi “bir ilke hatas›” olur.

Sözde “sürekli devrim” teorisi ile, Yeni Demokratik Devrimi anlamak iste-
meyen, Troçki’nin teorisi, Yeni Demokrasi genel program›na özellikle köylü-
lük ve milli burjuvazi meselelerindeki argümanlar›yla sald›r›yordu. Arkadafl-
lar›m›z›n yapt›¤› da bundan kopamaman›n bir sonucuydu.

DH‹’nin “proletarya diktatörlü¤ünün özgül bir biçimi” olarak ele ald›¤›
için Mao’nun “ilkesel” revizyonist bir hataya düfltü¤ünü söyleyenler, asl›nda
proletarya iktidar›n› bir biçime hapsetmekte, özünü anlayamamaktad›rlar.
Mao, bu arkadafllar›m›z›n dedi¤inin aksine sosyalizme nas›l gidilece¤ini par-
lakça ayd›nlat›yordu. DH‹’nin sadece üç bafll›ca da¤ dedi¤i düflman›n tas-
fiyesiyle yetinmeyece¤ini, “sosyalizme geçiflin de yollar›n› açaca¤›n›” söy-
lüyordu. (SE. 2 SF. 443-452)

Milli burjuvazi dokunulmaz görülmüyor, mücadele ile s›n›rland›r›l›yor
aç›lmaya çal›fl›l›yordu. Sosyalizm hedefi, anayasaya ba¤l›l›k, iflçi-köylü temel
ittifak›, sösyalist dönüflümler gibi meselelerde, sosyalist devrim program›
sürdürülüyordu. Milli burjuvazi bafl çeliflki ilan ediliyordu. Mücadelenin fliddet
biçimini almamas›na bakarak sald›rmak, antagonist çeliflkinin somut koflullarda
ald›¤› çözüm yöntemine tek düze bakmakt›r.

Di¤er meseleye gelince, proletarya diktatörlü¤ü özde de¤il, çeflitli koflul-
larda de¤iflik biçimler al›r. De¤iflmeyen öz, proletaryan›n emekçilerle özel
ittifak›, proletaryan›n yönetici güç olarak siyasal hegemonyas›n› tesis etmesi,
sosyalizme ve komünizme yönelmesidir. Lenin yoldafl da meseleyi böyle özet-
lemiflti. Peki Çin’de, proletarya yönetici güç oldu¤una, emekçilerle özel bir
ittifak gerçeklefltirdi¤ine, sosyalizme ve komünizme yöneldi¤ine göre neden
halk iktidar›, proletarya dikitatörlü¤ünün özgül bir biçimi olmas›n. Proletarya
diktatörlü¤ünün yukar›da vur¤ulad›¤›m›z üç temel özelli¤ine yoldafl Stalin de
iflaret eder. Mesele, milli burjuvazinin sol kanad›n›n s›n›rland›r›lmas›na müca-
dele edilmesine karfl›n tümden d›fltalanmam›fl olmas› ise; Brest Litovsk ve
NEP dönemi Sovyet’lerin durumunu hat›rlatmak isteriz. Ormanlar›, madenleri
emperyalistlere kiralatmak zorunda kalm›fl, kapitalistlere geçici zorunlu baz›
ayr›cal›klar tan›m›fl Sovyetlere burjuva devleti mi denilecek?

Lenin diyordu ki;
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“Burjuvazinin ayr›cal›klar›ndan yoksun b›rak›lmas› proletarya diktatör-
lü¤ünün zorunlu ve vazgeçilmez bir koflulu de¤ildir” (Pr. Dik. Dönek Kaut.
Sf. 122)

Mesele aç›kt›r. I. MK çizgisi do¤matik biçimsel-akademik bir yaklafl›mla,
proletarya diktatörlü¤ünün özünü anlayamazd›, anlayamamaktad›r. Yeni De-
mokratik Devrim, Halk Savafl›, Halk ‹ktidar›, Sosyalizm konusundaki Maoizme
sald›r›, onu Türkiye-Kuzey Kürdistan devriminin asgari ve azami program›nda
köklü savrulmalara götürmekteydi. 2. Konferans›m›z, bu hatal› çizgiyi reddetti.

2. Konferans›m›z çok önemli ileri ad›mlar içeriyordu, ancak resmi gün-
demde yok gibi “hukuki” gerekçelerle, bilimimizin yeni, nitel, üçüncü aflamas›
olarak MLM’i savunup, geçmiflte “MZD”ni reddeden k›r›lman›n tahribatlar›n›
köklü olarak söküp atam›yordu. Hukuki gerekçelerin, ideolojik, siyasi çizginin
önüne geçirilmesi, basit bir yetersizlik de¤il, ideolojik, siyasi çizginin tayinedici
önemini kavray›flta ciddi bir hatad›r. TKP(ML)’yi yaratan, MLM’nin yeniden
göndere çekilememesi sadece bir formülasyon ve isim meselesi de¤il, at›lan
tüm olumlu ad›mlara ra¤men, Maoizm’i kavray›flta bir zay›fl›k, onun nitel
katk›lar›n›n gerçek içeri¤ine ulaflamama hatas›yd›. I. MK’nin eklektik, orta
yolcu çizgisinin etkilerini de ifade eden pozisyon, sakatlanma durumunun
tamam›yla afl›lamad›¤›n›n da göstergesiydi.

Özellikle, Devrimci Enternasyonalist Hareketin Deklerasyonu’nu elefltiren
2. MK 5. toplant› raporunun sözkonusu bölümü, kendilerini DABK ve Kon-
ferans olarak adland›ran parti güçlerimizin de hiç abartmaks›z›n söylenebilir
ki, manifesto’su olmufltur. Bu manifesto’nun temel ç›kmaz›, Maoizm’e itiraz-
d›r. Stalin ve komüntern’in hatalar›ndan kopmama, AEP revizyonizmi ile bu
konulardaki ortakl›¤›n devam ettirilmesidir. Elefltirilerde hakl› olan noktalar
ise talidir. 2. MK 5. toplant› raporu, en temel meselede yan çizmekte, “Dekla-
rasyon’un Stalin’in hatalar›n› abartt›¤›n›” ilan ederek, haks›z yere flöyle suç-
lamaktad›r.

“MK, Mao’nun Stalin’e getirdi¤i elefltirilerin esas›na kat›lmas›na ra¤men,
Deklerasyondaki Stalin de¤erlendirilmesine kat›lmamakta, Stalinin diyalekti¤i
“bütün alanlarda tam ve köklü bir flekilde uygulayamam›fl olmas›” elefltirisini
abart›lm›fl olarak de¤erlendirmekte, ayr›ca Stalin’de 1952’lerde sosyalizm’de
s›n›flar ve s›n›f mücadelesine iliflkin olarak, Mao’nun belirtti¤i olumlu
geliflmeyi görmezlikten gelmesi”(2. MK 5. Top. Kap. Sf. 293) Yoldafl Stalin’in
mülkiyet iliflkilerinin sosyalist dönüflümünün gerçeklefltirilmifl olmas›ndan
sonra, sosyalizmde uzlaflmaz s›n›f karfl›tl›klar›ndan muaf tutan hatas›n›n felsefi
temeli diyalektik tarihsel materyalizmin özü, tek temel yasas› olan çeliflki
yasas›n›n anlafl›lamam›fl olmas›d›r.
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Mao Zedung’la di¤er bileflenlerin yan›s›ra, felsefi alanda da ulafl›lan yeni,
nitel aflama, Stalin yoldafl›n elefltirisini ve kopuflunu da içerir. Yoldafl Mao
çok aç›k belirtiyordu ki, “Stalin’de önemli ölçüde metafizik vard› ve birçok
kifliye metafizi¤i izlemeyi ö¤retti”, “Stalin, z›tlar›n mücadelesi ile z›tlar›n birli¤i
aras›ndaki ba¤› görmedi” demek ki elefltiri sadece deklerasyonun de¤il, Mao’
nun elefltirisidir. Deklerasyon’un yapt›¤› da do¤ru olarak Mao’nun katk›lar›n›
savunmakt›r. MK’sinin Mao’nun elefltirilerinin esas›na kat›ld›¤›n› söylemifl
olmas› gerçek durumu ifade etmiyor. Gerçek, MK’sinin Mao Zedung’la kav-
gal›, Stalin’in temel yan›lg›s›yla hemfikir oldu¤udur. Yine 2. MK raporunun,
Mao’nun 1952’lerde, Stalin’in sosyalizmde s›n›flar ve s›n›f mücadelesi
konusunda olumlu geliflmeler gösterdi¤i biçimindeki gerekçeleri hatalar›na
dayanak yapmas›, Maoizm’e karfl› ›srarla ayak direme muhafazakarl›¤›d›r.
Stalin konusunda “olumlu geliflme” olarak tabir edilenlerin yan›s›ra, Mao’nun
gerçekten söyledikleri neydi?

“Stalin, sosyalist sistemde üretim iliflkileri ile üretici güçler aras›nda ve
üst yap› ile ekonomik temel aras›nda çeliflmeler oldu¤unu uzun süre reddetti.
Sosyalist sistemde üretim iliflkileriyle üretici güçler aras›ndaki çeliflmeden
ilk olarak ölümünden bir y›l önce “SSCB’de sosyalizmin ekonomik sorun-
lar›”adl› yaz›da tereddütlü bir flekilde sözetti ve hatal› siyasetlerle yanl›fl
düzenlemelerin ileride mesele ç›karaca¤›n› kabul etti. Yine de sosyalist sis-
temde üretim iliflkileri ile üretici güçler aras›ndaki çeliflme meselesini, önemli
bir mesele olarak ele almad›, bunlar›n sosyalist toplumu ileriye götüren
temel çeliflmeler oldu¤unu da kavramad›” (Mao cilt. 6 Sf. 432)

Söylenenler çok aç›k, “tereddütlü bahset”mekten öte, önemli bir mesele
olarak ele almad›, kavramad›. Stalin’i kurtarmak ad›na, Maoizm’e sald›r›d›r
yap›lan. Do¤ruya sald›r›d›r. Asl›nda bu, Mao’nun Stalin’e elefltirilerinin toptan
reddidir. 2. MK’si bu konuda yaln›z de¤ildir. MLM’nin formülasyon olarak
kabul edilmesinin yetmedi¤i, yetmeyece¤i partimiz güçlerinin örgütsel birli-
¤inin gerçeklefltirilmesinden sonra 1993 Olaganüstü Parti Konferans’›m›z›n
da gerçe¤idir. Hatta MLM formülasyonu vitrini ile, hatalar daha da ileriye ta-
fl›nmaktad›r. I. MK seviyesine, MLM ad›na davet edilmektedir. O dönemki
teorik yay›n organ›m›zda flu hatal› ve yanl›fl anlay›fllar savunulmaktayd›:

“1936 y›l›ndaki raporunda bunlar aras›ndaki çeliflkileri yok sayan Stalin,
SSCB’de sosyalizmin ekonomik sorunlar› adl› önemli eserinde bu yan›lg›s›n›
ya da bu yan›lg›s›na yol açan eski formülünü yetersiz ve belirsiz görerek dü-
zeltir.”(Partizan:15. Sf. 21)

Stalin; “1936 y›l›ndaki çözümlemesini 1952 y›l›nda yapt›¤› ikinci çözüm-
lemeyle adamak›ll› yerli yerine oturtur. Dolay›s›yla bu birinci yan›lg› yine
Stalin’ce afl›lm›flt›r.”(age. Sf. 22)
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Bunlar›n hepsini Stalin yapm›fl, meseleleri çözmüflse; sosyalizmde s›n›flar
ve s›n›f mücadelesi, proletarya iktidar› alt›nda devrimin devam ettirilmesi
konusunda Mao’nun nitel katk›s› da ne oluyor ki? Oysa Stalin, sorunun çözü-
münden yine de uzakt›. Sosyalizmin Mao taraf›ndan ifade edilen objektif ger-
çeklerinin zorlamalar›yla karfl› karfl›yayd›, eski formülün yetmedi¤i ortadayd›.
Hatas›n› nedenleriyle  görüp çözece¤ine, yoldafl Stalin “eski formül belirsizdi,
yeterli de¤ildi. Sanayi, tar›m, kafa-kol eme¤i aras›nda … temel olmayan
farklar›n kalaca¤› biçiminde yenisini koymak gerekir” sözleri ile yetiniyordu.
Sosyalizmde burjuvazinin varl›¤›n› ve dayand›¤› temeli izah edemiyordu.
Temel olmayan baz› farklardan bahsediyordu. K›smi ve k›s›tl› bir ad›md› at›lan.
Bu ad›mdan sonra da Mao do¤ru olarak flunu ifade etmeye devam etti:

“Genel bir bak›fl aç›s›ndan, insan›n oynad›¤› rolü görmüyoruz. Stalin
araçlar› ve metodu bulamad›. Sadece üretim iliflkisinden sözetti. Eski kanun
ve yönetmeliklerin yok edilmesi, örne¤in, hepsi siyasi sorunlard›r. Bunlar
üst yap›ya ait, metafizik alan›na ait sorunlard›r. Stalin üst yap›dan sözetmedi.
Ekonomiden bahsetti ama siyaset hakk›nda hiçbirfley söylemedi.” (Stalin’in
A. V. San›na ve V. G. Vinahire yoldafllara cevab› hakk›nda Mao)

“Aflt›, yerli-yerine oturttu, yine Stalin’ce afl›ld›” denilerek Mao’nun nitel
katk›lar›na karfl› gelen, Maoizm laf›n› da a¤z›ndan düflürmeyen sözde Mao’
culara, Mao’nun ihtiyac› yoktur. Stalin’in hatalar›n› aflt› denilen “SSCB’de
Sosyalizmin ‹ktisadi Sorunlar›” adl› eserini Mao flöyle de¤erlendirirº: “Stalin
sadece teknoloji ve teknik kadroyu vurgulad›. (…) Siyaset yok, kitleler yok”

“Stalin sadece üretim iliflkilerinden sözediyor, üst yap›dan ve üst yap› ile
iktisadi temel aras›ndaki iliflkiden sözetmiyor… Stalin siyasete de¤il, sadece
ekonomiye de¤iniyor.” (Mao, Sovyet ‹ktisad›n›n Elefltirisi, Sf. 139-141)

Stalin’in hatalar›n› aflt›¤›n› iddia edenler aç›k söylemeseler de, Mao’nun
Stalin’e elefltirilerinin haks›z oldu¤unu beyan etme durumundad›rlar. Mao’ya
aç›ktan sald›r› cüreti gösteremedikleri için bunu do¤rudan söylememifl olmalar›
gerçe¤i de¤ifltirmez. Ve zaten itiraf edilen de budur. Mao’nun elefltirileri bak›n
nas›l hedeflenmektedir:

“Sosyalizmin kuruluflu sürecinde makine, kadro, teknik vb. gibi ö¤eleri
zaman zaman göreli olarak öne ç›karm›flsa da, bu, yaln›zca sosyalizmin zaferini
perçinleme sürecinde proletaryan›n siyasi taktiklerinin ald›¤› biçimidir” (Par-
tizan: say› 14. Sf. 38)

Maoizm’e tövbe etmek isteyen yanl›fl anlay›fl sahipleri baflka ne söylebilir
ki? B›rakal›m 1952’lerde  Stalin yoldafl›n temel yan›lg›lar›n› esas olarak
aflmad›¤›n›, yukardaki büyük(!) teoriye göre, “Stalin tamam›yla do¤ruydu (!!)
“Teknoloji, makine, kadrolar› öne ç›karmas›” proletaryan›n muazzam taktikleri
imifl! Maoizm’e tövbeyi, iftira seviyesine ç›karanlar, MLM k›l›f›yla gizlenme-
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melidir. Bu k›l›f› çekip almak flartt›r. Kona¤›na kendi gerçek tabelas›n› as-
maktan niye korkuyorlar? MLM, herkesin ortak mal› de¤il, devrimci proletar-
yan›n komünizm için dünyay› de¤ifltirme eyleminin, proleter dünya devriminin
rehber ideolojisidir. Makine, teknoloji vb. ni esas almak gibi konularda yoldafl
Stalin’e yöneltilen elefltiriye öfke saçan söz konusu yaz›m›zda Battelheim’le
cebelleflme örtüsüyle, asl›nda MLM’lere flöyle sald›rl›yor: “…Bu demektir ki,
Stalin’e bu bazda yönelen elefltirilerin alt›ndaki toprakta kupkurudur.” (Pzn.
14. sf. 38)

“Stalin’in konuya iliflkin teorisini çözümleme yetkisini gösteremeyen
çevreler de, Stalin’e bu konuda hiçbir hakl› temele dayanmayan elefltiriler
yöneltilmektedir… . ilk elefltiri iddia düzeyinde gerçekten Stalin üretici güçlerle
üretim iliflkileri aras›ndaki çeliflmenin sosyalist bir toplumda ortadan kalkt›¤›n›
savundu mu? ‹ddia sahiplerine ancak kargalar güler”? (agd. say› 14. sf. 36)

Birkez daha aç›kça söylüyoruz ki, Stalin çeliflki yasas›n› sosyalizme yarat›c›
tarzda uygulayamad›. Sosyalist toplumun bizzat topra¤›ndaki sorunlar› do¤ru
bir flekilde izah edemedi. Üretim iliflkileri ile üretici güçler, üst yap› ile eko-
nomik temel aras›ndaki temel düzeydeki çeliflkileri ve bunlar üzerinde ortaya
ç›kan di¤er çeliflmeleri aç›klayamad›. Çeliflki her fley gibi sosyalizmin de ger-
çe¤idir. Her bir koflulda çeliflkinin çözüm yönteminin alaca¤› biçim aç›s›ndan
de¤il ama, çeliflki özü itibar›yla uzlaflmazl›kt›r. 1936 y›llar›nda yoldafl Stalin
“Sosyalizm’de çeliflmeler uzlaflmaz de¤il” anlay›fl›ndayd›. ‹flçiler, köylüler,
ayd›nlar aras›ndaki çeliflkinin ortadan kalkt›¤›ndan ve uyumdan sözetti. Sos-
yalizm için tam birlik, daimi istikrar, denge, tam uyumluluk anlay›fllar› özellikle
mülkiyet iliflkilerinde sosyalist dönüflümün gerçeklefltirilmifl olmas›, döneminin
olgular› olarak sunuldu. Mao, sadece Stalin’i 1936’lar itibar›yla elefltirmedi.
Partimiz de, hem de MLM etiketiyle oportünizmde ›srar eden baz› anlay›fl
sahiplerinin  söylediklerinin aksine, Stalin’in Sovyet ‹ktisad›n›n Sorunlar› adl›
eserinde iddia edildi¤i gibi “tamam›yla paylaflma”d›! Elefltirdi, iflte örnek;

“A¤›r sanayi, hafif sanayi ve tar›m meselesine gelince Sovyetler birli¤i
son ikisine yeterince önem vermedi. (…) Stalin, bir yandan üretim
araçlar›n›n devletin mülkiyetinde oldu¤unu söylüyor; di¤er yandan ise,
köylülerin onu sat›n alacak güçleri olmad›¤›n› söylüyor. Asl›nda Stalin
kendisini aldat-maktad›r. Devlet köylülü¤ü çok s›k›, hiç esnek olmayan bir
flekilde kontrol etti. Stalin iki geçifl için uygun olan yol ve araçlar› bulamad›.

…Üst yap›dan ve üst yap› ile iktisadi temel aras›ndaki iliflkiden sözet-
miyor…. Sadece ekonomiye de¤iniyor. Halk›n rolü, emekçilerin rolü bun-
lara de¤inilmiyor. Komünist hareket olmasa idi, komünizme geçifli düfllemek
zor olurdu. (Mao, Sovyet iktisad›n›n Elefltirisi. Sf. 139. 140. 141)
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Mao’da, Stalin’i 1952’ler sonras› tam paylaflma yok, elefltirileri de var.
Bak›n sözkonusu dönem yoldafl Mao Zedung ne diyor?

“Meta üretiminin varolmas› m› daha iyi, yoksa olmamas› m›? Herkes
bunu incelemeli, Stalin’in son mektubundaki (Sonina ve Venzher’e mektup)
görüfl aç›s›, hemen hemen tümüyle yanl›fl.” (Mao. Sov. ‹kt. Elefl. Sf. 146)

Bu mudur, Mao’nun Stalin’i tam paylaflmas›? 1993 y›l› Partizan dergisin-
deki bir yaz›m›zda (say› 15) Mao’nun her konuda Stalin’le “hemfikir” oldu-
¤unu söyleyenlerin aksine gerçek flöyleydi. Baflkan Mao özellikle meta üretimi,
planlama, de¤er yasas› gibi konularda Stalin’le “hemfikir” de¤ildi. Sosyalizmde
bafl çeliflme konusunda ise hiçmi hiç de¤ildi. Yoldafl Stalin’in do¤rular›n› de¤il,
tali hatalar›n› savunmay› erdem görüp, teorilefltirenler I. MK’m›z›n hatalar›n›
sistemlefltiren, Maoizm’den tamam›yla kopan Bolflevik Partizan’›n modern
revizyonizm kaynakl› çizgisiyle, parolalar›n› da tekrar edecek düzeyde hem-
fikirdirler. 1993 Partizan’›n 15. say›s›nda, “Maoizm savunulmadan, ML
savunulamaz” fliar›na iliflkin rahats›zl›klar›n› flöyle dile getiriyorlar!

“Stalin savunulmadan, MLM savunulamaz”. Asl›nda bu Stalin’in do¤ru
görüfllerini savunman›n de¤il, hatalar›n› savunma gayretinin slogan›d›r. Gös-
termeye çal›flt›¤›m›z gibi, kurtarmaya çal›flt›klar›, yoldafl Stalin’in tali olan
hatalar›d›r. B›rakal›m, Stalin’in hatalar›n› savunmufl olmalar›n›, onun esasta
do¤ru ML eserini savunma biçimindeki bir tekrar bile ML’i savunmak anla-
m›na gelmez. Maoizm seviyesine ç›karak ML temsil edilip, savunulabilinir.
Maoizm savunulmadan ML savunulamaz fliar›m›z›n anlatt›¤›, budur.

Partimizin 2. MK’sinin, 2. Konf. la, 1. MK’nin kimi hatalar›n› (Mao konu-
sundaki) aflma do¤rultusundaki baz› ileri ad›mlar›n› da katleden ve 1. MK’nin
hatal› çizgisini teorilefltiren ve sözde MLM’ni savunan (!!!) eskiden beri esasta
ayn› hatal› güzergahta yürümüfl, 1993 y›ll› sözde ilerlemifl “yeni” özde eski
hatalar›n devam› olan bu yanl›fl ve hatal› anlay›fllar ö¤retici olmal›d›r. 1. ve 2.
MK’ya küfretmenin hiçbir önemi yoktur, acizliktir. Ne varki küfredenlerimiz,
ideolojik aç›dan küfrettikleri  2. MK’dan çok daha geri, 2. MK’nin Mao’yu
kavray›fltaki baz› olumlu ad›mlar›n›n da yads›narak, 1. MK’sinin egemen hatal›
çizgisinin savunucusu olma durumunda konaklam›fllard›r. Hem de keskin 1.
MK çizgisi karfl›tl›¤› gösterileriyle!

“Kapitalizmin basit restorasyonu art›k imkans›zd›r.” 2. Konf. ve 2. MK en
az›ndan bunu elefltirdi. Sözde MLM’i savunan yaz›m›za (!) göre ise Stalin
yoldaflta sorun yok. Peki, 1936 Sovyet toplumunun analizi konusundaki, yoldafl
Stalin’in hatalar› nas›l gizlenecek? Gizlemek  I. MK’nin bir türevidir. Umutsuz,
bofl bir çabad›r. I. , 2. MK ve sonras› dönemde de, flimdi de, partimiz içerisinde
keskin bir iki çizgi mücadelesi mevcuttur.
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1987 3. konferans›, MZD’yi benimsedi¤ini ilan etti. Buda gerçek bir sa-
vunma ve uygulama de¤ildi. 3. Konf. Sonras› ç›kan ‹KK bak›n, neler diyor?

“AEP ve AHC son y›llara kadar komünistlik iddias›yla ülke yöneten partiler
ve sosyalist geçinen devletler içinde en az bozulmufl olan, dolay›s›yla olumlu
de¤erleri ba¤r›nda en fazla yaflatan parti ve devlet durumundayd›. (…) Ayr›-
cal›kl› bir zümre, sömürücü bir s›n›f oluflturmufl de¤ildi. (…) Kapitalist
restorasyona giriflti¤ini gösteren ciddi veriler yoktu ortada. (…) Arnavutluk’un
sosyalist bir ülke olmaktan ç›kt›¤›n› söylemedik bu güne dek. (…) Sosyalizmi
tek olarak yaflatan ve liberal burjuva rüzgarlardan en az etkilenen ülke duru-
mundayd›.” (‹KK Sy. 95, Sf. 27, y›l. 1990)

Bu anlay›fllar›n I. MK içerisinde egemen olan revizyonist çizgiden ne fark›
var? 2. Konferans›n, I. MK’yi aflan olumlu ad›mlar›na ra¤men, I. MK’sinden
kopamayan ve daha önce gösterdi¤imiz sozkonusu mesele ba¤lant›s›ndaki
devam eden baz› hatalar›ndan ne fark› var? “MZD”, 3. Konferans ertesinin bu
sözde savunulmas›yla temsil edilemez. Esasta temsil edilmedi ve esasta savu-
nulup, uygulanmad›. TKP/ML’nin, “K›sa Tarihçe” adl› dökümanlarda bu
dönemler içinde ifade etti¤i “MLMZD’nin muhtevas› do¤ru kavranm›fl oldu¤u
halde, formülasyon do¤ru yap›lmam›flt›” belirlemeleri, ortayolculu¤un inatla
korunmas›d›r. Bu sorunlara iliflkin partimizin DABK kanad›n›n bak›fl aç›s›
nedir?

DABK ç›k›fl›n› kamuoyuna ilan eden Eylül 1987 aç›klamas›nda, “MZD”
veya daha ileri ve gerçek kavray›fl olan MLM’nin söz düzeyinde dahi ad›
yoktur. Tesadüfi de¤il, uluslararas› revizyonist sald›r›lardan, parti içindeki
egemen eklektik çizgiden kopmama yönelimidir bu. E¤er de¤ilse partimiz
tarihinde Kaypakkaya sonras›nda, Maoizm’den kopufl, laf› edilmeyecek kadar
ehemmiyetsiz, olsa da olmasa da türünden basit bir unutkanl›k m›yd›? DABK
ç›k›fl bildirisinin 1. Konferans’a, “MZD” ve “Maoizm” d›fl›nda elefltirileri
vard›r:

“1. Konferans partinin temel siyasetini esasta onaylayan ML bir konfe-
ranst›. (…) oportunist yanlar› da vard›. Bunlar baflçeliflki, bafldüflman, özellikle
geçmiflin de¤erlendirilmesinde ve özelefltiride somutlafl›yordu.”

“1. MK (…) sürekli parti çizgisini tasfiye etmekle u¤raflt›. Ne esas olarak
yerleflilmesi gereken alanlara yerleflildi, ne de esas mücadele biçimi olan silahl›
mücadele yürütüldü…” (1987 DABK-Eylül aç›klamas›)

DABK’a göre, “MZD”, Maoizm hiç de önemli bir mesele de¤il, Mao’ya
kuru övgüler biçiminde sadece dil ucuyla de¤inmeler var, ama bu Mao nedir?
Konusunda bir kavray›fl de¤il, bir aç›klama dahi yoktur!. . Maoizmi savunmak,
Halk Savafl›n› sürdürmeyi, Maoizmin rehberli¤inde silahl› mücadelede ›srar›
gerektirir…  Fakat her silahl› mücadele prati¤i ve savunuculu¤u Maoizm de-
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¤ildir ki? Nedir Maoist anlay›fl? Konusuna DABK’›n do¤rulu¤u, yanl›fll›¤›
bir kenara, cevab› dahi yoktur. Mesela, DABK ç›k›fl›n›n Stalin yoldafl›n bizim
hata dedi¤imiz yönü konusunda evet yada hay›r düzeyinde dahi bir tavr› yoktur.
Acaba bu tart›flmay› bilme durumunda m›d›r? Silahl› mücadeleyi sürdürmemifl,
esas mücadele biçimi olarak almam›fl olmalar› noktas›nda 1. MK ve 2. MK
konu edilmifltir. Bunlar bir sonuçtu, elefltirilmelidir, öz ise daha derindir. Mao-
izm meselesidir. DABK aç›klamalar› konu hakk›nda sessizdir. 1. MK hatal›
çizgiyle de olsa ideolojik problemlerle u¤raflma durumundayd›. DABK
ç›k›fl›nda ideolojik çizgide do¤ruluk bir yana u¤raflma çabas› da yok!

Komünist partisi, rehber bilimsel ideolojimiz (bu, esasta Maoizm’dir) d›-
fl›nda varl›¤› sözkonusu olabilir mi? Bir söylem, yöntem meselesi de¤il, dün-
yay› komünizm do¤rultusunda dönüfltürme perspektifiyle, devrimi sonuna
kadar götürmeye bilimsel inanç, bilimsel cüret meselesinin temelidir, reh-
beridir. Belki denilebilir ki, “O aç›klamada söylememifl olabiliriz, ama biz
savunuyoruz.” Hay›r yoldafllar, bu, kendimizi aldatmak olur. Mao diyordu ki,
“ Bir kez söylemek yeterli de¤ildir, yüzkez söylenmelidir” Bu aç›klama sahibi
yoldafllar›m›z›n a¤z›ndan  sözcük düzeyinde dahi bir kez Maoizm ç›kmad›ysa,
bunun sebebi bilimsel ideolojimizi kavramam›fl olmalar›d›r.

MLM ideoloji, program, genel siyasi hat (Halk Savafl› stratejisi bu siyasi
hatt›n görevlerinin uygulan›fl›d›r, genel siyasetten kopuk teknik askeri bir metod
de¤ildir.) KP’nin ve birli¤inin temel ö¤eleridir. DABK’›n ç›k›fl bildirisi ve
sonraki çizgisinde, MLM ideolojinin önemli bir yer tutmad›¤› gerçektir.
Bunsuz, programa-genel siyasi güzergaha ba¤l›l›k yeminleri sorunu çözermi?
Bilimsel ideolojinin somut koflullarla birlefltirilmesi, program-genel siyasi çizgi
her partinin yaratmak zorunda olduklar› temel ö¤eler içerisindedir. YDD ve
sonra durmaks›z›n komünizme yürüyüfl perspektifiyle sosyalizme geçifl özel
keyfi bir tercih de¤il, geçti¤imiz koflullar›n atlanamaz, yerine getirilmesi flart
tarihsel zorunluluklar›d›r. Nihai amaç asla kaybedilemez. Aksi halde burjuva
devrimcili¤i icra edilmifl olur. Biz, demokratik, sosyalist devrim afl›¤› de¤iliz
ki? Tarihin dayatt›¤› görevler oldu¤u için biz komünistler onlar› üstleniyoruz,
de¤iflik-somut koflullarda de¤iflik flekilleri alan, evrensel bir ö¤reti olan Maoist
Halk Savafl› ile bu görevleri pratikte yerine getiriyoruz. Genel siyasi, progra-
matik çizgiye rehberlik etmesi gereken Maoizm’in öneminin görülememesidir
elefltirdi¤imiz. Göremeyince ne olur? ‹deoloji siyasete yön vermez, tüfe¤i
ideoloji ve siyaset yönlendirmez. O zaman Maoist çizgi de¤il, baflka bir çizgi
ç›kar. Halk Savafl›n›n tayinedici önemini, k›r›n-KS‹ için Gerilla Savafl›n›n
esas ve merkezi yerini bu temelde savunmal›y›z.

DABK’›n da “DEH Deklerasyonunu revizyonist” olarak de¤erlendir-
mesinde, di¤er elefltirilerin yan›s›ra, Deklerasyonun MZD’ni savunmas›, Stalin
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ve Komüntrn’e Deklerasyonun elefltirilerinin de gerekçe oldu¤u, 1989’da
gerçeklefltirdikleri 3. Konf. kararlar›nda da görülebilir. Hatta DEH, MLM bir
hareket bile görülmemektedir. Demek ki uluslararas› planda MLM parti ve
örgütlerin bu tarihsel ç›k›fl›n›n DABK için MLM anlamda önemi yok. Çünkü
yoldafllar›m›za göre, Maoizm’in öyle çok da önemi yok. Hay›r böyle demiyoruz
denilecekse, 1984 DEH kuruluflu neden bu kadar önemsiz bir mesele olarak
karfl›lan›yor. Neden savunma (elefltiriler yoldaflça yap›labilir) yönünde ciddi
bir pozisyon yok? Neden DEH meselesinde sald›r› esas?

1994 sonras›, Kongre Haz›rl›k Konferans› (KHK) ve Merkezi Konferans
(MK) belgelerinde muhasebe konular› içler aç›s›d›r. KDH gibi sorunlar, 1994
gibi ayr›l›klar öncelikle Maoist ideolojik temelden uzaklaflmalar zay›fl›kla-
r›m›zla ilgilidir. ‹lgili bölümlerde, bu mesele üzerinde durulaca¤›ndan genel
bir de¤inmeyle geçiroyuz. KHK ve MK belgelerinde, MLM kelimeleri oldukça
yer tutar. Kavrama ve bunun gerçek ölçüsü olan uygulamaya gelince, geçmi-
flinde geriside, art› olarak da bolca problem üstlenmifl bir yürüyüfl görürüz.
KDH gibi sorunlar, kriminal bir laboratuvar incelemeleri ve soruflturmalar›
anlay›p çözece¤i, partiyi e¤itece¤i cinsten sorunlar de¤ildir. Belgelerde, MLM,
ideolojik-siyasi bak›fl aç›s› son derece zay›f. Sorunlar ve nedenlerini anlamak-
tan uzak. KHK ve MK belgelerinin temel yönlendirici, e¤itici, seferber edici
çözüm belgeleri olarak görmek mümkün de¤il.

Önemsiz, gereksiz de¤il ama, KHK ve MK ve bunlar›n seçti¤i Merkez
Komitelerinin dökümanlar›, toplant› kararlar›, soruflturma-araflt›rma-karfl›l›kl›
iddialar çerçevesini aflamamaktad›r. Zira do¤ru bir ideolojik-siyasi çizgi yok.
Problemin kayna¤› da bu. Maoizm’i anlama ve uygulama yok. Esas›n yerine
baflka fleyler geçiriliyor.

Diyalektik Materyalist Felsefe’de
Yoldafl Mao Zedung

‹dealist, kaba materyalist filozoflar›n, toplum ve do¤ay› yorumlama, aç›klama
çabalar› vard›r.  Marks öncesi felsefe, skolastik egzersizleri aflam›yordu. S›n›f
mücadelesinde dünyay› sadece yorumlama de¤il, as›l olan dünyay› de¤ifltirmek
eyleminde, ezilenlerin elinde güçlü bir silah olmal›yd›, olmal›d›r. Engels’in
de iflaret etti¤i gibi Hegel, “felsefenin tüm geliflmesini en görkemli bir tarzda
özetlerken” felsefenin görevinin tek fizolof yada filozoflar›n de¤il, “insanl›¤›n
ileriye do¤ru geliflmesi içinde yap›labilece¤i”ni anlamaktan da uzakt›. He-
gel’den ö¤renerek, bunu, aç›klamad›klar›nda Hegel’de baflafla¤› duran felse-
fenin ç›kmazlar›n›n da gösterilmesiyle “ifli bitirilmifl” oluyordu. Her bir yanl›fl
felsefi ak›ma karfl› mücadele, üretim, s›n›f mücadelesi, bilimsel deneyimin de
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yard›m›yla diyalektik düflünce yöntemiyle, devrimci proletaryan›n felsefi
dünya görüflü, Marks ve engels’le yükseliyordu. Proletaryan›n felsefesi diya-
lektik materyalizmi Lenin ve Stalin yoldafllar da savundu, uygulad›, temsil et-
tiler. Yoldafl Mao Zedung; Marks-Engels-Lenin ve Stalin yoldafllara dayanarak,
bizzat devrimci mücadele içerisinde prati¤in yard›m› ve ortaya ç›kan sorunlar›n
çözümüyle, diyalektik materyalizmi, nitel katk›larla gelifltirdi. Do¤a ve top-
lumda her bir bütün, somut koflullar itibar›yla de¤iflik içerik ve biçimler flek-
linde, farkl› parçalara bölünür. Toplum ve do¤ada her bir ikiye bölünür. Karfl›t-
lar›n birli¤i, do¤an›n-toplumun-düflüncenin, tek temel yasas›d›r. Tüm gerçeklik
yani maddi gerçekleri, hareket halindeki madde, temelde karfl›tlar›n birli¤ini
içerir.

“fieylerdeki çeliflme yasas›, yani karfl›tlar›n birli¤i yasas› do¤an›n ve
toplumun ve dolay›s›yla düflüncenin temel yasas›d›r” derken Mao Zedung,
felsefede nitel seviyede gelifltirilmifl, bir çözüme ulafl›yordu. Parti tarihimizde
hatal›, eksik çizgilerden kopamayan anlay›fllar, bu nitel geliflmeyi kavrayama-
d›lar. Örne¤in, karfl›tlar›n birli¤i, do¤a ve toplumun tek temel yasas› olarak
görülemedi. En fazla, UKH’de de yayg›n ve hatal› bir görüfl olan, “diyalekti¤in
dört bafll›ca yasa”lar›ndan biri olarak sunuldu. Sunufl, karfl›tlar›n birli¤i olarakta
de¤il, “karfl›tlar›n birli¤i ve mücadelesi” biçiminde bir yasa olarak formüle
edildi. UKH’da, hatal› yaklafl›mlar›n yapt›¤› da ayn›yd›. Bu eklektizm mutlaka
afl›lmal›d›r.

Çeliflki, diyalektik materyalizmin özüdür. Yanl›fl bir flekilde “yasa” olarak
ilan edilen tüm di¤er geliflmeler bu zeminde cereyan ederler. Karfl›tlar›n birli¤i
temeli olmazsa, karfl›tlar›n mücadelesi aç›klanabilinir mi? Çeliflki temelinde
karfl›tlar›n mücadelesinin kaç›n›lmazl›¤› sözkonusu olmakta ve dönüflüme
götürmektedir. Karfl›tlar›n birli¤i, yani fleylerin özünü oluflturan çeliflki olma-
dan, mücadele ve dönüflüm olur mu? Temel, karfl›tlar›n birli¤idir, çeliflkidir.
Temel atlanarak ne mücadele, ne de dönüflüm aç›klanamaz. K›sacas›, tek temel
yasa vard›r. Karfl›tlar›n birli¤i! Di¤er “bafll›ca yasalar” biçiminde ifade edilen,
geliflmeler yasa de¤il, çeliflki zemininde ortaya ç›kan sonuçlard›r. fieylerdeki
çeliflme temel yasas› olmazsa, bunlar ne olabilir, nede aç›klanabilinir. Karfl›t-
lar›n mücadelesi ile karfl›tlar›n birli¤i aras›ndaki iliflki görülmek durumundad›r.
Tersi metafizik felsefeden kopamamak olur. Do¤rudur, her maddedeki birlik
ve özdefllik geçici ve görecelidir. Sözkonusu koflullar›n gerçe¤iyle iliflkilidir.
‹ki bütünleflip bir olmaz. Mücadele mutlakt›r. Köklü nitel dönüflümlere götüren
de çeliflki zemininde yükselen, mutlak-kaç›n›lmaz mücadeledir. fieylerin biri-
birleriyle iliflkisi sebepsiz de¤il, biribirleriyle iliflkili olan fleylerdeki çeliflmenin
sonucudur. Karfl›tlar›n mücadelesi, fleylerin özünü oluflturan çeliflkinin sonuc-
udur.
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Marksizm nas›l geliflir, geliflti sorununu materyalist-diyalektik bilgi teorisi
çerçevesinde, Mao’daki nitel geliflme rehberli¤iyle defalarca aç›klamaya çal›fl-
m›flt›k. Bilgi, pratikten soyut aç›klanamaz, anlafl›lamaz. Teori-pratik iliflkisini
aç›klarken, sadece Çin de¤il, tüm dünyadaki yanl›fl ak›mlar›n hatalar›n› deflifre
ederek, prati¤in gerçe¤in tek ve nihai kriteri oldu¤unu gösteriyordu Mao. Teori-
prati¤e dayan›r; prati¤e hizmet eder, yolu ayd›nlat›r. Karfl›tlar›n birli¤i UKH
ve onun bir parças› olan partimizin de gerçe¤idir. Bu temel yasa herfleye,
UKH’ya ve partiye de uygulan›r, uygulanmal›d›r. Mao uygulad›, UKH içindeki
hatal› anlay›fllar› da ortaya ç›kard›, savaflt›, bilimimizi gelifltirdi. Felsefe, pratik-
ten-prati¤in sorunlar›n› çözmekten kopuk, “entellektüel” b›kt›r›c› bir sözcükler
yar›fl› de¤ildir.

Mao’da daha berrak ve nitel olarak ilerletilerek ifade edildi¤i gibi, mater-
yalist diyalektik felsefe, s›n›fsal ve genelde uygulanabilir iki bafll›ca özelli¤iyle,
devrimci proletaryan›n vazgeçilemez silah›d›r. Çeliflkiden muaf olmayan UKH
gerçe¤inde uyguland›. Stalin için flöyle diyordu Mao:

“Diyalekti¤in dört ana özelli¤inin oldu¤unu söylüyor. Stalin birinci özel-
lik olarak fleylerin biribirleriyle olan iliflkisini ele al›rken, bundan sanki
fleyler sebepsiz yere biribirleriyle iliflkiliymifl gibi sözediyor. Peki o zaman
biribiriyle iliflkili olan nedir? Biribiriyle iliflkili olan, birfleyin biribiriyle
çeliflen iki yönüdür. Herfleyin biribiriyle çeliflen iki yönü vard›r. Diyalekti¤in
dördüncü özelli¤iyle ilgili olarak da, bütün fleylerde varolan iç çeliflmeden
sözediyor. Ama sonra da karfl›tlar›n birli¤inden hiç sözetmeksizin, sadece
karfl›tlar›n mücadelesini ele al›yor. Diyalekti¤in temel yasas› olan karfl›tlar›n
birli¤ine göre, hem biribirlerini karfl›l›kl› olarak d›flar›da b›rakan, hemde
biribirleriyle iliflkili olan ve belli koflullarda biribirlerine dönüflen karfl›tlar
aras›nda hem mücadele, hemde birlik vard›r.” (Mao SE. Sf. 421)

fieylerin biribirleriyle iliflkisi, karfl›tlar›n mücadelesi ve di¤erleri, çeliflki
zemininde izah edilebilir. Diyalekti¤in dört de¤il, tek bir özü vard›r. ÇEL‹fiK‹!
Bunun d›fl›ndaki kategorik aç›klamalar, metafizikten kopamaz. Diyalektik
düflünce yöntemini k›rar. Felsefeyi anlafl›lmaz k›lmaktan, kafa kar›flt›rmaktan
baflka do¤ruya objektif olarak hizmet etmez. fieylerdeki iliflki, çeliflkiden kopuk
apayr› bir fley midir. De¤ilse niye yasad›r? Mücadele ve dönüflüm de öyle,
çeliflkiden kopuk ayr› fleyler de¤ilse, niye yasad›rlar?

Mao sadece Stalin’i elefltirmekle kalmad›. Engels’i de elefltirdi. Diyalektik
tarihsel materyalizmin tek temel yasas› olan karfl›tlar›n birli¤ini yerli-yerine
oturtabilme durumunda olmama konusunda elefltirdi. Nicel-nitel de¤iflim
meselesini bafll›bafl›na bir yasa olarak göstermesini elefltirdi. “Yads›man›n-
yads›mas›” hem bafll›ca bir özellik de¤il, hem de böyle bir fley yoktur dedi.
Z›tlar›n birli¤i temelinde “olumlama-yads›ma”dan bahsetti. Sadece burjuva
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ak›mlara karfl› de¤il, UKH içindeki yanl›fllara karfl› mücadele ile iliflkisi içinde
bilimimizin nitel geliflimini yads›yamay›z. Yoksa UKH’da “ikiye bölünme”
gerçe¤i mümkün olmayan bofl bir ölü sözcük müdür? De¤ilse hangi yanl›fllarla
mücadele içerisinde Maoizm geliflti. Örne¤in; yoldafl Engels demiflti ki evet,
özgürlük zorunluluklar›n kavranmas›d›r ama bu kadar yetmez, çal›flmaya de-
vam etmeliyiz. Daha da ileriye gitmeliyiz. Herbir dönemin ortaya ç›kard›¤›
yeni sorunlar›n çözümüne hizmet eden niteli¤iyle diyalektik tarihsel mater-
yalizm komünizm’in hizmetindeki ilerleyiflini, yeni sorunlar›n çözümü teme-
linde sürdürmüfltür. Devriminin yeni ihtiyaçlar›n› karfl›layan teorilerle nitel
at›l›m›n› sürdürmüfltür. Gaipten gelen “ruhlar dünyas›” meflguliyetiyle de¤il,
toplumsal geliflmenin sorunlar›yla ilgilenerek, kavray›p, çözümü örgütleyerek
ilerlenilmifltir. Kaç›n›lmaz olarak mücadele yoluyla ilerleyecektir de. Çeliflki
yasas›, teori-pratik iliflkisi, bilgi teorisi, madde-bilinç-üst yap›, alt yap› iliflkisi,
analiz-sentez gibi birçok konuda, Marksist felsefe, Mao’da yeni bir aflamaya
ulaflm›flt›r. Geliflim içerisinde Mao prati¤in ortaya ç›kard›¤› sorunlar› sebep-
leriyle analiz etti. Sentezlere ulaflt›. Analiz olgular› sebepleriyle anlama iflidir.
Bilginin önemli bir bileflenidir. Ama hepsi de¤il. Bunun yard›m›yla senteze
ulaflmak as›l yöndür. Kavram ve çözüme böyle vak›f olunabilir. Çeliflkinin
iki yönü olarak kavranmaz ve esas olan sentez noktas›na ç›k›lamazsa, do¤ru
çizgi yerli yerine oturtulmaz.

Maocu Vitrin Alt›nda Mao’ya Sald›r›ya
Çokça Örneklerden Biri Daha

“Mao Zedung Düflüncesi”ni 1987 3. Konferans›yla savunma durumunda ol-
duklar›n› söyleyen yoldafllar›m›z, Mao Zedung’a modern revizyonist karfl›
devrimci üç dünya teorisi suçunu da bulaflt›rmaktad›rlar. Dinleyelim:

“Gerçekte Üç Dünya Teorisini Mao Zedung’un gelifltirdi¤i veya savundu-
¤una dair hiçbir somut kan›t veya belge yoktur ortada. Bu teorinin embriyonik
geliflimiyle etkin bir mücadelesi oluflum halindeki tezleriyle aç›k ve net bir
çat›flmas› görülmemiflse bile, sözkonusu oluflum onun eseri de¤ildi.” (‹KK sy.
96. Sf. 13)

1. MK’nin eklektik çizgisinden daha bir Mao sald›r›s›na ulaflt›r›lm›fl bu
çizgiyi savunanlar, ne yaz›k ki “MZD”ni kabul ettiklerini ilan etmifl, oysa onu
gerçekten anlay›p savunmam›fl, uygulamam›fl, Konferans kanad›n›n söyledi¤i
gibi, Mao, Üç Dünya teorisinin tezleriyle gerçekten çat›flmad› m›? Cevap-
layaca¤›z; önce bir di¤er suçlamay› da aktaral›m:

“Yaflam›n›n son y›llar›ndaki bu geliflmeye karfl› tutumunun mu¤lak kalmas›
da anlafl›lmaz bir fley de¤ildir. Bu y›llarda Mao Zedung afl›r› yafll›l›k ve a¤›r
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hastal›klar›yla ayakta gezen bir ölüye dönmüfl, yaln›z bedensel de¤il, zihinsel
dinamizmini de yitirmifl.” (age. sf. 13)

Büyük Proleter Kültür Devrimi, bilimimizin üçüncü aflamas›na ulaflmas›yla
Maoizm böyle bayraklaflt›. Yoldafllar›m›za bak›l›rsa, “afl›r› yafll›l›kla bir ölüye
dönmüfl, zihinsel dinamizmini yitirmifl”. Mao’nun o dönem söylediklerine al-
d›rmamak bile gerekir. Baflkalar›na sald›r›rken, bunu, partimizin siyasal çiz-
gisine keskin taraftarl›k gösterisiyle yapan yoldafllar›m›z, bu yöntemleriyle
partinin rehber ideolojisini haks›z yere gözden düflürme ve karalama tutumu
içerisindedirler. Lin Biao misali sözde Mao savunuculu¤udur bu. Lin Biao’da,
Mao’nun bir kelimesini dahi sözde yere-gö¤e s›¤d›ram›yordu. Enver Hoca’n›n
yalana dayal› pespaye görüfllerini devrald›¤›, Mao’ya Üç Dünya teorisine en
az›ndan karfl› ç›kmayarak, hizmet etti¤i suçlamas› getirenlere hat›rlat›r›z.

“Önemli olan farenin yakalanmas›d›r. Kedinin beyaz ve karal›¤› farketmez”
diyen Deng Sio Ping pra¤matizmi ve revizyonizmine karfl› mücadele eden
Mao de¤ilmiydi? “Dört modernleflme” vitrinli üretici güçler teorisine meydan
okuyan Mao de¤ilmiydi? Yoksa  Üç Dünya teorisi, üretici güçler teorisinin,
pragmatizmin d›fl›nda sadece dünyan›n üçe bölünmesi fleklindeki biçiminden
mi ibaret görülüyor? Üç Dünya teorisinin felsefi, ideolojik, siyasi, karfl›-dev-
rimci niteli¤inin kavranmad›¤› ortadad›r. Aksi halde, Büyük Proleter Kültür
Devrimi ile bilimimizi topyekün nitel seviyede ilerleten Mao, daha do¤rusu
Maoizm bu kadar çarp›t›lamazd›. Söylenilenler söyleyenlerin sefaletini gös-
teriyor, Mao’nun de¤il. Deng Sia Ping gibi üç dünya teorisi mucitleri (!!) bile,
teorilerini savundu¤una dair Mao’dan en ufak bir emare dahi çokça u¤raflma-
lar›na ra¤men gösteremediler. Üç dünya teorisyenleri Deng ve Liu fiiao fii,
bilindi¤i gibi Kültür Devriminin bir numaral› hedefleriydiler. 10. Kongre’de
Lin Biao mahkum edilirken Mao diyordu ki;

“Büyük bir ihtimalle birkaç sene sonra bir devrim daha yapmak gere-
kecektir.” Üç dünya teorisi s›n›f iflbirlikçili¤idir. Mao, komünizm do¤rultu-
sunda s›n›f mücadelesini sürdürme, devrimi devam ettirme rehberidir. 1973’te
Lin Biao ve Konfüçuyus elefltiri kampanyas›, 1974-1975 Deng’in “Çin’i mo-
dernlefltirme” adl› sa¤c› çizgisini püskürtme kampanyas›, ölümünden 1 y›l
önceydi. Maoizmin fikir dinamizmini, ulaflt›¤› muazzam doruklar›, yeni-nitel
üçüncü aflamay› ispatlamakta, tersi söylemlerin iftirac› özelli¤ine de flahitlik
etmektedir geliflmeler. Yafll› Mao’nun önderli¤indeki Büyük Proleter Kültür
Devrimi sadece zihinsel dinamizmi de¤il, ayn› zamanda yep yeni nitel bir
aflamay› anlat›r.

Daha önce AEP-ASHC konular›ndaki söyledikleriyle yoldafllar›m›z›n
Mao’nun sosyalizmde geriye dönüfl tahlillerini esasta anlamad›klar›n› ortaya
koymufltuk. Yeni burjuvazinin parti ve devlet iktidar›n› gasbetmifl olmalar›n›
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dahi, geri dönüfl de¤il, sosyalizm çerçevesinde nitel önemi olmayan basit bir
gel-git misali olarak ele ald›klar› aç›kt›r. Bunu daha da ileriye götürdüler.
Küba de¤erlendirmelerine bakal›m:

“Küba yönetimi baz› yönleriyle Do¤u Avrupa’daki blok üyesi ülke yöne-
timlerinden farkl› olarak daha olumlu bir görünüme sahiptir.”

“Nesnel olarak sosyal emperyalizme hizmet ederler, öznel aç›dan ezilen
ulus ve halk hareketlerine destek olup, dünya devrimini ilerletme kayg›s›n›
tafl›d›¤›, yani bir iyiniyet içinde hareket etti¤i görülmekteydi. (…) daha eflitlikçi
daha az ayr›cal›kl› ve burjuva liberal etkilere karfl› daha dayan›kl› bir dokuya
sahip gözükmektedir.” (‹KK. Sy. 95 Sf. 28)

Modern revizyonist yeni burjuva Küba yönetimi, dünya devrimini ilerle-
tiyor, burjuva liberal etkilere dayan›kl›, daha eflitlikçi, dünya ezilen halklar›
ve uluslar›n›n mücadelesini destekleyen, ilerleten iyi niyetli iyi düflünceli ama
objektif olarak baz› hatalar› olan bir doku (!) olarak de¤erlendirilmektedir.
Komünizme götüren, devrimi ilerleten dünya devriminin hizmetinde olan yeni
burjuvalar, KONFERANS kanad›n›n bilime yeni-nitel (!!!) bir katk›s›d›r. Ge-
rici ç›karlar temelindeki kutuplaflma ve mücadelelerin mahiyetini çarp›tmak,
gerici odaklardan birine ezilenleri yedeklemek üç dünya teorisinin siyaset
tarz›d›r. fiuraya bak›nki baflkan Mao’ya “üç dünyac›l›k” çamuru atanlar, klasik
bir üç dünya stili siyaset izlemektedirler. Do¤u Perinçek’te, Çavuflesku-Hon-
necker, Miloseviç gibi bürokrat-revizyonist-burjuva diktatörlükleri emper-
yalizme karfl› mücadele ve sosyalizm kaleleri olarak göstermekteydi. Ona karfl›
olan yoldafllar›m›z yukar›daki görüflleriyle ayn› zeminde ne yaz›k ki bulufl-
maktad›rlar.

Keza, Körfez savafl›nda, Saddam rejimini destekleme takti¤i de ayn› flekilde
çürük bir üç dünya teorisi siyasetiydi. Bilimle kuflanm›fl bilinçli yürüyüfller
yerine, do¤ru çizgide olmayan reaksiyoner ç›k›fllar›n, karfl› ç›kt›klar›na öfkesi,
hatta tarihimize bulaflt›r›lm›fl kesinlikle reddedilmesi gereken bolca küfürlü
literatürleri, gerçekleri de¤ifltirmeye yetmez. I. MK’sine veryans›n etmek de¤il-
dir marifet. Hatalar›n› gerçekten anlay›p, kopmakt›r. Yukar›da iflaret etti¤imiz
pasajlara yön veren ideolojik ve siyasi çizgidir. Revizyonizmden kopmama
çizgisidir. Asl›nda partiyi yaratan Maoist ideoloji ile bütünleflememifl yoldaflla-
r›m›z, ideolojik konularda, örne¤in yoldafl Mao’nun nitel katk›lar›yla donan›p,
uygulamada, 2. MK’sinin çok çok gerisinde olmak bir yana, 2. Konferansta
partideki ML egemenlikli eklektik çizgiye karfl› mücadelede, Mao’yu kavra-
maya çal›flmada at›lm›fl olumlu ileri ad›mlar› da baltalamaktad›rlar. 2. MK’n›n
sa¤ hatalar›na karfl› ç›k›yor gözükmek, ideolojik alandaki revizyonizmi gölgele-
yebilir mi? ‹flte gerçek yukar›da ve ortada…
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Hani 1. MK’y›; AEP modern revizyonist çizgisinin parti ve devlet iktidar›n›
gasbetmifl olmas›na ra¤men, AEP ve ASHC’ye modern revizyonist parti ve
devlet dememe noktas›nda elefltiriyorduk? Peki savundu¤umuz neydi? “Sosya-
lizmi tek olarak yaflatan ve liberal burjuva rüzgarlardan en az etkilenen ülke
durumundayd›”  (‹KK Sy. 95 Sf. 13)

Bununla da kal›nm›yor, geçmiflte Rus Sosyal emperyalizmi’nin aleti Küba
yönetimi de aklan›veriliyor. Siyasi iktidar›n kimin elinde oldu¤u kilit bir me-
seledir. ‹deolojik-siyasi çizginin do¤rulu¤u ve yanl›fll›¤› herfleyi tayin eder
diyen Mao’dan ö¤renilmedi¤i aç›kt›r. Revizyonizmin iktidara gelmesi sosya-
lizmde proletaryan›n iktidar› kaybetmesidir. Alt yap› süratle buna uydurulur.
Biçimlere tak›l›p kalanlar, geçmiflte bilinen klasik kapitalist örgütlenme yok,
devlet mülkiyeti gerekçeleriyle sosyal faflizmleri (Rus Sosyal emp. gibi) Sos-
yalizm olarak adland›rmam›fllar m›yd›? Sözkonusu yaklafl›mlarla bu reviz-
yonizme meydan okunabilinir mi? Lanetlemek kolay, çizgi olarak her alanda
kopuyormusun, kopmuyor musun? Mesele budur.

Çeflitli dönemlerin tüm yan›lg›lar›n› köklü olarak anlamaya hizmet etmek
için, hepsini de¤il, hatal› belirgin baz› pasajlar›n› örnek göstererek, partimizin
ideolojik alandaki tarihi geliflmini k›saca anlatmaya çal›flt›k.

Mao; Önceki Dört Ustan›n Sadece Devam› m›?
Partimiz tarihinde AEP etkili çizgi, özellikle yoldafl Stalin’in hatalar›na daya-
narak, sosyalizmin niteli¤i ve sosyalizmin ekonomi politi¤i, proletarya dikta-
törlü¤ü alt›nda devrimin devam ettirilmesi konular›nda Mao’nun nitel kat-
k›lar›na, I. MK döneminde aç›kca, daha sonraki MK’leri döneminde de kimi
olumlu ad›mlar at›lsa da utangaçca muhalefet etmeye devam etmifltir. 1997
y›l›nda bile, MLM ad›na TKP/ML, eski hastal›¤›n›n, tekrar›n› ifade etmeye
devam ediyordu. Bizim için de geçerlidir bu ve fazlas›yla kanser ya da virüs-
lerimiz vard›r. Daha önce elefltirdi¤imiz, 1993 Partizan belgesi hepimizin ortak
organ› de¤il midir? Öyleyse bizim için “herfley yolunda” diyemiyece¤imiz
aflikard›r. 1997 TKP/ML belgesi, halen Mao’nun “Mao, s›n›f›n dört büyük
ustas›n›n bafllatt›¤› ifle devam etti” diyor. TKP/ML ile ayr›l›k öncesi, ortak ör-
gütsel tarihimizde, bu savunu egemen yaklafl›m durumundad›r. Maoizm’in
kabul edilmemesinin önemli nedenlerinden biri olan bu yaklafl›m süpürül-
melidir. Üstelik Mao’nun “nitel katk›lar› var” denilirken bile sadece “devam”
dan bahsetmek, ilerleme temelinde kopuflu gözard› etmek, özellikle de Stalin’in
hatalar›na devam aflk›d›r. Partiye, Mao’yu sadece Stalin yoldafl de¤il, Marks-
Engels-Lenin seviyesine “koyun” yalvar›fl› asla kabul edilemez. fiahsi bir
onurland›rma meselesi de¤ildir. MLM’ler kiflisel flöhrete tenezzül etmezler.
Stalin’den ö¤renerek, bilimimizi nitel olarak gelifltirdi. Bilimimiz do¤as› gere¤i
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elbette yeni nitel geliflmelere de ulaflacakt›. Bilginin “buraya kadar” denilecek
bir s›n›r› yoktur, olmayacakt›r. Do¤ru ve yanl›fl her zaman olacakt›r. Karfl›tlar›n
birli¤i temel yasas›n›n gere¤idir bu. Mücadeleye ve di¤er geliflmelere (de¤iflim
vb. gibi) yol açan da bu zemindir. Mao diyordu ki;

“Do¤ru yanl›fla karfl› mücadele içinde geliflir. Marksizmin geliflmesi
böyledir. (…) Onun geliflmesi de ancak mücadele yoluyla olur”. (Mao cilt
5.  Sf. 497) Maoizm’le bütün bileflkenlerinde bilimimiz mücadele yoluyla ge-
liflti. Geliflme, kaba bir tekrar zeminindeki devaml›l›kla olmaz. Karfl›tlar›n
birli¤i ve mücadelesi, herfley gibi düflünce dünyas› için de geçerlidir. Karfl›tlar›n
birli¤i temel yasas›n›n uygulanmas› sayesindedirki mücadele yoluyla, sosya-
lizm ve di¤er konularda nitel ilerleme yoluna girebilmifltir. Yoldafl Mao ö¤-
retiyor ki, sosyalist toplum da, kendine has özellikler içeren ve tarihsel geliflim
içerisinde zorunlu bir and›r, de¤iflim bitmez. Stalin yoldafl gibi birlik ve pe-
kifltirmekten bahsetmek gerçe¤i yans›tmaz. Sosyalizme ait formüller sonsuza
dek yaflamaz. Kendi tarihsel koflullar›yla iliflkili olan bu formüllerde, sosyalizm
gibi “sona ererek komünizm taraf›ndan inkar edilecektir”. Tersi bir din savu-
nuculu¤udur. Diyalektik geliflmeyi s›n›f ç›karlar› gere¤i inkar eden Liu fiiao
fii gibileri daha ilerilere gitmek için devrimi sürdürmek istemiyorlard›.
Kapitalist yola koyulanlar iflte bu yeni burjuvalard›. Karfl› karfl›ya bulunulan
bu problemlerin nedenleri ve afl›lmas›n›n yollar›yla Mao, sosyalizm konusunda
sadece Marks-Engels-Lenin-Stalin’i tekrar etmemifl, ML bilimi temsil ederek
nitel düzeyde gelifltirmifltir. Örne¤in Engels’e göre;

“Proletarya iktidar› ele geçirir ve üretici güçleri ilk etapta devlet mül-
kiyetine dönüfltürür. Bunu, yerine getirecek proletarya kendisine proletarya
olarak son verir; tüm s›n›f çeliflkilerine ve s›n›f antoganizmalar›na son verir,
devletin de devlet olufluna son verir”. (Devlet ve Devrim. Aktaran Lenin)
Baflka bir pasaj› da flöyle;

“Üretim araçlar›na toplum taraf›ndan elkonulmas› ile meta üretimi ve
bunun sonucu üreticiler üzerindeki egemenli¤i ortadan kalkar.” (Engels,
Anti Duhring. sf. 447)

Marks’›n dedi¤ine de bakal›m:
“Geliflmelerinin belirli bir aflamas›nda toplumun maddi üretici güçleri

o zamana kadar içinde hareket ettikleri mevcut üretim iliflkilerine ya da
bunlar›n hukuki ifadesinden baflka birfley olmayan mülkiyet iliflkilerine ters
düflerler. Üretici güçlerin geliflmesinin biçimleri olmaktan ç›k›p, onlar›n
engeli haline gelirler. ‹ktisadi temeldeki de¤iflme ile birlikte, muazzam üst
yap› bütünüyle afla¤›-yukar› süratle dönüfltürülmüfl olur.” (Ekonomi
politi¤in elefltirisine katk›) Genelde do¤ru, bilimsel teorilerinin yönelimlerinin
yan›s›ra buralarda hiç problem yok mu? Komünizmi gerçekten yakalam›fl ol-
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mufl olmak aç›s›ndan üst yap›n›n dönüfltürülmesi Marks’›n dedi¤i gibi bu kadar
k›sa sürede gerçeklefltirilecek bir fley midir? Engels’in ifadelerinde de görü-
lece¤i gibi gerçekten problemler bu son derece sürat ve an meselesi olan süre
içinde afl›la bilinirmi? fiunlar› bilme durumunday›z: Marks, Engels kendi dö-
nemlerinde, devrimi o zamanki objektif koflullar›n da bir sonucu olarak, Avru-
pa’da hem de birço¤unda birden yada k›sa aral›klarla birbirlerini izleyecek
bir geliflme olarak bekliyorlard›. O zaman aç›s›ndan bu tahlil yanl›fl de¤il, ob-
jektif gerçeklere uygun bilimsel bir yönelimdi. Avrupa’da devrim gerçekleflmifl
olsayd›, üretim, paylafl›m sorunlar› elbette bir Sovyet, Çin gerçekli¤i içindeki
kadar zor de¤il, çözüm için de daha avantajl› bir ortam içerecekti. Ancak yine
de ustalar›m›z›n dedikleri sorunun, bu kadar k›sa süre içinde süratli çözüme
kavuflaca¤› anlay›fl›, bizce de, Mao aç›s›ndan da bir problemdi. ‹flte Mao bu
problemlerle bo¤ufltu. Yaflad›¤› tecrübelerinde (ki bunlar› Marks-Engels-sos-
yalizmi yaflama anlam›nda hiç yaflamam›fllard›) yard›m›yla, sosyalizm konu-
sunda yeni aç›l›mlar yapm›flt›. Yoldafl Lenin’de Marks Engels’i daha gelifltiren
baz› ad›mlar atm›flt›r. Ancak sorunun Mao düzeyinde nitel çözümü yine de
sözkonusu olmam›flt›. Örne¤in flöyle demiflti:

“Tar›m› yeniden örgütlemeye muktedir bir genifl ölçekli makina sanayi,
sosyalizm için mümkün olan yegane maddi temeldir. Fakat komünizmi bu
genel tez ile s›n›rlayamay›z. Bu, daha somut hale getirilmelidir. Teknolojinin
en son baflar›lar›n› temel alan ve tar›m› yeniden örgütmeye muktedir genifl
ölçekli endüstri, tüm ülkenin elektrifikasyonu anlam›na gelir.” (Rus Komü-
nist Partisinin taktikleri üzerine rapor için tezler)

Sosyalizm için bunlar “gereksiz, önemsiz” fleylerdir demiyoruz. Dedi¤imiz
fludur: Bunlar› sosyalist inflan›n mutlak önkoflulu, olmazsa-olmaz› göstermek
do¤ru de¤ildir. Aksi halde, geri ülkelerde devrim ve sosyalizme geçifl “gerçek-
leflmesi zor bir istisna” olarak kal›rd›. Üretici güçler teorisyenleri böyle de
bakt›lar. Ezilen ülkelerdeki devrimleri reddedip-yads›d›lar. Ama görüldüki,
Mao’nun dedi¤i gibi gerçek hiçte böyle de¤ildi.

“Asl›nda ekonomi ne kadar geri olursa, geçifl o kadar daha az zordur,
çünkü halk ne kadar yoksul olursa, devrimi o kadar çok ister.” (Sovyet ‹kt.
Elefltirisi. Sf. 46)

Yaflanan bunca gerçeklerin ispatlad›¤› olgulara ra¤men, Mao haks›zd›r diye-
bilir miyiz? Devrimi ekonomik ileri geliflme seviyesi, üretici güçlerin yeterli
geliflme düzeyinin olmazsa olmaz› gören, 2. Enternasyonal ve Avrupa merkezli
görüfl aç›s›n›n de¤il, Maoizm’in bilimselli¤i prati¤in ispat›yla da ortadad›r.
Sosyalizmin inflas› teknik-makina temeli ile ayn›laflt›r›lamaz. Teknoloji herfle-
yin bafl›nda gelemez. Maoizm’in, sosyalizmin ekonomi politi¤i ve Büyük
Proleter Kültür Devrimi ö¤retisi, sadece Stalin’in hatalar›n› aflma anlam›nda
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de¤il, bütün ustalar›n eserinin bir devam›ndan ibaret de de¤il, yetersiz-eskiyen
ö¤elerin mücadele yoluyla afl›larak ilerletilmesi, yeni nitel bir seviyeye ç›karma
temelinde bir kopuflu da ihtiva eder.

Mao; DHD-DH‹-Halk Savafl› Konusunda da Bir Devam m›?
2. MK’si 5. Toplant› raporu (sonradan sözde kendisine karfl›t di¤er KONFE-
RANS, DABK ile ortak görüfller paylaflarak), Yeni Demokratik Devrim, Yeni
Demokratik Halk ‹ktidar› konular›nda da, DEH Deklerasyonuna baz› mese-
lelerde itiraz ediyordu. Bu da Mao’nun katk›lar›n›n nitel oldu¤unu, gerçek
anlamda görmemeydi.

Sömürge, yar› (yada yeni) sömürge ülkelerde devrimci strateji ve taktikleri
gelifltirmek için, Çin’de uzun y›llar süren devrimci savafl içinde Mao Zedung
taraf›ndan gelifltirilen teori hala referans noktas› olmaya devam ediyor.” (Dek-
larasyon) 2. MK’si ve sözde muhalifleri buna da karfl› gelmifllerdi. 2. MK’si
do¤rudan flöyle söylüyordu:

“Emperyalizm ça¤›n›n özelliklerini ve buna ba¤l› olarak sömürge ve yar›-
sömürgelerdeki devrimlerin önemini ve bunlar›n alaca¤› biçimleri net ve
aç›k olarak ortaya koyan Lenin ve Stalin’dir.”

Lenin ve Stalin yoldafllar, proleter dünya devriminin somut koflullardaki
görevler itibar›yla özde de¤il, biçimde farkl›l›klar içeren, emperyalist ülkelerde
sosyalist, ezilen-ba¤›ml› ülkelerde demokratik devrim gibi iki bafll›ca bile-
fleninin, birlik ve ay›r›m çizgilerini genelde do¤ru olarak ortaya koydular.
Genelde diyoruz, zira 2. MK’sinin iddia etti¤i gibi mesele tam “net ve aç›k”
ifade edilmifl de de¤ildi, olamazd›.  Ezilen ülkelerde devrim Ekim devrimini
takiben devrim güncelleflip, gündeme gelebilmiflti. Dolay›s›yla, ezilen ülkelerde
her boyutuyla devrim meselesinin “net ve aç›k” olarak, Stalin ve Lenin yol-
dafllar taraf›ndan tümüyle çözümlenmifl olmas› beklenemezdi de. Tarihsel
s›n›rlamalar, pratik tecrübe aç›s›ndan ancak genel çerçeve ortaya konulabilirdi,
konuldu. Örne¤in bu devrimlere proletaryan›n önderlik edebilece¤i, etmesi
gerekti¤i ortaya kondu. Emperyalist ülkelerin aksine, ezilen ülkelerde emper-
yalizme ba¤›ml›l›¤›n bir sonucu olarak devrimin ulusal bir yön içerdi¤i de
ifade edildi. Emperyalist bask›dan kendisi de nasibini ald›¤› için milli burju-
vazinin bir kesiminin bu devrimi destekleyebilece¤i, kat›labilece¤i genelde
gösterildi. Köylülü¤ün rolü de. Troçkist muhalefetin itirazlar›n› Stalin çürüttü.
Çin devriminin özgül görevlerini, hedeflerini, ittifaklar›n›, yolunu baz› tali
hatalar›na ra¤men genelde do¤ru tahlil etti ve zaten bu konulara cevapta Mao
ortaya konulmufllar›n tekrar›ndan ibaret olsayd›, tali dedi¤imiz Stalin yoldafl›n
hatalar›n› aflmam›fl ve devam› durumunda bulunsayd›, Yeni Demokratik Dev-
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rim, Yeni Demokratik ‹ktidar ve Halk Savafl› konular›nda bilimimize yeni-
nitel katk› yapm›fl olmazd›.

Yeni Demokratik Devrim konusu, proletaryan›n ustalar›nda ve özellikle
Lenin-Stalin’de, fevkalade ö¤retici derslerle vard›. Ancak Mao ile yeni bir
aflamaya ulaflm›flt›r. Lenin ve Stalin’de çözümlenememifl sorunlar da vard›.
Örne¤in ülkemizde M. Suphi TKP’si de dahil, Mao öncesi Komüntern üyesi
partilerin hata ve zay›fl›klar›nda bu sorunlar›n hiç mi rolü yoktu. Komüntern
ve Stalin yoldafl›n bu konularda da tali hatalar› vard›. ÇKP’deki Wan-Ming
çizgisinde Komüntern ve Stalin yoldafllar›n da olumsuz rolleri aç›kt›r. Mao
Zedung do¤ru olarak flöyle diyordu:

“Sovyetler Birli¤inde bir zamanlar Stalin’i göklere ç›karanlar flimdi onu
bir hamlede cehenneme gönderiyorlar. Burada Çin’de de baz›lar› ayn› örne¤i
izliyorlar. Merkez Komitesinin görüflü, Stalin’in hatalar›n›n, bütünün
yaln›zca %30’u, baflar›lar›n›n ise %70’ini oluflturdu¤u ve bir bütün olarak
de¤erlendirildi¤inde her fleye karfl›n, Stalin’in büyük bir Markist oldu¤u
yönündedir. (…) Proletarya Diktatörlü¤ünün Tarihi Tecrübesi üzerine adl›
yaz›y› bu de¤erlendirme temelinde yapt›k.

(…) Stalin Çin’le ilgili baz› hatal› fleyler yapt›. ‹kinci devrimci savafl
döneminin sonlar›nda Wang Ming’in izledi¤i sol macerac›l›k ve Japonya’ya
karfl› direnme savafl›n›n bafllar›nda gene onun düfltü¤ü sa¤ oportonüzm,
Stalin’e ba¤lanabilir. Kurtulufl savafl› s›ras›nda, Stalin önce iç savafl alev-
lendi¤i takdirde, Çin ulusunun yok olmayla karfl› karfl›ya kalaca¤›n› öne
sürerek, bizim devrime h›z vermemize izin vermedi. Sonra savafl gerçekten
patlad›¤› zamanda bize karfl› yar› ciddi, yar› kuflkulu bir tav›r ald›. Savafl›
kazand›¤›m›z zaman Stalin, zaferimizin Tito tipi bir zafer oldu¤undan flüphe
etti.” (Mao cilt. 5. sf. 346)

Çin’deki do¤matikler, devrimi Çin’de de Sovyet devriminin kopyas› olarak
ele al›yorlard›. Bunlar›n aksine Mao, Çin Devriminin kanunlar›na vak›f olarak,
evrensel ö¤retiyi somutta yarat›c› bir flekilde birlefltirerek sadece Çin devri-
minin önder çizgisini oluflturmakla kalmad›. Ayn› zamanda (daha da önemlisi)
bu pratik içinde evrensel aç›dan bir katk› olarak Yeni Demokratik Devrim
teorisi, Halk ‹ktidar›, Halk Savafl›, genel stratejik-siyasal çizgisini gelifltirdi.
Daha önceki seviyesiyle bu konularda ustalarda mevcut olan teori genelde
do¤ruydu. Ancak herfleyi çözme durumunda da de¤ildi. Hatta, Stalin yoldaflta
oldu¤u gibi, hatalarda mevcuttu.

“Komüntern’i dinleseydik biz Çin devrimini gerçeklefltiremezdik” derken
Mao’nun ifade etti¤i sözkonusu hatalard›. Wang Ming çizgisinden, baflar›s›z-
l›klardan Stalin yoldafl elbette tümden sorumlu de¤ildir. Ancak Wang Ming’
lerin komüntern temsilcileri oldu¤u da bilinen bir gerçektir. Komüntern ve
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Stalin’in deste¤ine sahiptiler. 1924-1927 y›llar›nda ise komüntern’in Çin
temsilcisi Borodin idi. Siyasi çizgisini Mao flöyle de¤erlendiriyordu:

“Borodin Cen Dusi’nun biraz sa¤›na düflüyordu ve burjuvaziyi memnun
etmek için herfleyi yapmaya haz›rd›, hatta iflçilerin silah›n› ellerinden almak
da dahil olmak üzere, nitekim bunun için sonunda emir verdi.”

Bu dönemler,  Çan Kay fiek bile (1924-27 iktidar ortakl›¤›na ihanet etmeden
önce) Komüntern Yürütme Kuruluna fahri üye olarak benimsenmiflti. ‹hanetten
sonra bile, Guamindang’›n s›n›f karekteri hatal› de¤erlendirildi¤i için komü-
nistlerle ittifak›n›n devam ettirilmesi Hunan hükümetinin sürmesi arzulan›-
yordu. (Stalin ve Komüntern taraf›ndan) 1930’larda Wang Ming sol mecaral›
bir çizgi izliyordu. Çin devriminin yolunu Sovyet misali bir ayaklanma olarak
savunuyor, k›rlar›n-köylülerin devrimdeki önemini görmüyor, Çin’de milli
burjuvazinin ikili yan›n› anlayam›yordu.

1937’ler sonras› da sa¤ bir yörüngeye girdi. Tüm bunlarda Stalin yoldafl›n
pay› vard›. Yoldafl Stalin 1943’lerde de Çan Kay fiek’e karfl› iç savafl› onay-
lamad›. ‹ttifak önerdi. Dünya çap›nda izlenen ittifaklar siyasetinin (2. Dünya
Savafl›) zarar görece¤i kayg›s›yla, birebir izlenmesini istedi. Bunlar yanl›flt›.
Mao hakl› olarak reddetti ve uymad›, bildi¤ini yapt›, do¤ru olan da buydu.
Sovyetler Birli¤inin korunmas› elbette enternasyonal bir görevdi. Çin devri-
minin bu görevle iliflkisine, Fransa-‹talya-Yunanistan partilerinin yapt›¤› gibi
tek yanl› yaklafl›lamazd›. Tek yanl› yaklaflanlar, uluslararas› siyaseti körü körü-
ne takip edenler, Sovyetlerin korunmas›nda kendi ülke devrimlerinin oyna-
yaca¤› rolü atlayanlar, burjuvalar›na kuyruk olmufllard›. Bu suç Komüntern’e
tamam›yla maledilemezse de, hatas›z oldu¤u da söylenemez. Mao do¤ruyu
yapt›, k›z›l Sovyetlerin korunmas› ile Çin devrimi iliflkisine diyalektik bakt›.
Zafer böyle mümkün olabildi. 2. Dünya Savafl› ve Komüntern bafll› bafl›na ele
al›nmay› gerektiren bir konudur. Enternasyonal komünist hareket içinde önemli
bir tart›flma konusu olan bu meseleye iliflkin görüflümüzü, ileride derinlefltirmek
perspektifiyle, flimdi sadece ilgili bölümler de bir bafllang›ç seviyesi olarak
ortaya koymaya çal›flaca¤›z.

Yeni Demokratik Devrim döneminde, Lili-san, Wang-Ming, Chang Kuo-
Tao’lara karfl› yoldafl Mao’nun çizgi mücadeleleri bilinme durumundad›r.
Wang-Ming-Komüntern iliflkisi örne¤inde k›saca göstermeye çal›flt›¤›m›z gibi,
bu mekanik-kopyac› taklitçilerin çizgisinde Komüntern ve Stalin’in de etkisi
vard›r. Çeliflki ve pratik üzerine, birleflik cephe, yeni demokrasi ve onun ikti-
sad›-kültürü, halk savafl› gibi alanlardaki yaz›lar›yla, Mao Çin’deki mekanik-
kaba materyalist çizgileri yenmekle kalmad›, enternasyonal proletaryaya
evrensel katk›lar kazand›rd›.
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Örne¤in; bürokratik kapitalizm, Mao’nun Yeni Demokratik Devrim
teorisinin önemli bir bileflinidir. Partimiz tarihinde, sosyo ekonomik yap› tart›fl-
malar›ndaki çeflitli kafa kar›fl›kl›klar›nda, bu tezin anlafl›lamamas›n›n tayinedici
düzeyde önemli bir yeri vard›r. Ezilen ülkelerde baz› özgünlükleri olsa da,
kapitalizm, emperyalizme ba¤›ml› ve yar›-feodal temelde geliflmifltir. Bürokra-
tik kapitalizm, bu koflullar›n ortaya ç›kard›¤› bir kapitalizmdir. Ezilen ülke
ekonomilerini tahakkümleri alt›nda tutan, emperyalist-tekelci sermayeye ba¤l›
olan ve yar›-feodal zemin üzerinde ortaya ç›k›p geliflen bu kapitalizmin,
komprador burjuvazi, büyük toprak a¤alar›, büyük bankerlerin bileflimini iç
içeli¤ini ihtiva eder. Bürokratik kapitalizm, emperyalizme ba¤›ml›, feodalizme
ba¤l› tekelci bir özellik tafl›r. Gonzalo yoldafl›n ifade etti¤i gibi;

“Geliflmesinin belirli bir aflamas›nda bu kapitalizm, devlet iktidar› ile
bütünleflir ve devletin iktisadi imkanlar›ndan yararlan›r, devleti iktisadi bir
manivela olarak kullan›r ve bu süreç büyük burjuvazinin bir di¤er kli¤ini,
bürokrat burjuvaziyi yarat›r. Bu zaten tekelci olan ve flimdi devlet mülkiyeti
alt›na da giren bürokrat kapitalizmin daha da geliflmesine yol açar.”

Peru’da ortaya ç›kt›¤› gibi, bizde de bürokratik kapitalizmi devlet taraf›ndan
gelifltirilen kapitalizm, yada K‹T’ler gibi olgularla eflitlemek anlay›fllar› olabilir.
Bu kesinlikle yanl›flt›r. Devlet mülkiyeti alt›nda olmayan, di¤er komprador
büyük toprak a¤alar› sermayesini de kapsar. Yani bürokrat kapitalizm, devlet
tekelci kapitalizmi ile s›n›rland›r›lamaz. Mao bu meseleyi etrafl›ca aç›klad›.

Bürokrat kapitalizmi, devlet tekelli kapitalizmden ibaret görenler, emper-
yalist-kapitalizmin flimdiki durumda ezilen ülkelere dayatt›klar› ve h›zla ger-
çeklefltirdikleri, “özellefltirmeli siyasetlerine bakarak pekala, bürokrat kapita-
lizm “tasfiye ediliyor” çizgisine ç›kabilinir, ç›kmaktad›rlar. Ezilen ülkelerdeki
kapitalizmin kendine has özelliklerini görmezden gelip, onun belli bir geliflme
seviyesini, ortaça¤ iliflkilerini yads›man›n gerekçesi haline getirenler, Mao’yu
anlamak bir yana, komprador burjuvazi ve büyük toprak a¤alar› kliklerinden
herhangi birini “üretici güçleri gelifltirdikleri ilerici bir rol oynad›klar›” sapta-
malar›yla destekleme, kuyruk olma durumlar›na da girebilmektedirler. Yada
devlet kapitalizmini “ulusal karekterli” de¤erlendirerek, “emperyalizme karfl›
mücadele” ad›na kutsay›p, bayraklaflt›rabilmektedirler. Bunlar, tamam›yla
yanl›flt›r. Bürokrat kapitalizm, emperyalizme ba¤›ml›, varl›¤› ve geliflmesini
ona borçlu ve feodalizmden kesinlikle kopuk olmayan bir kapitalizmdir. Bu
koflullar (emperyalist ba¤›ml›l›k, ortaça¤ iliflkileri, komprador burjuvazi, büyük
toprak a¤alar› iktidar›) ezilen ülkelerde yeni demokratik devrimi talep etmek-
tedir. Bunu, sadece sosyalist devrimin takip etmesi de yetmez, giderek üçüncü
devrime, proletarya iktidar› alt›nda devrimin sürdürülmesinin parlak bir örne¤i
olan büyük proleter kültür devrimine ulaflt›r›lmas›n› da içerir. BPKD, her yerde
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bir defaya mahsus bir olay de¤il, özgül biçimler alsa da defalarca tekrar› olacak
bir ö¤retidir. Bu evrensel ö¤reti, proletaryan›n enternasyonal mücadelesinin
kolektif tecrübesidir. Evrensel ö¤reti her bir somut koflullar›n özgünlüklerine
yarat›c› uygulan›r, mekanik de¤il.

Mao ve Halk Savafl›
Bafll›¤a ç›kard›¤›m›z ifade tarz›ndan s›n›f düflmanlar›m›z›n oldukça ürktü¤ünün
fark›nday›z. Nas›l ürkmesinler ki?  Çünkü dünyam›zda dolaflmakta olan komü-
nizm hayaleti Maoist Komünistler önderli¤inde yürütülen Halk Savafllar›yla
temsil edilmektedir. Somutlamak için fazla uza¤a gitmeye gerek yok: Dünyan›n
çat›s› Everest eteklerinde Nepal Komünist Partisi (Maoist) önderli¤inde yürü-
tülen Halk Savafl›’yla elde edilen stratejik politik baflar›lar bütün insanl›k ale-
mini de¤iflik boyutlarda da olsa etkilemektedir. Bu devasa politik geliflme
dünya proletaryas› ve ezilen halklar›na büyük bir moral güç verirken emper-
yalist haydutlar ve  uflaklar›na  ise korku sal›p bacaklar›n› titretmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki dünyam›zda mevcut durumda dolaflan iki
büyük ideolojik hayaletten biri, emperyalizmin “yeni dünya düzeni” ad› alt›nda
gelifltirmeye çal›flt›¤› reformist-tasfiyeci ideolojik bayrak iken, öteki ise Maoist
Komünist Partilerin dalgaland›rd›¤› Marksizm-Leninizm-Maoizmin, ‹lla da
Maoizmin rehberli¤inde yürütülen Halk Savafllar› ve s›n›f mücadelesinin
yaratt›¤› Maoist k›z›l bayrakt›r.

‹nsanl›¤›n gerçek kurtuluflu emperyalist burjuvazi ve tüm dünya gericili-
¤inin dalgaland›rd›¤› bayrak alt›nda toplanmakla de¤il ancak dünya proletar-
yas›n›n rehber ideolojisi Marksizm-Leninizm-Maoizm’in yön verdi¤i Maoist
Komünist Partilerin bayra¤› alt›nda toplanmakla mümkün olur. Bunun için
de dünyadaki  bütün Komünistlerin bafl vuraca¤› bir tek adres var o da enternas-
yonal proletaryan›n embriyon düzeyindeki merkezi örgütü olan Devrimci
Enternasyonal Hareket (DEH)’tir.

Dünyada ve ülkede ideolojik düzlemde bafl düflman›m›z reformizmdir.
Bundand›r ki ideolojik alanda okun sivri ucunu reformizme yöneltmeliyiz.

Baflta reformizm olmak kayd›yla Marksizme yabanc› bütün ideolojik ak›m-
lar›n dünya proletarya ve ezilen halklar üzerindeki etkisini k›rman›n kilit nok-
tas›n› ise  hiç kuflkusuz ki genel olarak bütün ülkelerde s›n›f savafl›na, özelde
ise bizim ki gibi yar›-sömürge, yar›-feodal ülkelerde Halk Savafllar›na her za-
mankinden daha fazla yüklenmek olacakt›r.

‹flte bu ideolojik, politik, tarihsel ve toplumsal gerçeklikten hareketledir ki
Maoist Komünist Partisi gerçeklefltirmifl oldu¤u 1. Kongrede ideolojik-politik
yönelim olarak “Maoizmle Yüklen Halk Savafl›yla ‹lerle!” stratejik fliar›n›
belirledi.
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Reformizm ve tasfiyecili¤in g›rla gitti¤i bu gibi siyasal ortamlar her bir
Maoist militana Halk Savafl› çizgisinde her zamankinden daha fazla ideolojik
donan›m, politik ›srar ve uyan›kl›¤› flart koflar. Çünkü bu gibi politik ortamlarda
ideolojik savrulma ve politik k›r›lmalar daha çok bafl gösterir.

Yeri gelmiflken vurgulamak gerekir ki Maoist Komünistler son geliflmelerle
birlikte Halk Savafl› konusunda daha yüksek bir bilinç seviyesine eriflmifl
durumdalar. Bunu, kamuoyuna deklere edilen sonuçlarda görmek mümkün.

Öyleki, yani görünen o ki  yakalanan bu bilinç seviyesiyle Mao’nun Halk
Savafl› teorisinin sa¤’dan veya sol’dan yorumlanmas› da alt edilmifltir.

Dolay›s›ylad›r ki  Mao’nun Halk Savafl› teorisi ve onunla direkt ba¤›nt›
içerisinde olan baz› stratejik meseleler üzerinde durmak gereklidir, zorunludur.

Halk Savafl› Nedir?
Halk Savafl› üzerine bugüne kadar gerek kavramsal gerekse  içerik bak›mdan
çeflitli yorum ve tan›mlamalar yap›ld›. Bu teoriyi, kimileri sadece askeri bir
savafla, kimileri “k›r flehiri kuflats›n”stratejisine, kimileri k›r gerilla savafl›na,
kimileri Maoizm rehberli¤i alt›nda dünyada yürütülen bütün s›n›f savafllar›na,
kimileri silahl› vb. mücadele biçimlerine, kimileri ise Maoizmin ideolojik-
politik önderli¤i alt›nda yürütülen uzun süreli köylü savafl›na uyarlayarak ele
ald›. Dahas›, Halk Savafl› kuram› üzerine bin bir türlü teorik yorumlar yap›ld›.
Ve hala da yap›lmaya devam edilmektedir.

 Sözün özü, dünyada ki Maoistler ve Maoist komünist partileri aras›nda
Halk Savafl› teorisinin yorumlanmas› noktas›nda henüz tam bir görüfl birli¤i
sa¤lanm›fl de¤il. Görüfl birli¤inin sa¤land›¤› en belirgin bir nokta var, o da
fludur: Bir savafla Halk Savafl› demek için o savafla mutlak bir flekilde Maoist
partilerin önderlik yapmas› flart›n›n konulmas›d›r. Bu, Halk Savafl› nezdinde
de olsa tüm Maoist Komünist partiler ve Maoistler aras›nda çok önemli bir
ideolojik ve teorik birliktir

Bu kaotik teorik yorumlardan hareketledir ki Halk Savafl› kuram›n› çeflitli
boyutlar›yla ele al›p yan›tlamak önemli bir ideolojik ve teorik görev olarak
önümüzde durmaktad›r. Çünkü Halk Savafl› teorisi konusunda bilinci aç›k ve
net olmayanlar s›n›f mücadelesinde mevcut gerici iktidarlar› alt edip yerine
kendi iktidarlar›n› kurmay› baflaramazlar. Dahas›, her hangi bir konuda kendi
bilinci ayd›n olmayanlar baflkalar›n›n da zihinlerini örgütleyemez. Yani zihin-
leri, do¤ru bir ideoloji ve teoriyle örgütlenenler baflkalar›n›n zihinlerini de
örgütlemifl olur. Bu da gelece¤in iktidar›n›n gerek bilinçlerde gerekse pratikte
ad›m ad›m kurulmas› demektir. Bu bilinçledir ki her bir Maoist kavramlar› ve
adland›rmalar› do¤ru ve yerli yerinde kullanmak zorundad›r. Yoksa ideolojik
kaosa sürüklenir. Oradan da politik olarak sa¤a sola savrulmaktan kurtulamaz.
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Kald› ki Halk Savafl› gibi devrimin önemli bir teorik sorununda düflülecek
en ufak bir sapma, devrime çok önemli zararlar vermifltir, verecektir. Bu ba¤-
lamda öncelikli olarak Halk Savafl› teorisini zihnimizde örgütlemeliyiz. Bunun
do¤ru bir örgütlenmesini yapt›ktan sonra  di¤er stratejik sorunlar› da bilimsel
bir flekilde yan›tlam›fl ve çözümlemifl oluruz. Aslolan da ana halkay› bilinci-
mizde iktidara tafl›makt›r. Bu önemdendir ki konuya ilk olarak Halk Savafl›
nedir sorusunu yan›tlamakla bafllamak gerekir.

Halk Savafl›; en özlü ifadeyle  yar›-feodal yar›-sömürge ve yar›-feodal
sömürge ülkelerde anti-emperyalist anti-feodal mücadelede ifadesini bulan,
‹flçi s›n›f›n›n Maoist Komünist Partileri arac›l›¤›yla politik olarak önderlik
etti¤i özünde Uzun Süreli Köylü Savafl›n›n ekonomik, politik iktidarlaflma ve
askeri savafl stratejisidir.

Özet olarak da olsa bu tan›mlaman›n arka plan›nda yatan ideolojik, ekono-
mik, siyasi ve askeri nedenlerin aç›l›m›n› yapmakta fayda var:

Birincisi, bir savafl› Halk Savafl› olarak de¤erlendirmek için ilk olarak o
savafla yön veren siyasi çizginin Marksizm-Leninizm-Maoizm, illa da Maoizm
ideolojisi ›fl›¤›nda politik olarak kurulmufl bir Komünist partisine sahip olmas›,

‹kincisi, bu teorinin siyasi ve askeri olarak beslenece¤i sosyo-ekonomik
zeminin  yar›-feodal yar›-sömürge olmas› ve bu ülkelerde yürütülen anti-feodal,
anti emperyalist mücadele ve savafllara Maoist bir Komünist partisinin önderlik
etmesi,

Üçüncüsü, bu gibi ülkelerdeki anti-feodal anti emperyalist devrimin diya-
lektik birli¤i olan Demokratik Halk Devrimi’nin özünün, özellikle de Demok-
ratik devrimin özünün toprak devrimi olmas›,

Dördüncüsü, bu gibi sosyo-ekonomik yap›ya sahip ülkelerde “proletaryan›n
öncü köylülü¤ün ise temel güç oldu¤u”, Maoist  Demokratik Devrim teorisini
savunmak,

Beflincisi, iktidar›n ancak “parça parça ve K›z›l Siyasi ‹ktidarlar” yoluyla
al›naca¤› Maoist devrim ve iktidarlaflma stratejisini savunmak,

Alt›nc›s›, bu gibi ülkelerde “ana mücadele biçiminin silahl›, ana örgütlenme
biçiminin ise parti önderli¤inde Halk Ordusu olaca¤›” teorisinin savunulmas›,

Yedincisi, bu gibi ülkelerde devrimin üç temel silah›ndan birisi olan Halk›n
Devrimci Birleflik Cephesi (HDBC) tezinin savunulmas› ve bu cephenin politik
önderli¤inin Maoist Komünist Partiler önderli¤inde olmas›n› flart koflmak,

Sekizincisi, bu gibi ülkelerde kapitalist üretim iliflkisi de¤il esas olarak
feodal üretim iliflkilerinin hakim olmas›, flartt›r.

Görüldü¤ü gibi Halk Savafl›, ne tek bafl›na bir mücadele, ne bir örgüt ve
örgütlenme, ne de askeri bir savafla indirgenecek savafl biçimidir. Hepsinin
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sentezidir. Daha aç›k bir deyiflle Halk Savafl› teorisi, bu 8 (sekiz) temel tezin
diyalektik birli¤idir. Bu tezlerin hepsi de birbirine kopmaz bir flekilde ba¤l›d›r.
Bunlardan birinin eksik olmas› demek yürütülen savafla Halk Savafl›  dememek
için yeterli bir nedendir.

Özcesi, bizim ki gibi ülkelerde devrimimizin iki ana organ›ndan birincisi,
Maoizm ideolojisiyle siyasi olarak flekillenen Komünist partisi (bu, tayin edici-
dir) iken, di¤eri ise Halk Savafl›’d›r. ‹lki, beyin görevi görürken ikincisi ayaklar
görevi görmektedir. Birisi olmazsa di¤eri olmaz. Dolay›s›yla devrim de gerçek-
li¤e dönüflmez.

Halk Savafl› üzerine yapt›¤›m›z bu özet teorik aç›mlamadan sonra geçiyoruz
Halk Savafl› teorisiyle iliflkili baz› stratejik sorunlara.

Halk Savafl›n›n Mücadele Ve Örgüt Biçimleriyle ‹liflkisi:
Baflkan Mao, ülkelerin sosyo-ekonomik özelliklerine uygun olarak afla¤›ya
aktaraca¤›m›z ana mücadele ve örgüt biçimleri  tezini savunmaktad›r:

“‹ktidar›n silah zoruyla ele geçirilmesi, sorunun savaflla çözülmesi,
devrimin bafll›ca görevi ve en yüksek biçimidir. Bu Marksist-Leninist devrim
ilkesi gerek Çin ve gerekse bütün di¤er ülkeler için evrensel olarak geçer-
lidir.” (Seçme Eserler cilt; 2, Sf; 261)

Görülece¤i gibi burada ilke olarak savunulan anlay›fl, bütün ülkelerde mev-
cut iktidarlar›n ancak Silah zoruyla alt edilece¤i gerçekli¤idir. Daha aç›k bir
deyiflle Mao, “‹ktidar Namlunun Ucundad›r!” ilkesini mevcut durumda bütün
ülke devrimlerinin gerçekleflmesi için ana ilke olarak savunulmas›n› flart kofl-
maktad›r. Bu tez savunulmadan hiçbir ülkede hiçbir Demokratik ve Sosyalist
devrim gerçekleflemez.

Bunun aksini savunmak, yani bar›flç›l yolla iktidar›n ele geçirilece¤ini sa-
vunmak revizyonizm veya reformizmdir.

Bu ilkeyi savunmak (Zor’u) farkl› fley, fakat bu ilkeyi her ülkeye ayn› fle-
kilde uygulamak farkl› fleydir. Burada meselenin özünü devrimin ZOR’la
yap›l›p yap›lmamas› tezini savunmak oluflturmal›d›r. Ülkelerin kendi koflul-
lar›n› göz önünde bulundurmadan silahl› mücadeleyi her yere ayn› flekilde
kullanmak ise revizyonizm veya reformizm de¤il sa¤ veya sol oportünizm
olur.

Devrimin ZOR’la yap›lmas› tezi Marksist devrim teorisinin ilkesel bir soru-
nudur. Bilindi¤i gibi revizyonizm ve reformizm Marksizm’in temel ilkelerin-
den ayr›l›r. Bu ideolojik ak›mlar›n Marksizmden ayr›ld›klar› temel ilkelerden
birisi de devrimlerin ZOR’la de¤il bar›flç›l yolla gerçekleflece¤i tezini savun-
malar›d›r. Fakat bir  sa¤ veya sol oportünizm(sistemleflmifl çizgi boyutuyla da
olsa fark etmez) öyle de¤il. Çünkü bu tür ideolojik ak›mlar “devrimin zor
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yoluyla gerçekleflece¤i” Marksist devrim tezini savunmaktad›rlar. Ancak
Marksizm’den sapan bu ak›mlar›n temel yan›lg›s› fluras›d›r: Ülkelerin farkl›
koflullar›n› (sosyo-ekonomik) göz önünde bulundurmadan bütün devrimler
için geçerli olan zor yöntemini, dahas› silahl› mücadeleyi tek bir reçete gibi
her yere ayn› flekilde uygulamay› savunmufl olmalar›d›r. Bundand›r ki Marksist
Devrim teorisinden sapmaktad›rlar.

Bu güne kadar bu konuda hayli kavram kargaflal›¤›n›n da oldu¤unu belir-
telim. Bu, küçük burjuva oportünist devrimci hareket saflar›nda oldu¤u gibi
Komünist hareket saflar›nda da mevcuttur. Revizyonizmle oportünizm aras›nda
diyalektik bir iliflki elbette ki vard›r. Ancak her ikisinin ayn› oldu¤u söylene-
mez. Ayn› olmad›¤› gibi oportünizmin kendi içerisinde çeflitleri vard›r.
Oportünizm, sa¤ veya sol oportünizm diye ikiye ayr›l›r. Bunlar›n da kendi
içerisinde boyutlar› vard›r: Bunlar; sistemleflmifl (program, platform) ve sis-
temleflmemifl(henüz embriyon halinde) oportünizm boyutunda kendisini
gösterir. Hepsi de özünde Markisizimden sapmad›r.

Burada dikkatleri çekmek istedi¤imiz ana nokta revizyonizmle oportü-
nizmin birbirine kar›flt›r›lmas›d›r. Bu kavramlar ço¤u kez yerli yerine kulla-
n›lm›yor. Kullan›lmad›¤› için de gereksiz polemikler yürütülüyor. Bu kav-
ramlar do¤ru ve yerli yerine kullan›lmad›¤› zaman yanl›fl düflüncelere karfl›
mücadele yöntemi de hatal› oluyor. Do¤ru bir siyaset ancak do¤ru bir teori
›fl›¤›nda yürütüle bilinir. Maoistler, ideolojik olarak oportünizm ve revizyo-
nizmin hiç birisiyle uzlaflmay› savunmaz, hepsinin de amans›z düflman›d›rlar.
Hepsinin amans›z düflman› olmak demek hepsine ayn› siyaseti uygulamay›
getirmez. Demek istedi¤imiz o ki  bilimsel görüfl aç›s› bütün sapmalara karfl›
amans›z ideolojik mücadele ama her sapmaya karfl› farkl› siyaset izlemektir.
Bu gözden kaç›r›ld› m› o zaman hiçbir sapmaya (revizyonizm-reformizm,
anarflizm-Troçkizm ve Hocac›l›k, sa¤ veya sol oportünizm fark etmez) karfl›
do¤ru bir ide olojik mücadele yürütülemez.

Özcesi, Halk Savafl›n› savunmayan her bir küçük burjuva hareketi toptanc›
bir mant›kla revizyonist veya reformist olarak nitelendirmek do¤ru bir anlay›fl
de¤il. Daha aç›k bir söylemle, bizim ki gibi ülkelerin devrim stratejisi için
Halk Savafl› teorisini savunmayanlar›n hepsi revizyonist de¤il ama oportünist.

Neyin ilke, neyin ilke olmad›¤› noktas›nda bu ön aç›mlamay› yapt›ktan
sonra Mao yoldafl›n farkl› sosyo-ekonomik yap›lara sahip ülkeler için farkl›
mücadele ve örgüt biçimleri geçerlidir, tezlerini aktaral›m:

“Ama ilke ayn› kalmakla birlikte, onun proletarya partisi taraf›ndan uygu-
lanmas›, de¤iflik koflullara göre de¤iflik biçimler al›r. Faflist olmad›klar› ya da
savafl halinde olmad›klar› zaman kapitalist ülkeler içte (feodalizmi de¤il)
burjuva demokrasisini uygularlar; d›fl iliflkilerinde ise kendileri bask› alt›nda
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olmay›p, baflka ülkeleri bask› alt›nda tutarlar. Bu özelliklerinden dolay›, kapi-
talist ülkelerdeki proletarya partisinin görevi, uzun bir legal mücadele dönemi
boyunca iflçileri e¤itmek, güç toplamak ve böylece kapitalizmi nihai olarak
y›kmaya haz›rlanmakt›r. Bu ülkelerde sorun, uzun bir legal mücadele, parla-
mantodan bir kürsü olarak yararlanma, iktisadi ve siyasi grevler, sendikala-
r›n örgütlenmesi ve iflçilerin e¤itilmesi sorunudur. Orada örgütlenme biçimi
legaldir, mücadele biçimi de kans›zd›r (askeri de¤ildir). Savafl sorununa gelin-
ce, kapitalist ülkelerdeki Komünist partileri kendi ülkeleri taraf›ndan yürütülen
emperyalist savafllara karfl› ç›karlar. E¤er böyle savafllar patlak verirse bu parti-
lerin siyaseti, kendi ülkelerindeki gerici hükümetlerin yenilgiye u¤ramas›n›
sa¤lamakt›r. Komünist Partilerinin vermek istedikleri tek savafl, haz›rlanmakta
olduklar› iç savaflt›r. Fakat bu ayaklanma ve savafl, burjuvazi gerçekten çaresiz
bir duruma gelinceye, proletaryan›n büyük ço¤unlu¤u silaha sar›l›p savaflmaya
kararl› hale gelinceye ve köylük bölgelerdeki kitleler proletaryaya gönüllü
olarak yard›m edinceye kadar bafllat›lmamal›d›r. Ve böyle bir ayaklanma ve
savafl› bafllatman›n zaman› geldi¤inde, ilk ad›m flehirleri ele geçirmek, ard›ndan
da köylük bölgelere ilerlemek olacakt›r; tersi de¤il. Bütün bunlar kapitalist
ülkelerdeki Komünist Partileri taraf›ndan yap›lm›flt›r ve Rusya’daki Ekim
devrimiyle de do¤rulu¤u kan›tlanm›flt›r.

Çin ise farkl›d›r. Çin’in özellikleri, ba¤›ms›z ve demokratik de¤il yar›-sö-
mürge ve yar›-feodal olmas›, içte demokrasi olmay›p  feodal bask› alt›nda
bulunmas› ve d›fl iliflkilerinde milli ba¤›ms›zl›¤a sahip olmay›p emperyalizmin
bask›s› alt›nda olmas›d›r. Dolay›s›yla, yararlanabilece¤imiz bir parlamentomuz
ve iflçileri legal olarak grev için örgütleme hakk›m›z yoktur. Komünist parti-
sinin buradaki görevi, esas olarak, ayaklanma ve savafl› bafllatmadan önce
uzun bir legal mücadele döneminden geçmek ve önce büyük flehirleri ele geçi-
rip ard›ndan köylük bölgeleri iflgal etmek de¤il, tam tersidir.

…Bütün bunlar, Çin ile kapitalist ülkeler aras›ndaki fark› ortaya
koymaktad›r. Çin’de esas mücadele biçimi savafl, esas örgütlenme biçimi
ordudur. Kitle örgütlenmesi ve kitle mücadelesi gibi di¤er biçimler de son
derece önemli, hatta vazgeçilmez biçimlerdir ve hiçbir koflul alt›nda küçüm-
senemezler; ama onlar›n amac› savafla hizmet etmektir. Bir savafl›n
patlamas›ndan önceki bütün örgütlenme ve mücadele, savafla haz›rl›k için-
dir.” (age, sf;261-62-63)

Görüldü¤ü gibi baflkan Mao ülkelerin sosyo ekonomik yap›lar›na göre farkl›
mücadele, örgüt ve savafl biçimleri tezini ileri sürmektedir. Bu tezin bilimselli¤i
Sovyet Devrimi ve Çin Devrimi somutunda çok net bir flekilde kan›tlanm›flt›r.

Mao’dan al›nt›lad›¤›m›z tezlerin daha bir aç›kl›k ve netlikle alg›lanmas›
için sonuçlar› sat›r bafllar›yla aktaral›m:
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a- Kapitalist-Emperyalist Ülke Devrimleri
‹çin Özet Tezler

1. Kapitalist-emperyalist veya yar›-sömürge ve yar›-feodal ülkelerde
Demokratik ya da Sosyalist devrimin gerçekleflmesi için Zora dayal›
mücadeleyi devrimin bafll›ca görevi ve en yüksek biçimi olarak savun-
mak flartt›r. Yani, farkl› sosyo ekonomik yap›lara sahip olmak devrimin
ZOR’la yap›laca¤› ilkesinin özünü de¤ifltirmez. Bu tez, bütün ülkeler
için evrensel bir ilkedir.

2. Kapitalist-emperyalist ülkelerde (faflist ve savafl halinde olmayanlar)
mücadele biçimi kans›z (askeri de¤il), örgütlenme biçimi ise legaldir.
Bir baflka deyiflle, bu gibi ülkelerde uzun bir legal mücadele dönemi
boyunca iflçileri e¤itmek, güç toplamak ve böylece burjuvaziyi ve iktida-
r›n› nihai olarak y›kmaya haz›rlanmakt›r. Bu haz›rl›klar›n bafll›calar›
parlemantodan bir kürsü olarak yararlanma, iktisadi ve siyasi grevler,
sendikalar›n örgütlenmesi ve iflçilerin e¤itilmesi sorunudur.

3. Sald›r› savafl› durumunda  Komünist Partilerinin ana görevi emperyalist
savafla karfl› ç›kmakt›r. Daha aç›kças›, bu tür savafllar›n ç›kmas› duru-
munda Komünist partilerinin asli görevi bu tür savafllar› iç savafla dönüfl-
türmek ve kendi ülkelerindeki gerici iktidarlar› devirmektir.

Savafl durumunun olmad›¤› koflullarda ise Komünist Partilerinin vermek
istedikleri tek savafl birinci ve ikinci maddelerde belirtti¤imiz haz›rl›klar ›fl›¤›n-
da iç savafl›n kendisi olacakt›r. Bu savafl, ayaklanma d›fl›nda olmayacakt›r.
Mao’nun dedi¤i gibi ayaklanma ve savafl öylesine gelifli güzel bafllat›lma-
yacakt›r.

Özetlersek, bu gibi ülkelerde;
Burjuvazi, gerçekte çaresiz bir duruma gelinceye,
Proletaryan›n büyük ço¤unlu¤u silaha sar›l›p savaflmaya kararl› hale gelin-

ceye,
Ve köylük bölgelerdeki kitleler proletaryaya gönüllü olarak yard›m edin-

ceye kadar, ayaklanma ve savafl bafllat›lmamal›d›r.
4. Böyle bir ayaklanma ve savafl› bafllatman›n rotas› flehirlerden köylük

bölgelere do¤ru olacakt›r. Yani, önce flehirler ele geçirilecek ard›ndan
köylük bölgelere do¤ru ilerleme rotas› izlenecektir.

5. S›ralanan bütün bunlar kapitalist-emperyalist ülkelerde Komünist
Partileri taraf›ndan yap›lm›flt›r. Rusya’da gerçeklefltirilen Ekim Devrimi
bütün bu tezleri  do¤rulamaktad›r.

6. Yukar›ya Mao’dan özetleyerek aktard›¤›m›z tezler sadece emperyalist
ülkeler için geçerli de¤il, ayn› zamanda yar›-sömürge kapitalist ülkeler
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için de geçerlidir. Buralarda emperyalist ülkelere oranla en önemli sorun
ve fark yürütülecek Sosyalist devrim mücadelesinin yar› sömürge-
cilikten dolay› (ek olarak) bir de anti-emperyalist yön tafl›mas› gerçek-
li¤idir.

Daha aç›kças›, kapitalist üretim iliflkilerinin (komprador da olsa) hakim
oldu¤u yar›- sömürge ülkelerdeki mücadele, örgüt ve savafl›n ald›¤› biçimlerle
emperyalist ülkelerdeki mücadele, örgüt ve savafl biçimleri esasta ayn›d›r,
ayn› rotay› izlemek durumundad›r.

Çünkü, bu gibi ülkelerdeki bafl çeliflkinin kendisi proletarya ile burjuvazi
aras›ndad›r. Gündemdeki devrimin kendisi ise Sovyetlerde ki gibi Sosyalist
devrim olur. Bu ekonomik, politik nesnellikten dolay› da iflçi s›n›f› hem öncü
hem de temel güçtür. Köylülükle temel ittifak› savunmak farkl› fley köylülü¤ün
temel güç oldu¤u gerçekli¤i ise farkl› fleydir. “Köylülü¤ün devrimde temel
güç oldu¤u”tezinin arka plan›nda yatan toplumsal ekonomik olgunun, yani
feodalizmin tasfiye olmad›¤›, dolay›s›yla demokratik devrimin yap›lmad›¤›;
daha aç›kças›  feodalizmle Halk y›¤›nlar› aras›ndaki çeliflkinin bafl çeliflki
olmas› ve bu çeliflkinin özünü de köylülükle büyük toprak a¤alar› aras›nda
çeliflkinin oluflturmas› gerçekli¤idir.

Bu nesnel gerçeklikten hareketledir ki kapitalist yar›-sömürge ülkelerde
devrimin anti-emperyalist yön tafl›mas›(sadece bundan) gerçekli¤i, bu ülkelerle
emperyalist ülkeler aras›nda devrim yolu noktas›nda niteliksel boyutta bir
farkl›l›¤› getirmez.

Burjuvazi her iki durumda da (ister emperyalist, isterse kapitalist olsun)
askeri vb. konularda flehirlerde güçlüdür. Bu durum proletarya devrimi için
dezavantaj olufltursa da ancak burada devrimin kaderini belirleyecek olan
güçler dengesinin as›l gücü ‹flçi s›n›f›n›n gerek nitel gerekse nicelik aç›dan(öncü
ve temel güç olmas›) mevcut iktidar ve sistemi siyasal aç›dan de¤ifltirecek
güce sahip olmas›d›r.

Güçler dengesini sadece askeri, teknik vb. noktalara indirgemek niteli¤e
de¤il niceli¤e önem veren s›n›f iflbirlikçisi sa¤ oportünist anlay›fllard›r. Bu
teori güce tapma teorisidir; s›n›f›n ve devrimci halk kitlelerin devrimde tayin
edici gücüne güvenmemektir.

K›sacas›, bu gibi kapitalist ve emperyalist ülkelerde flehirlerdeki güçler
dengesi genel olarak proletaryan›n lehine iken burjuvazinin ve emperyalizmin
aleyhinedir.

Yeri gelmiflken Toprak devrimiyle Tar›m devriminin bir ve ayn› fleyler
olmad›¤›n› da belirtmek isteriz:
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Toprak devrimi, az önce de parmak bast›¤›m›z gibi feodalizmin hakim
üretim biçimi oldu¤u ülkeler de köylülerin toprak sorununu çözmenin
ad› olan Demokratik devrimin özünü olufltururken, Tar›m devrimi ise
tar›mda makinalaflma, modernleflme, vb. alanlar› kapsar. Bu tez, ancak
kapitalizmin hakim oldu¤u ülkeler için geçerli olabilir. Aksi anlay›fllar,
yani hem feodalizm hakimdir diyeceksin hem de “tar›m devrimi”ni esas
alacaks›n tezi, kendi içinde oldukça eklektik ve tutars›zd›r. Toprak dev-
rimine ba¤l› olarak tar›m devrimini gündemine alabilirsin. Ama önce ta-
r›m devrimi sonra toprak devrimi dedin mi, bu, aç›k bir tutars›zl›k olur.
Ya da, “Tar›m devrimi esast›r” diyenlerin dürüst ve tutarl› olmalar› için
ülkeyi kapitalist olarak saptamalar› gerekir. Aksi anlay›fl ve tutumlar
dürüst de¤il. Bu tür anlay›fl sahipleri hiç sak›nmadan ve demagoji yap-
madan savunmak istediklerini aç›ktan savunmal›d›rlar.

7. Yar›-sömürge kapitalist ülkelerin emperyalizme ba¤›ml›l›k derecesiyle
yar›-feodal yar›-sömürge ülkelerin emperyalizme ba¤›ml›l›k derecesi
bir ve ayn› de¤ildir. Yar›-sömürge kapitalist devletlerin emperyalizme
ekonomik ve politik ba¤›ml›l›k derecesi yar›-feodal ülkelere oranla daha
alt düzeydedir. Bunun temel nedeni ise kapitalist ülkelerin ekonomik
olarak yar›-feodal ülkelerden daha ileri ve güçlü olmalar› gerçekli¤idir.

8. “Kapitalist-emperyalist” ülkeler  ifadesini kullanmam›z›n esas nedeni,
yukar›da tezler halinde izah etmeye çal›flt›¤›m›z mücadele, örgüt ve
savafl biçimlerinin kapitalist ve emperyalist ülkeler için de esasta ayn›
olmas› nesnelli¤idir.

Yunanistan, Portekiz ve ‹spanya gibi ülkeler az önce vurgusunu yapt›¤›m›z
yar›-sömürge kapitalist ülkeler kategorisindedir.

b-Yar› feodal Yar› sömürgelerdeki Devrim Modeli
‹çin Özet Tezler:

1. Bu ülkelerde kapitalizm de¤il feodalizm hakim üretim biçimidir.
Feodal üretim iliflkileriyle kapitalist iliflkiler iç içedir, fakat feodal
üretim iliflkileri hakimdir. Bundan dolay› ülke içerisinde demokrasi
yoktur.

D›fl iliflkilerinde ise emperyalizmin denetiminde, özellikle de ekonomik
olarak emperyalizme göbekten ba¤›ml› oldu¤u için tam bir milli ba¤›m-
s›zl›¤a sahip de¤ildir. Bu gibi ülkelerde görünürde siyasi bir ba¤›ms›zl›k
söz konusudur.

2. Bu ülkelerde bu sosyo ekonomik yap›dan dolay› anti emperyalist müca-
deleyle anti feodal mücadele iç içedir.  Bir baflka deyiflle Demokratik
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Devrimle Milli Devrim iç içedir. Milli Demokratik Devrim diye ifade
etti¤imiz söylem, bu iki devrimin bileflkesidir.
‹flgalci koflullarda Milli çeliflmeye ba¤l› olarak milli devrim öne geçer-
ken, iflgalin olmad›¤› koflullarda ise  özü toprak devrimi olan Demokratik
devrim öne geçer.
Bu gibi ülkelerde temel çeliflki emperyalizm, feodalizm ve komprador
kapitalizm ile genifl halk y›¤›nlar› aras›ndad›r. Bafl çeliflki ise iflgalin
olmad›¤› koflullarda feodalizmle genifl halk y›¤›nlar› aras›nda iken, iflga-
lin oldu¤u koflullarda  emperyalizm ile ulus aras›ndad›r.
Temel çeliflki Milli Demokratik devrim süreci tümden tamamlanmadan
varl›¤›n› devam ettirirken bafl çeliflki ise az önce parmak bast›¤›m›z
koflullara göre de¤iflir.
Bu ülkeler, emperyalizm ve feodalizm hakimiyetinden dolay› burjuva
demokrasisini yaflamam›flt›r. Bu ülkelerde genel olarak faflist diktatör-
lükler hüküm sürmektedir. Faflist diktatörlü¤ün hüküm sürmedi¤i
yerlerde ise afl›r› gerici rejimler hükmünü sürdürmektedir.

3. Bütün bu farkl› özellikler ayn› zamanda bu ülkelerdeki mücadele, örgüt
ve savafl biçi miyle kapitalist-emperyalist ülkelerdeki mücadele, örgüt
ve savafl biçimini de farkl› k›lmaktad›r.

Bu gerçeklikten hareketle yar›-feodal yar› sömürge ülkelerdeki Komünist
Partilerinin esas göreviyle kapitalist-emperyalist ülkelerdeki Komünist
Partilerinin esas görevleri de farkl›l›k göstermek zorundad›r. Yoksa Marksizm-
Leninizm-Maoizm’den sapm›fl oluruz. Mademki Marksizm, somut flartlar›n
somut tahliliyse, o halde her ülkenin somut (sosyo ekonomik yap›) gerçekli¤ine
göre de mücadele, örgüt ve savafl biçimi tespit etmek zorunday›z. Aksi tutum
ve anlay›fllar do¤matizm ve flablonculuktur.

4. Buna göre, yani Çin gibi yar› feodal ve yar› sömürge ülkelerde müca-
dele, örgüt ve savafl biçimi kendisini flu flekilde gösterir:

Esas mücadele biçimi savafl, esas örgütlenme biçimi parti önderli¤inde
ordu örgütlenmesi,

Kitle örgütlenmesi ve kitle mücadelesi gibi (demokratik kitle örgütleri,
sendikalar, genel grevler, di¤er legal olanaklar ve mücadele gibi) di¤er müca-
dele biçimleri de önemlidir, fakat bunlar›n hepsi de savafla hizmet etmek zorun-
dad›r.

Bu tür ülkelerde savafl bafllat›lmadan önce bütün örgütlenme ve mücadele
biçimleri savafl› bafllatmak için haz›rl›k, savafl bafllad›ktan sonra ise bütün ör-
gütlenme ve mücadele biçimleri direkt veya dolayl› savafl›n hizmetinde yü-
rütülmek zorundad›r.
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5. Bu tür ülkelerde Savafl Uzun süreli olacakt›r. Bu uzun süreli savafl dev-
rim boyunca üç aflamadan geçmektedir:

Birinci aflama, düflman›n stratejik sald›r›da bizim ise stratejik savunmada
oldu¤umuz dönemi kapsar. Bu aflama itibar›yla düflman aç›s›ndan taktik sald›-
r›lar tali, bizim aç›m›zdan ise taktik sald›r›lar esast›r. Bu dönemde savafl›n
esas biçimi gerilla savafl›d›r. ‹ktidarlaflman›n ana hedefi önce bir veya birkaç
bölgede Kurtar›lm›fl alanlar yaratmak ve ard›ndan K›z›l Siyasi ‹ktidarlar kur-
makt›r.

Bu dönemde ordu örgütlenmesi gerilla birlikleri fleklinde iken, hedef ise
K›z›l Siyasi ‹ktidarlar›n kurulmas›na paralele olarak düzenli orduya geçmek
olmal›d›r.

‹kinci aflama, stratejik denge aflamas›d›r. Bu aflamada düflman bir yandan
kayb etti¤i topraklar› yeniden ele geçirmek için mücadele edecek, öte yandan
ise elindeki topraklar› korumaya çal›flacakt›r.

Biz ise, kurtar›lm›fl bölgeleri ve kurulan K›z›l ‹ktidarlar› daha da genifllet-
mek için yeni alanlar ele geçirip ve ard›ndan stratejik sald›r› aflamas›na geç-
mektir.

Bu aflamada mücadele biçimimiz (savafl) esas olarak hareketli savaflla des-
teklenen gerilla savafl› olacakt›r.

Bu aflamada  Halk Ordumuz düzenli ordu fleklinde kurumlaflm›fl olacakt›r.
Düzenli ordunun oluflturulmas› demek hemen stratejik karfl›-sald›r›y› bafllata-
ca¤›m›z anlam›nda yorumlanmamal›d›r.

Bu aflamada Türkiye-Kuzey Kürdistan topraklar› genel olarak  üçe ayr›lm›fl
olacakt›r:

“Birincisi, düflman›n üs bölgeleri; ikincisi, gerilla savafl› için bizim üs bölge-
lerimiz; üçüncüsü de her iki taraf›n mücadele etti¤i gerilla bölgeleri.”Yani ara
bölgeler.

Baflkan Mao’nun dedi¤i gibi bu aflaman›n süresi, “düflmanla aram›zdaki
güç dengesindeki de¤iflikliklerin ölçüsüne ve uluslar aras› durumdaki de¤iflik-
liklere ba¤l› olacakt›r; genel olarak, bu aflaman›n görece uzun bir zaman sürece-
¤ini kabul etmeye ve zorluklar›na gö¤üs germeye haz›r olmal›y›z.”

Bu aflama, ayn› zamanda en fazla y›k›m›n olaca¤› dönem de olacakt›r.
Bu aflaman›n di¤er bir önemli özelli¤i ise bütün ülkede Halk›n Birleflik

Cephesi Hükümeti’nin kurulmas›n›n gündeme gelmifl olmas›d›r. Bu konudaki
politikay› kararl› ve ›srarl› bir flekilde savunmak flartt›r.

Bilindi¤i üzere Devrimci Halk›n Birleflik Cephesi hükümetinin s›n›f
bileflenleri proletarya ve köylülük baflta olmak üzere flehir küçük burjuvazisi
ve Milli burjuvazinin sol (devrimci) kanad›d›r.
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Üçüncü aflama, bu aflamada savafl, art›k stratejik savunma biçiminde de¤il
stratejik karfl› sald›r› fleklinde geliflecektir. Mao’nun iflaret etti¤i gibi “savafl
art›k iç hatlarda de¤il yavafl yavafl stratejik d›fl hatlara kayacakt›r.” Bu aflama,
ayn› zamanda uzun süreli Köylü savafl›n›n son aflamas› ve tüm ülkede iktidar›n
ele geçirilmesi an›n›n yaklaflmas› demektir.

Bafll›ca mücadele (savafl) biçimi ikinci aflamadaki gibi yine esas olarak
hareketli savafl olacak ama bu aflamada mevzi savafl› da önem kazanacakt›r.
Mevzi Savafl›ndan kas›t esas olarak düflman mevzilerine karfl›- sald›r› yapmak
alg›lanmal›d›r.

Bu dönemde gerilla savafl›, hareketli ve mevzi savafl›n›n yan›n da “destek
sa¤layacak”flekilde kullan›lacakt›r. Mao’nun dedi¤i gibi “gerilla savafl› ikinci
aflamadaki gibi bafll›ca mücadele biçimi olmayacakt›r.”

6. Tüm bu aflamalar boyunca ordu örgütlenmesini güçlendirmek ve
tamamlamak için milis örgütlenmesini yapmak flartt›r.

7. Bu gibi ülkelerin devrim mücadelesinde proletarya öncü güç,
köylülük ise temel güçtür.

Bu gerçeklik, ayn› zamanda Halk Kurtulufl Ordusunun s›n›f bileflenleri
içerisinde esas gücün (niceliksel) köylülü¤e ait olaca¤›n› da gösterir.

Bu Savafl, Ordu ve nüfus yo¤unlu¤u gerçekli¤inden dolay› bu gibi ülkelerde
Komünist Parti üyelerinin ço¤unlu¤unu s›n›f olarak küçük burjuvaziden
gelenler oluflturacakt›r.

Bu savafl›, Demokratik devrimin özünde toprak devrimi olmas›; köylülü¤ün
temel güç ve ordu bilefleninin esas gücünü oluflturmas›, gerilla savafl›n›n birinci
aflamada esas savafl, di¤er dönemlerde ise tamamlay›c› savafl biçimi olmas›,
yürütülen savafl›n esasta uzun süreli bir köylü savafl› karakteri tafl›mas›; dahas›
bu savafl›n önderli¤ini Maoist Komünist partilerinin yürütmüfl olmas› gerçek-
li¤inden hareketle, özellikle de içinden geçti¤imiz aflama aç›s›ndan Köylü
Gerilla Savafl› olarak  tan›mlamaktay›z.

Bu durum, Devrimci Halk›n Birleflik Cephesi’nin üzerinde yükseldi¤i iki
temel s›n›f olma gerçekli¤i için de geçerlidir.

Ayn› durum kapitalist, emperyalist ülkeler için geçerli de¤il. Oralardaki
birleflik cephe  faflizme ve iflgalcili¤e karfl› olur. Oysa bizimki gibi ülkelerde
faflizme karfl› birleflik cephenin bileflenleriyle Halk›n birleflik cephesinin
bileflenleri ayn›d›r.

Bu gibi ülkelerde gerek anti-faflist birleflik cepheye gerekse Halk›n Birleflik
Cephesine Komünist Partisinin politik önderli¤i flart iken ancak kapitalist ve
emperyalist ülkelerde Faflizme karfl› oluflturulan birleflik cephede Komünist-
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lerin önderli¤i flart de¤ildir. Yani, Komünistler, bu tür ülkelerde faflizme karfl›
birleflik cephenin kurulmas›nda kendi önderliklerini flart koflmazlar.

Kapitalist ve emperyalist, özellikle de emperyalist ülkelerde milli burjuvazi
diye bir s›n›f yoktur. Bu gibi ülkelerde ‹ki tür burjuvazi vard›r. Bunlar; Tekelci
burjuvazi ve küçük burjuvazidir.

Yar›-sömürge kapitalist ülkelerde ise var olan burjuvazi esasta iflbirlikçi
tekelci burjuvazi (komprador nitelikte) ile küçük burjuvazidir. Buralardaki
milli burjuvazi çok zay›f ve c›l›zd›r. Bu burjuvazi, fiili iflgal ve faflizm koflullar›
d›fl›nda, di¤er dönemlerde demokratik devrim cephesi güçlerinin yan›nda saf
tutmaz. Bu gibi ülkelerde devrimin dostu küçük burjuvazidir. ‹flçi-Köylü temel
ittifak› siyaseti bu gibi ülkeler için geçerlidir, fakat bu ittifak Halk›n Devrimci
Birleflik Cephesi olarak anlafl›lmamal›d›r. ‹ttifak farkl› cephe ise farkl›d›r.

8. Yar›-feodal yar› sömürge ülkelerde flehirlerdeki nüfus oran›n›n
k›rlara göre daha fazla olmas› Demokratik devrimin özünü de¤ifl-
tirmez: Demokratik devrim gündemde oldu¤u dönem boyunca
köylülere dayanmak da esas olacakt›r. Bu gibi ülkelerde feodaliz-
min zay›fl›¤› toprak devriminin görevlerini azalt›r veya s›n›rlar›n›
daralt›r. Dolay›s›yla meseleye nüfusun flurada m› burada m›
çoklu¤u temelinde yaklaflmak Maoist bir anlay›fl ve yaklafl›m olmaz.
E¤er demokratik devrim diye bir meselemiz yok ise, o zaman
meseleyi Demokratik devrim diye bir sorun bu ülkenin gündeminde
var m› yok mu temelinde tart›fl›r›z. Yoksa, “demokratik devrim
gündemdedir” diye bir tespit yap›yorsak, o zaman tutarl› olmak
aç›s›ndan da köylülü¤e dayanmak esast›r tespitini yapmak  zorun-
day›z. Aksi anlay›fllar bizi oportünistlikten kurtaramaz. Çünkü
Demokratik Halk Devrimi özünde bir köylü devrimidir. Kald› ki
bu gibi ülkelerde köylülü¤ün temel güç olmas› sorunu, baflkan
Mao’nun Demokratik Halk Devrimi teorisinin en temel meselesini
oluflturmaktad›r.

Demokratik devrim sorununu demokrasi meselesi olarak ele alan Hocac›
orta yolculardan baz› yap›lar üst yap›y› de¤ifltirmekle, yani meseleyi faflizme
karfl› mücadeleyle s›n›rland›rmaktad›rlar. Onlara göre ülkede feodal üretim
iliflkileri hakim de¤ildir. Dolay›s›yla gündemde toprak devrimi diye bir sorun
ve görev de yoktur. “Demokratik devrimi” ise üst yap›da faflist diktatörlü¤ü
y›kmakla s›n›rland›r›yorlar. “Anti-emperyalist demokratik devrim” tezini,
savunmalar›n›n arka plan›nda yatan gerçeklik budur. Kald› ki bu ara ak›mlar›n
gündemlerinde olan demokratik devrim de¤il sosyalist devrimdir. Bunun için
de asl›nda demokratik devrim diye bir sorunlar› yoktur. Özünde bilinçleri
buland›rmak için demokratik devrim tezini savunmaktad›rlar.
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Dikkatleri çekmek ve tart›flmas›n› yapmak istedi¤imiz husus oportünist
ak›mlar›n bu tür konularda ne düflündükleri de¤il. Hatta bu durum, yani  ülkeyi
kapitalist olarak tan›mlayan orta yolcu oportünist ak›mlar için (iç tutarl›l›klar›
aç›s›ndan) normal karfl›lana bilinir. Ancak ayn› tutumu Demokratik Halk devri-
mi tezini savunanlar için göstermek mümkün olmaz. Üstelikte kendisini Maoist
olarak nitelendirenlerin içine düfltükleri bu eklektik oportünizm hiç mi hiç
affedilecek bir anlay›fl ve tutum olamaz.

9. Yar›-feodal, Yar›-sömürge ülkeler için ileri sürülen mücadele, örgüt
ve savafl biçimi tezleri yar›-feodal  sömürge ülkeler için de geçerlidir.

Bu ülkelerde gündemde olan milli devrimdir. Bu, sömürge olmalar› gerçek-
li¤inden kaynaklan›yor. Dolay›s›yla cephenin kendisi de milli cephe anlay›fl›
üzerinden infla edilir. Bu, Milli devrimle Demokratik Devrimin ayr› oldu¤u
anlam›na gelmez. Her ikisi de t›pk› yar›-sömürge ve yar›-feodal ülkelerdeki
gibi kopmaz bir flekilde birbirine ba¤l›d›r. Yar›-Feodal iliflkilerden dolay› top-
rak devrimini gündemine almayan bu tür devrim mücadeleleri s›n›fsal kurutulufl
(sosyal) mücadelesi olarak de¤erlendirilemez. Ayr›ca sadece milli devletin
kurulmas›yla tam ba¤›ms›zl›¤a ulafl›ld›¤› anlafl›lmamal›d›r. Örne¤in, Yar›-sö-
mürge ülkelerin milli devleti var, fakat bu devletler siyasi olarak tam ba¤›ms›z
de¤ildir.  Kelimenin gerçek anlam›nda Milli veya Demokratik Devrim ancak
Maoist Komünist Partilerin önderli¤inde baflar›ya ulafl›r. Bunun d›fl›ndaki tüm
devrim modelleri milli burjuva, küçük burjuva veya ezilen ulusun milliyetçi
devrimcileri önderli¤inde geliflen  ulusal devrimlerdir. Bu savafllar›n hepsinde
de ilerici, demokratik yön mevcuttur. Hepsi de özünde hakl› savafllard›r. Fakat
Halk Savafllar› de¤ildir.

Bir savafl›n karakteri o savafla önderlik eden s›n›f ve partinin ideolojik ve
siyasi çizgiyle orant›l›d›r. Daha aç›k bir deyiflle savafl, siyasetin yo¤unlaflm›fl
ifadesi olarak baflka araçlarla(silahl›) devam› ise, bu savafla yön veren siyasette
ekonominin yo¤unlaflm›fl ifadesidir. O halde hangi amaç için ve kimin için,
yani hangi s›n›f ve s›n›flar için savafl? ‹flte bir savafl›n hakl› m› yoksa haks›z
m› oldu¤unu belirleyen kilit nokta buras›d›r.

c-‹flgal Alt›ndaki Ülkelerin Devrim Yolu ‹çin Tezler:
‹flgal alt›ndaki ülkeler derken bununla birincisi, yar›-feodal yar›-sömürge

statüde olan ama Çin gibi emperyalist devletler (Japonya) taraf›ndan fiili iflgale
u¤rayan ülkeler, ikinci olarak ise Fransa gibi II. Dünya savafl›nda iflgale u¤rayan
emperyalist ülkeleri kastediyoruz.

Çin gibi yar›-feodal, yar›-sömürge ülkelerin fiili iflgale u¤ramas› durumunda
nas›l bir devrim rotas› izlendi¤i ve izlenmesi gerekti¤ini b fl›kk›nda genel hat-
lar›yla ortaya koyduk. Ve iflgal durumunda ne tür de¤ifliklikler olaca¤› konu-
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sunda özet aç›mlamalarda bulunduk. Dolay›s›yla konumuzun ana temas›n›
“K›r fiehiri Kuflats›n” teorisi oluflturacakt›r.

Öncelikle her bir Maoist kifli flu noktay› iyiden iyiye bilince ç›kartmal›d›r:
“K›r fiehiri Kuflats›n”teorisiyle Halk Savafl› teorisi bir ve ayn› fley de¤ildir.
Bu konuda hayli kafa kar›fl›kl›¤› mevcuttu. Ki bu kafa kar›fl›kl›¤› geçmiflteki
gibi olmasa da hala da devam etmektedir. Bugüne kadar gerek saflar›m›zda
gerekse dünyadaki Maoist ak›mlar aras›nda Halk Savafl› teorisini sadece askeri
savafl biçimine indirgeyerek ele alanlar “K›r fiehiri Kuflats›n”la özdefllefltirdiler.
Özellikle de saflar›m›zda bu durum daha belirgin bir flekilde kendisini
göstermekteydi.

Bu kar›fl›kl›k kendisini daha çok Halk Savafl› teorisiyle“K›r fiehiri Kuflat-
s›n”teorisini bir ve ayn› olarak ele almaktan kaynaklan›yordu. Bilindi¤i gibi
Yoldafl Kaypakkaya yar›-sömürge yar›-feodal ve sömürge ülkelerde “K›r fiehiri
Kuflat›r” polemi¤ini D. Perinçek’le yürütürken bu  teorisini güçlendirmek için
fiili iflgal alt›ndaki emperyalist devlet Fransa’y› örnek olarak göstermifltir.
‹flte bu örnek baz›lar›m›z taraf›ndan “emperyalist ülkelerde de Halk Savafl›
verilir” fleklinde yorumlan›yordu, yorumlanmaktad›r. Gerçeklerden kopuk bu
s›¤ ve geri anlay›fl›n daha bir netlikle alg›lanmas› için Kaypakkaya’n›n ortaya
koydu¤u tezleri özet olarak aktaral›m:

“…Bizim ki gibi yar›-feodal, yar›-sömürge ülkelerde devrimin  k›rl›k
bölgelerden flehirlere do¤ru geliflmesinin iki nedeni vard›r: Birincisi, demok-
ratik devrimin özünün “toprak devrimi” olmas›, ikincisi de ülkemize hakim
olan emperyalizmin ve onun uflakl›¤›n› yapan gericilerin(özellikle emper-
yalizmin) flehirleri ve ileri bölgeleri tamamen kontrolleri alt›na alm›fl olma-
lar›d›r. Emperyalizmin, yar›-sömürge olmam›z dolay›s›yla, ülkemiz üzerin-
deki boyunduru¤u da, devrimin geri k›rl›k alanlarda üsler kurarak oradan
flehirlere do¤ru geliflmesini gerekli k›lmaktad›r (bizde demokratik devrim,
milli devrimle ayr›lmaz bir flekilde birleflmektedir).

Yar›-sömürge, yar›-feodal bir ülkede feodalizmin zay›fl›¤›, toprak
devrimini görevlerini azalt›r veya s›n›rlar›n› daralt›r, o kadar.

Emperyalizmin fiili iflgali alt›nda olan bir ülkede de devrim, k›rl›k bölge-
lerden flehirlere do¤ru geliflir. Bu ülke, ister feodalizmi tasfiye edememifl
geri bir ülke olsun, isterse geliflmifl kapitalist bir ülke olsun. ‹flte, ‹kinci
Dünya Savafl›’nda Fransa.

Üçüncü nokta:Çünkü emperyalizm ilk baflta, ulafl›m imkanlar›n›n fazla
oldu¤u flehirleri ve ana yollar› ele geçirir, buralara hakim olur. Fakat genifl
k›rl›k bölgeleri kontrol edemez. Yaln›z bu durumda devrimin özü toprak
devrimi de¤il,”milli devrim”dir. E¤er, iflgal alt›ndaki ülke ayn› zamanda
yar›-feodal bir ülke ise,”toprak devrimi” tamamen ortadan kalkmaz ama,
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ikinci palana düfler. E¤er, kapitalist bir ülke ise (Fransa gibi), toprak devrimi
meselesi söz konusu de¤ildir.”

Kaypakkaya, flehirlerin k›rl›k bölgelerden kuflat›lmas› teorisini bir baflka
makalesinde flu tezlerle güçlendiriyor:

“fiehirlerin k›rl›k bölgelerden kuflat›lmas› stratejisi, sadece feodalizmin
mevcudiyetine ve köylülerin nüfusunun ço¤unlu¤unu teflkil etmesine ba¤l›
de¤ildir. Ayn› zamanda, emperyalizmin yar› sömürgesi veya sömürgesi
olmaya ba¤l›d›r. Emperyalizmin fiili iflgali alt›ndaki bir ülkede milli devrim(o
ülkedeki köylü nüfusuna ve feodalizmin mevcudiyetine ba¤l› olmaks›z›n),
esas olarak k›rlardan flehirlere do¤ru geliflir. Çünkü iflgalci emperyalist
kuvvetler, öncelikle ülkenin büyük flehirlerini, ana yollar›n›, ana haberleflme
hatlar›n› vb… ele geçirir; fakat genifl k›rl›k alanlar› kontrol etmez.

Yar›-sömürge ülkeler, emperyalizmin yar› iflgali alt›nda olan ülkelerdir.
Bu gibi ülkelerde emperyalizm hakimiyetini, esas olarak, yerli gerici s›n›flar
vas›tas›yla devam ettirmekle birlikte, kendisi de onlara üsleriyle, tesisleriyle,
askerleriyle, filosuyla, silah yard›m›yla… çeflitli flekillerde destek oluyor.
Bu nedenle yar›-sömürge, yar›-feodal ülkelerde ‘flehirlerin k›rlardan kufla-
t›lmas›’ stratejisi, sadece feodalizmin mevcudiyetinden ve köylülerin nüfusun
ço¤unlu¤unu teflkil etmesinden de¤il, ayn› zamanda emperyalizmin yar›
iflgalinden de ileri gelmektedir. Yar›-sömürge, yar›-feodal ülkelere özgü olan
fley, feodalizme karfl› özü toprak devrimi olan demokratik devrimle, emper-
yalizme karfl› milli devrimin birleflmifl olmas›d›r. Feodalizmin mevcudiyet
derecesi ve köylülerin genel nüfusa oran› (ki bunlar birbirine ba¤l› fleylerdir)
demokratik devrimin program›n› etkiler, ama ‘flehirlerin k›rlardan kufla-
t›lmas›’ stratejisini de¤ifltirmez.”

Al›nt›y› bu denli uzun tutmam›z›n  ana nedeni yoldafl Kaypakkaya’n›n 30
y›l önce D. Perinçek’le yapt›¤› ideolojik polemiklerin bir benzerini bugün
kendisini Maoist olarak tan›mlayan baz› örgütlerin yapm›fl olmas› gerçekli¤idir.
“Nüfusun ço¤unlu¤u flehirlerde, dolay›s›yla flehirlerin önemi daha da artm›fl;
toprak devriminin önemi azalm›fl, tar›m devrimi öne geçmifl”, vb. gibi tezleri
farkl› bir biçimde olsa da D. Perinçek’ in kendisi de 30 y›l öncesinde dillen-
diriyordu.

Köylülük alanlardaki nüfusun azl›¤›ndan hareketle demokratik devrim
yerine tar›m devrimi veya bununla paralel olarak flehirlerden k›rlara do¤ru
mücadele rotas›n› esas alanlara çok çarp›c› örnek oluflturmas› aç›s›ndan Kolom-
biya’daki genel nüfus içerisinde flehir-k›r oranlamas›n›n ne düzeyde oldu¤unu
ö¤renmelerini tavsiye ederiz. Bilindi¤i gibi Kolombiya’da toplam nüfusun
sadece %35’i köylük alanlarda yaflamaktad›r. Halk çeflitli nedenlerle de olsa
(politik, sosyal ve ekonomik) flehirlere göç etmifl veya zorla  göçertilmifltir.
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Bir yandan nüfus oranlamas› bu seviyede seyrederken ama öte yandan Kolom-
biya’ da ne demokratik devrimin özü de¤iflti, ne de k›rsal alanlardan flehirlere
do¤ru devrim stratejisi de¤iflti. Kolombiya’da gerilla savafl›, hem de bütün
dünyan›n gözleri önünde k›rlarda verilmekte oldu¤u aç›kt›r. Devlet, esas dar-
beleri buralardaki gerilla savafl›yla almaktad›r. Gerilla savafl›na önderlik eden
as›l güçler küçük burjuva devrimci hareketlerdir. Ancak bir gerçeklik var o
da Kolombiya gerici diktatörlü¤ü yedi¤i darbelerin esas›n› flehirlerde de¤il
k›rsal alanlarda yürütülen gerilla savafl› sonucu almas›d›r.

Gerilla savafl›n›n, özellikle de Halk Savafl›n›n birinci aflamadaki özgün
biçimi olan Köylü gerilla savafl›n› bizimki gibi ülkelerde reddedenler Kolom-
biya gerçekli¤ini kendileri için örnek almal›d›rlar. Bir 12 Mart ve 12 Eylül
yenilgilerinin esas olarak flehirlerde al›nd›¤›n› görmeyenler, görmek iste-
meyenler, onlarca y›l da geçse bu ülke devrimini do¤ru rotas›nda yürütmesini
beceremezler. Dolay›s›yla Halk Savafl› üzerine söyleyecekleri sözler de bofl
sözler olmaktan öteye pratik bir de¤er tafl›mayacakt›r.

Bunu söylerken, flehirlerin önemini küçümsedi¤imiz san›lmas›n. Bizim
önemle parmak basmak istedi¤imiz ana nokta köylük alanlarda ne kadar da
nüfus azalsa yine de bu durumun  Demokratik devrimin özünü ve k›rsal alan-
lar›n önemini ikinci plana düflürüp de¤ifltirmeyece¤i gerçekli¤inin bilince
ç›kart›lmas›d›r.

Yeri gelmiflken ‹brahim’in“flehirlerin k›rlardan kuflat›lmas› stratejisi” sade-
ce feodalizmin mevcudiyetine ba¤l› de¤il”, belirlemesini, baz› anlay›fl sahip-
lerinin bu sadece sözünü esas olarak yar›-sömürgecili¤e ba¤lamalar›n›n da
hatal› bir yorumlama oldu¤unu belirtmek isteriz. Dahas› ifli ileri götürüp bu
söylemi Halk Savafl› stratejisiyle özdefllefltirerek bütün kapitalist ve emperyalist
ülkeler için uyarlamaya çal›flanlar da var.

‹brahim, bununla, yani sadece söylemini, “k›r flehiri kuflats›n” stratejisini
yaln›zca feodalizmden dolay› ele almak do¤ru de¤il, vurgusunu yapmak için
kullan›yor. Bunun için de yar›-sömürgecilik ve iflgalcili¤i örnek veriyor. Yoksa
‹brahim, yar›-feodal üretim iliflkisinin hakim oldu¤u yar›-sömürgeler için “K›r
fiehiri kuflats›n” stratejisinin esas nedenini, feodalizme ba¤l›yor. Bunu,
al›nt›s›n› yapt›¤›m›z ilk makalede aç›k bir flekilde ortaya koymaktad›r.

Tersi anlay›fllar, ifli askeri stratejiye indirgemek olur ki bu da kapitalist ve
emperyalist ülkelerdeki devrim tipiyle yar›-feodal, yar›-sömürge ülkelerdeki
devrim tipi ve stratejisini kar›flt›rmaktan  baflka bir anlay›fla hizmet etmez.

Kapitalist ve emperyalist ülkelerde nas›l bir mücadele, örgüt ve savafl biçimi
izlenmelidir, sorusunu yukar›da detaylar›yla ortaya koyduk. Dolay›s›yla ayn›
fleyler üzerinde tekrar durmayaca¤›z.
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Burada dikkatleri çekmek istedi¤imiz baz› yanl›fl yorumlamalar ve ‹bra-
him’in arkas›na s›¤›n›larak yap›lan tahrifatlard›r.

Halk Savafl› nedir ne de¤ildir noktas›nda aç›mlamalarda bulunduk. Dola-
y›s›yla sadece “K›r flehiri kuflats›n stratejisinden” hareketle bu tür savafllar› da
Halk Savafl› de¤erlendirmek, kesinlikle do¤ru bir anlay›fl de¤il. Bu, Halk Sa-
vafl›n›n özünü boflaltmak ve revize etmek olur. Halk Savafl› stratejisi öncüsüyle,
önderli¤iyle, devrimin özü, temel gücü, ordusu, iktidar›, s›n›f bileflenleriyle,
mücadele, örgüt(özellikle de bu ikisi) ve savafl biçimiyle sadece ve sadece ya-
r›-feodal yar›-sömürge ve yar›-feodal sömürge ülkeler için geçerlidir. Bunun
d›fl›ndaki statüye sahip ülkeler için geçerli de¤ildir. Evrenselli¤i bu ülkeler
için geçerlidir. Bu anlamda bu ülkelerde Halk Savafl› savunulmad›¤› zaman
Demokratik Halk Devrimini gerçeklefltirmek hayal olur. Halk Savafl› stra-
tejisinin  fiili iflgal alt›ndaki ülkelerin savafl stratejisiyle ba¤›nt›s› savafl biçimi
ve k›r flehiri kuflats›n boyutuylad›r.

Özcesi, “K›rl›k bölgelerden flehirleri kuflatmak stratejisi”bütün yar›-feodal
yar› sömürge ve sömürge ülkeler için geçerli oldu¤u gibi fiili iflgal alt›nda
olan ülkeler için de geçerlidir. Bu tez, dün oldu¤u gibi bugün de do¤rudur. Ve
Maoist devrim stratejisidir. Fakat bu tezi Halk Savafl›yla ayn›laflt›rmak yanl›fl
ve hatal› bir anlay›flt›r.

Halk Savafl› Stratejisi Evrenseldir:
Halk Savafl›n›n evrenselli¤i konusunda çok farkl› görüfller söz konusudur.
Bunlardan birinci görüfl, “ Halk Savafl› stratejisi dünyada ki tüm ülke devrimleri
için evrenseldir” fleklinde iken, ikinci görüfl ise “sadece yar›-feodal yar›-sö-
mürge ve yar›-feodal sömürge ülkeler için geçerli oldu¤u” fleklindedir.

Bize göre do¤ru olan tez ikinci görüfltür. fiimdiye kadar mücadele, örgüt,
savafl, k›z›l siyasi iktidar, Halk›n birleflik cephesi, ordu, k›r-flehir, temel güç-
öncü güç iliflkisi, Demokratik devrimin özü vb. konulara iliflkin ortaya koy-
du¤umuz tezler, bize, Halk Savafl› stratejisinin yar›-feodal yar›-sömürge ve
yar›-feodal sömürge ülkeler için geçerli olaca¤›n› göstermektedir.

Evrensellikten, “illa da bütün dünya için geçerli olmal›d›r,” fikri, anlafl›l-
mamal›d›r. Bundan, dünyam›zdaki bütün yar›-feodal yar›-sömürge ve sömürge
ülkeler anlafl›lmal›d›r. Bütün dünya için evrensel olan tez, devrimin ZOR’la
yap›laca¤› tezidir. Yoksa bütün ülkeler için “genel ayaklanma (flehirlerden
k›rlara do¤ru)”, “k›rdan flehire do¤ru devrim stratejisi,” veya “Halk Savafl›
devrim stratejisi geçerli olmal›d›r,”tezleri de¤il, evrensel olan. “fiehirlerden
K›rlara do¤ru iktidar›n ele geçirilmesi” tezinin savafl stratejisi, esas olarak ge-
nel ayaklanma iken, “K›rlardan flehirlere do¤ru parça parça iktidar›n ele geçi-
rilmesinin” savafl taktikleri ise gerilla, hareketli ve mevzi savafllar›d›r.” Bu,
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ayn› zamanda Halk Savafl›n›n devrim stratejisinde izledi¤i askeri savafl tak-
tikleridir.

1935’lere kadar bütün ülkeler için devrim stratejisi olarak genel ayaklanma
stratejisi, yani iktidar›n ancak flehirlerden k›rlara do¤ru ele geçirilece¤i tezi
savunuldu. Bu tez, Komüntern taraf›ndan bütün ülkeler için genel geçer devrim
stratejisi olarak savunuluyor. Ve bütün Komünist Partilerine Sovyet devrim
modelini izlemeleri önerilmekteydi. Bu dayatma sonucu bir çok ülkede devrim
mücadelesi yenilgiye u¤rad›, a¤›r darbeler ald›. Çin’de ise bu yanl›fl teori,
Uzun Yürüyüflün arkas›nda yap›lan Geniflletilmifl Siyasi Büro Toplant›s›na
kadar sürdü. Bu toplant›(Ocak 1935), tarihe ZUNY‹ toplant›s› olarak geç-
mektedir. Bu toplant›, ayn› zamanda Çin gibi ülkelerde iktidar›n flehirlerden
k›rlara do¤ru ele geçirme siyasetini alt etmenin tarihi bafllang›c› da oldu.

Konumuzun daha aç›k bir dille alg›lanmas› için konuyla ba¤›nt›l› olarak
baz› sorularla yan›tlamaya çal›flal›m yanl›fl anlay›fllar›:

Kapitalist, emperyalist ülkelerin flehirlerinde ‹flçi-Köylü,  fiehir küçük
burjuvazisi ve milli burjuvazinin devrimci (sol) kanad›ndan parça parça
halk iktidar› organlar› kurula bilinir mi? Bu tür ülkelerde, özellikle de
emperyalist ülkelerde demokratik devrim( toprak devrimi) diye bir sorun
var m›? ‹flçi S›n›f› öncü, köylü ise temel güçtür diyebilir miyiz? fiehirlerde
k›z›l ordu örgütlenmesine gidilebilinir mi? Daha do¤rusu bu tür ülkelerde
Halk›n Birleflik Cephesi ve Ordu, devrimin olmazsa olmaz iki temel
silah›d›r diyebilir miyiz? fiehirlerde k›z›l politik iktidar kurulabilinir mi?
fiehirlerde ayaklanma anlar› d›fl›nda kurtar›lm›fl bölgeler yarat›labilinir
mi? fiehirlerde devrim an› d›fl›nda uzun süreli gerilla savafl› yürütüle-
bilinir mi? Buralarda savafl›, stratejik savunma, denge ve sald›r› diye üç
uzun süreli aflamaya yayabilir miyiz?

 Hepsine de hay›r! Çünkü sordu¤umuz bütün bu sorular›n hiç birisi de bu
gibi ülkelerde yaflam hakk› bulmayacakt›r. Ama tüm bu sorular›n yan›t›n› yar›-
sömürge yar›-feodal ülkeler do¤ru bir flekilde vermektedir. Çünkü bu gibi ül-
kelerde bu tür durumlara yaflam hakk› vard›r, yaflayabilir. Zaten bu tezlerin
kendisi bu gibi yar›-feodal yar›-sömürge ve sömürge ülkelerin devrim müca-
delelerinden ortaya ç›km›flt›r.

Daha önce de önemle belirttik ki Halk Savafl› stratejisi ne tek bafl›na halk›n
verdi¤i savafl, ne ulusal savafl, ne Maoistlerin önderlik etti¤i bir genel ayak-
lanma ne de ulusal devrimcilerin önderli¤inde yürütülen gerilla savafl›d›r. Bu
savafl,  Maoist Komünist Partilerin önderli¤inde Demokratik Halk Devrimi
ekseninde yürütülen özünde uzun süreli Köylü Savafl›d›r. Baflkan Mao kendi
sübjektif istekleri için “Çin’de devrimci mücadelenin esas biçimi silahl›
mücadeledir,”tespitini yapm›yor. Mao ifli daha da ileri götürerek bu savafl
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için “Köylü Savafl›”d›r, tespitini yaparak afla¤›ya aktaraca¤›m›z net vurgular›
yapmaktad›r:

“… Çin’deki silahl› mücadele, esas itibar›yla Köylü Savafl›d›r ve Partinin
köylülük ile köylü savafl› ile olan iliflkileri asl›nda özdefltir.”

“Çin Komünist Partisi’nin silahl› mücadelesi, proletarya önderli¤inde
bir köylü savafl›d›r.” (Yeni Demokratik Devrim; Sf, 22 – 25)

Mao’nun Halk Savafl› için söyledikleri aç›k ve net. Burada iflaret etti¤i
Halk Savafl›’n›n kendisidir. Çin’de ki silahl› mücadelenin Halk Savafl›yla, bir
baflka deyiflle Uzun Süreli Köylü Savafl›yla ald›¤› özdür. Yoksa, Silahl› müca-
dele ile Halk Savafl› ayn›d›r demiyor. Bu saptama, “kapitalist ve emperyalist
ülkeler için Halk Savafl› teorisi geçerlidir”, anlay›fl›n› aç›ktan aç›¤a alt edip
çürütmektedir. Ki Kapitalist ve emperyalist ülkeler için nas›l bir mücadele,
örgüt ve savafl biçimi geçerli oldu¤una dair daha önce detaylara girdik.

 Özcesi, Halk Savafl›n›n neyi ifade etti¤i ve neleri kapsad›¤›na dair görüfl-
lerimizi daha önce sekiz tez fleklinde ortaya koyarak Halk Savafl› bu sekiz
tezin sentezidir dedik.

Halk Savafl› stratejisi yar›-sömürge yar›-feodal ve sömürge ülkelerin devrim
stratejisi için geçerlidir. Bu ba¤lamda evrenseldir. Kapitalist, emperyalist
ülkeler için evrensel olan devrim stratejisi ise devrim an›nda bafllat›lacak olan
genel ayaklanma ile flehirlerden k›rlara do¤ru iktidar›n ele geçirilmesi stra-
tejisidir. Bu strateji de bu tür ülkeler için evrenseldir.

Bu stratejilere uygun devrimin mücadele, örgüt ve savafl biçimini gelifl-
tiremeyen partiler, gerçekte Maoist Komünist Partisi olamaz. Çünkü Maoist-
li¤in ruhu somut flartlar›n somut tahlilini yapmak ve buna uygun pratik gelifltir-
mektir. Maoizm, flablonculuk ve do¤matizm de¤il bir eylem k›lavuzudur. O
nedenle farkl› nitelikteki sosyo ekonomik yap›lara sahip ülkelerin devrim
modellerini dünyan›n her taraf›na uygulamak anlay›fl›n› Maoizm reddeder.

Savaflta Tayin Edici Olan
“‹nsan›n Bilinçli Dinamik Rolüdür:”

Son zamanlarda, özellikle de PKK’ nin silahl› mücadeleye ara vermesi ve
yenilgi almas›ndan sonra Türkiye-Kuzey Kürdistan’da  bir çok küçük burjuva
oportünist ak›m gerilla savafl›na, daha çok da onun flahs›nda Halk Savafl› teori-
sine sald›rd›lar. Tabii ki bu sald›r›lar, özünde silahl› mücadele teorisine karfl›
gelifltirilen sald›r›lard›r. Elbette ki  bu sald›r›lar yeni de¤ildi. Daha önce de bu
tür ideolojik sald›r›lar yap›lmaktayd›. Fakat flu da bir gerçektir ki silahl› müca-
dele, özellikle de köylü gerilla savafl› karfl›t› küçük burjuva oportünist ak›mlar
özlerindeki bu ideolojik k›r›lmay› PKK yenilgisiyle birlikte daha da art›rm›fl
oldular. Yoksa geçmiflte de bir çok küçük burjuva ak›m “Halk Savafl›” dedinmi
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o da ne deyip uzak kaç›yor ve  sözcü¤ü bile a¤›zlar›na almak istemiyorlard›.
Bunun ana nedeni de yine Halk Savafl› nezdinde Maoizme karfl› yap›lan siyasi-
ideolojik sald›r›lard›. PKK yenilgisinde sorunun kayna¤›n› yanl›fl ve hatal›
siyasal çizgilerde aramak yerine gerçeklere sald›rarak do¤ru yapt›¤›n› sananlar
büyük bir ideolojik ve siyasi gaflet içerisinde olduklar›n›n fark›nda de¤iller.
Öyle ki baz›lar› bu k›r›lmalar›n› daha da ileri götürerek;“ordu güçlüdür”,”devlet
güçlüdür”, o halde “stratejiyi de de¤ifltirmeliyiz” vb. gibisinden göreli güce
tapan s›n›f uzlaflmac›s› sa¤ oportünist teori gelifltiremeye çal›flt›lar, çal›fl›yorlar.

Devletin ve ordunun teknik, silah vb. bak›mdan bizden güçlü oldu¤u do¤-
rudur. Fakat bunu, öylesine strateji ve taktik de¤ifltirecek boyutta abartmak
do¤ru bir yaklafl›m olmaz. Bu abart›l› yaklafl›mlar e¤er zaman›nda düzeltil-
mezse bu yanl›fl tezler zamanla siyasi k›r›lmalara da yol açar.

Devletin, baflta PKK olmak üzere Maoist Partinin yürüttü¤ü gerilla sava-
fl›nda önemli tecrübeler edindi¤i de do¤rudur. Ancak flu da bilinmelidir ki bu
savaflta belirleyici olan unsur silah ve teknik de¤il, ‹nsan›n bilinçli dinamik
rolüdür. Yani bir savaflta tayin edici olan faktör silah, para ve teknik de¤il
do¤ru bir siyasi, örgütsel ve askeri çizgidir.

Bunu söylerken devletin göreli gücünü küçümsedi¤imiz san›lmas›n. Nas›l
ki devlet ve beyaz ordunun gücünü oldu¤undan fazla abartmak öznelci bir
yaklafl›m ise öylede gücünü küçümsemek de öznelci bir yaklafl›md›r. Düflman-
lar›m›z› stratejik aç›dan küçümsemeli ama taktik aç›dan da ciddiye almak
zorunday›z. K›sacas›, her iki anlay›flta yanl›fl ve hatal›d›r. Gerici ordunun gücü-
nü abartmak, halk kitlelerinin ve hakl›l›¤›n devrimdeki tayin edicili¤ini görmez-
den gelen ideolojik k›r›lmad›r. Maoistlerin köylü gerilla savafl› hususunda,
özelliklede gerilla savafl›nda az›msanmayacak derecede savafl tecrübesi oldu-
¤unu da görmezlikten gelemeyiz. Hem de devletin PKK ile üst düzeyde yürüt-
tü¤ü bir savafl ortam›nda (devlet, PKK’nin gücüne göre savafl›yordu) y›llarca
gerilla savafl› yürüten Maoist gerillalar›n savafl tecrübesini görmezlikten
gelemeyiz. Bilindi¤i gibi Maoist gerillalar yürüttükleri Köylü gerilla savafl›nda
çok ciddi askeri baflar›lar elde etti. Hem de say›lar› yüzleri bile bulmadan bu
askeri baflar›y› elde ettiler. Ve hala da elde etmeye devam etmekteler. Demek
ki iflin kudreti nicelikte de¤il tetik çeken parmaklar›n niçin tetik çekti¤ini
bilmesinde yatmaktad›r. ‹flte nitelik denen fley budur. K›sacas›, üç-befl kiflilik
bir gerilla birli¤inin üzerine binlerce asker ve savafl gücünü gönderen bir ordu,
stratejik olarak büyütülemez.

Konunun daha bir kapsaml› anlafl›lmas› için baflkan Mao’nun “‹nsan›n
bilinçli dinamik rolü” ve savaflta tayin edicili¤ine dair ileri sürdü¤ü tezleri
aktarmakta fayda var:
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“… Ama her fleyi yapacak olan gene insand›r; uzun süreli savafl ve nihai
zafer, insanlar›n eylemleri olmaks›z›n gerçeklefltirilemez. Böyle bir faaliyetin
etkili olabilmesi için, nesnel gerçeklerden yola ç›karak düflünceler, ilkeler
ya da görüfller bulabilecek, planlar, talimatlar, siyasetler, stratejiler ve tak-
tikler öne sürebilecek insanlara ihtiyaç vard›r. Düflünceler vb. öznel oldu¤u
halde, yap›lanlar ya da eylemler öznelli¤in nesnelli¤e dönüfltürülmesidir,
ama her ikisi de yaln›z insanlara özgü dinamik rolü simgeler. Bu türden bir
dinamik rolü ‘insan›n bilinçli dinamik rolü’ olarak nitelendiriyoruz ve bu,
insan› bütün di¤er varl›klardan ay›ran bir özelliktir.”

Bilinçli dinamik rolün belirleyicili¤i için ise flunlar›n alt›n› çizmektedir:
“Savaflta zaferi ya da yenilgiyi, her iki taraf›n askeri, siyasi, iktisadi ve

co¤rafi koflullar›n›n, her iki taraf›n yürüttü¤ü savafl›n niteli¤inin ve her
birinin sahip oldu¤u uluslar aras› deste¤in belirledi¤i do¤rudur, ama zaferi
yaln›z bunlar belirlemez; bütün bunlar kendi bafllar›na ancak zafer ya da
yenilgi olas›l›¤›n› sa¤arlar, ama belirleyici de¤illerdir. Belirleyici olabilmeleri
için öznel çaba, yani savafl›n yönetilmesi ve sürdürülmesi, insan›n savafltaki
dinamik rolü gereklidir.”

K›sacas›, düflman ordusunun “güçlülü¤ü” niceldir ve görelidir. Düflma-
n›n bu göreli üstünlü¤ü uzun süreli Halk Savafl› içerisinde param parça
edilecektir. Düflman›n silah, teknik vb. gibi noktalardaki üstünlü¤ünü öne
ç›kartmak tekni¤e ve güce tapan sa¤ oportünist görüfllerdir. Güce tapmak,
maoistlerin ifli olamaz. Aslolan do¤ru bir siyasal çizgiye sahip olmakt›r. Bu
devlet ve emperyalist haydutlar›n, baflta da dünya halklar›n›n bafl düflman›
ABD’nin gerek geçmiflte gerekse günümüzde bir çok ülkede yürütülen Halk
Savafllar›, devrim hareketleri; devrimci halk isyanlar›, ulusal kurutulufl
savafllar› ve bütün ilerici savafllar karfl›s›nda çok kez yenilgiler al›p, a¤›r
darbeler yedi¤ine insanl›k tarihi tan›kt›r. Mao’nun dedi¤i gibi, “emperya-
listler ve tüm gericiler ka¤›ttan kapland›r.”

 Bu savafl›n çok uzun sürece¤i gerçekli¤i de toplumsal ve tarihi tecrübeler
sonucu ortaya ç›km›flt›r. Bu savafl, en az bir kaç on y›l daha sürecektir. Bundan-
d›r ki bizim ki gibi ülkelerde devrimin öylesine üç-befl y›l içerisinde gerçek-
leflece¤i yönlü çabuk zafer beklentisine girenler ancak olsa olsa küçük burjuva
hayalcileri olur. Nitekim geçmiflte Maoist saflarda da  bu türden hayal kuranlar
çoktu.

Yeri gelmiflken“ordu güçlüdür” yönlü tart›flmalar›n yeni yap›lmad›¤›n› da
belirtmek isteriz. 1970’li y›llar›n bafl›nda da bu tür tart›flmalar yap›l›yordu.
Hem de iflin bafl›n› D. Perinçek gibi dönemin revizyonistleri çekiyordu. Konuya
iliflkin yoldafl Kaypakkaya’n›n net ve aç›k görüflleri bugün yap›lan benzer
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tart›flmalara da yan›t niteli¤i tafl›maktad›r. Dolay›s›yla bu konu üzerine söyle-
yeceklerimizi fazla uzatmadan sözü ‹brahim’e b›rak›yoruz:

“fiafak revizyonistleri, hakim s›n›flar›n ‘devlet güçlüdür’ teorisinin
gönüllü misyonerli¤ini yap›yor.

“ ‘Türkiye’nin nispeten güçlü bir merkezi devlet gelene¤ine sahip olmas›
ve di¤er yar›-sömürge ülkelere göre güçlü bir ordunun varl›¤›…’ (K›z›l Siyasi
‹ktidar›n Kurulmas› Meselesi üzerine).

‘Merkezi devlet teflkilat›n›n ve hakim s›n›flar›n ordusunun rölatif güçlü
olmas›. ’

‘Hakim s›n›flar›n devletinin merkezi olarak (?) ülkemizin özelliklerinden
dolay› güçlü olmas›, bu maceraperestlerin devaml› olarak gözden kaç›rmaya
çal›flt›klar› bir gerçektir!’

Burjuva ajanlar›n›n, dinibütün bir papaz gayretkeflli¤i ile misyonerli¤ini
yapmaya girifltikleri fikirler bunlard›r. S›k›yönetim komutanlar›n›n bildiri-
lerinden ödünç al›nm›fl olan bu cümleler, hem son derece yanl›fl, hem de
kesinlikle zararl›d›r. Yanl›flt›r çünkü, bir ordunun güçlülü¤ünün ölçüsü,
sadece insan say›s› de¤ildir. O ordunun silah gücü, di¤er imkanlar›, moral
gücü, kitle deste¤i, savafl tecrübesi ve yetene¤i, saflar›ndaki birlik ve daya-
n›flma, bütün bunlar, hepsi birden bir ordunun güçlülü¤ünün veya zay›f-
l›¤›n›n ölçüsü olabilir.” (Seçme Yaz›lar sf; 389-90)

Yoldafl Kaypakkaya’n›n “devlet güçlüdür”, “ordu güçlüdür” teorisini ya-
panlara yönelik yan›t› oldukça uzuncad›r. Ancak aktard›klar›m›z yeterlidir.
Yaln›z, ‹delojik k›r›lman›n siyasi olarak tasfiyecilik ve reformizme evrildi¤i
günümüz koflullar›nda ‹brahim’in “devlet güçlüdür”, “ordu güçlüdür” tezlerini
yan›tlad›¤› çarp›c› fikirlerinin defalarca okunmas›n› tavsiye ederiz.

Bu gibi koflullarda silahl› mücadelenin önemi her zamankinden daha fazla
vurgulanmal›d›r. Tarihi ve toplumsal tecrübeler göstermifltir ki Türkiye-kuzey
Kürdistan proletaryas› ve ezilen halklar› ancak ve ancak Halk Savafl›yla kuru-
tulacakt›r. Öyleki bu tecrübeler  silahl› güçlerimiz olmaks›z›n devrim sorun-
lar›n›n çözülmeyece¤ini bir çok kez göstermifltir. Bunun için her partili ve
aktivist nerede faaliyet yürütürse yürütsün her dakikas›n› Halk Savafl›na hizmet
için harcamal›d›r. Özellikle de savafl bölgesi d›fl›nda olanlar her an savafl böl-
gesine gidecekmifl gibi kendisini donatmal›d›r. Yoksa yaflam› sömürü ve zulüm
cenderesine s›k›flt›r›lan, o da yetmiyormufl gibi gerici savafllarla katledilip bo-
¤azlanan halk›m›za karfl› suçlu oluruz. Emperyalist canavarlar›n halklar› bo¤az-
lamas›nda bu kadar pervas›z davranmalar›n›n bir nedeni de, hem de önemli
nedenlerinden birisi halklar›m›z›n örgütsüz olmas› gerçekli¤idir. O nedenledir
ki her bir aktivist bugün her zamankinden daha çok bilincini Maoizm
ideolojisiyle donatmal›, ad›mlar›n› ise Halk Savafl›na uygun atmal›d›r. Ayr›ca
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her partili ve aktivist savafl yasalar›n› ve tarihi mutlak bir flekilde, hem de sü-
rekli olarak incelemeyi de unutmamal›d›r.

Faaliyetlerimizi, özellikle de örgütsel ve kitle çal›flmas›n› direkt veya dolayl›
bir flekilde silahl› mücadeleye hizmet etme temelinde ele almay› da asla gözden
kaç›rmamal›y›z. daha aç›k bir deyiflle silahl› mücadeleden kopuk parti veya
kitle çal›flmas›n›n kof bir çal›flma oldu¤unu bir anl›k dahi unutmamal›y›z. Her
aktivistimiz “politik iktidar›n namlunun ucunda” oldu¤u Maoist devrim teo-
risini, hiçbir zaman ak›llardan  ç›kartmamal›y›z.

Yine, politik iktidar› ele geçirmek istiyorsak, devrimin kaç›n›lmaz bir yasas›
olarak güçlü bir halk ordusuna sahip olmam›z da flartt›r. Bu da ancak Halk
Savafl› içerisinde küçükten büyü¤e do¤ru infla edilecektir. Halk Savafl› ve Hakl›
savafllar, özellikle de Maoistler önderli¤inde yürütülen Halk Savafl› ve s›n›f
savafllar› her fleye kadirdir. Bu gün daha yüksek bir sesle “devrimci, özellikle
de Halk Savafl›’n›n her fleye kadir oldu¤unu” hayk›rmal›y›z. Hayk›rmaktan
da öte bütün benli¤imizle Halk Savafl› denizine at›lmal›y›z. Bu savaflta hem
teorik hem de pratik olarak ›srar etmek her zamankinden daha bir elzemdir.
Çünkü tarihi tecrübeler bütün dünyan›n ancak devrimci savafllarla de¤iflti-
rilebilir gerçekli¤ini tüm ç›plakl›¤›yla ortaya koymufltur. Yine dünyam›zda
emperyalist haydutlar ve gerici devletlerin sürdürdükleri bütün  gerici savafllar›
ancak devrimci ve hakl› savafllarla ortadan kald›rabiliriz. Yoksa savafls›z bir
dünya kurulamaz, kuramay›z. Ki dünyam›zda mevcut olan (göreli) sahte bar›fl›n
yerine  gerçek ve kal›c› bar›fl›n geçmesinin de yolu da bu tür savafllard›r.

K›sacas›, baflkan Mao’nun dedi¤i gibi “savafl ancak savaflla ortadan
kald›r›labilir ve silahtan kurtulmak için silaha sar›lmak zorunludur.” Dahas›
biz Maoistler, emperyalist haydutlar ve gerici devletler gibi savafl delisi
de¤iliz; biz savafl delilerini ve bütün savafllar›n nedenlerini ortadan kal-
d›rmak için savafl›yoruz, savaflmak zorunday›z…

Bu savaflta önemle dikkat etmemiz gereken temel bir nokta da mümkün
oldu¤u kadar çok müttefikle birleflmek olmal›d›r. Yani “hedefi dar cepheyi
genifl tut” ilkesini politik ve askeri taktiklerde flaflmadan uygulamal›y›z. ‹ktidar›
parça parça ele geçirme stratejisini düflmanlar›m›z› tek tek yenmek için de
kullanmal›, stratejik düflmanlar›m›z aras›ndaki çeliflkilerden yararlanmas›n›
bilmeli; taktik aç›dan vurulmas› gereken ilk düflman› do¤ru tespit etmeli ve
tarafs›zlaflt›r›labilecek düflmanlar› ise tarafs›zlaflt›rma politikas›n› gütmeliyiz.
Hedefi dar cepheyi genifl tut siyaseti ancak böyle yerine getirilir.
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Sonuç Olarak;
Halk Savafl› stratejisi, ortaya koydu¤umuz tezler baz al›narak de¤erlendirilirse
ancak o zaman do¤ru bir senteze gidilir. Yoksa aksi anlay›fllar, yani Maoist
parti önderli¤inde yürütülen her bir ülkenin s›n›f savafl›n› Halk Savafl›’d›r diye
bir tez ileri sürmek, sapla saman› birbirine kar›flt›rmaktan baflka bir prati¤e
hizmet etmez.

Halk Savafl›n›, askeri bir stratejiye veya tek bafl›na silahl› mücadele olarak
alg›lamak Yar›-sömürge yar›-feodal ve sömürge ülkelerde gündemde olan anti-
feodal ve anti-emperyalist milli demokratik devrimin politik özünü kavra-
mamak demektir.

Maoist Partiler önderli¤inde yürütülen Uzun Süreli Köylü Savafl›nda öncü
s›n›f iflçi s›n›f› iken temel güç Köylülüktür. fiehir Küçük burjuvazisi bu
devrimin güvenilir müttefikidir. Milli burjuvazinin devrimci kanad› ise (sol)
bu devrimin yedek gücüdür. ‹flçi s›n›f› devrime öncülü¤ünü komünist partisi
arac›l›¤›yla yapar.

Bu Uzun Süreli Köylü Savafl›nda siyasi iktidar›n ele geçirilmesi ancak
parça parça ve K›z›l Siyasi ‹ktidarlar yoluyla sa¤lanacakt›r. Halk Savafl›n›n
politik özü de bu iktidarlaflmada yatmaktad›r. Halk Savafl›, Maoist Partiler
önderli¤inde K›z›l Politik ‹ktidarlar kurma yoluyla ülke genelinde iktidar› ele
geçirme teorisidir. Bir baflka deyiflle K›z›l Politik ‹ktidarlar, Halk Savafl› tezinin
teorik-politik özü ve biçimini ortaya ç›kartm›flt›r. Dolay›s›yla kurtar›lm›fl
bölgeler ve K›z›l Politik ‹ktidarlar perspektifinden hareket etmeyen bir devrim
stratejisi gerçek bir Halk Savafl› olarak de¤erlendirilemez.

Bu devrim stratejisi genel olarak üç aflamadan oluflur. Bunlar; stratejik sa-
vunma, denge ve sald›r› aflamas›d›r.

Bu devrim stratejisinin geçerli oldu¤u ülkelerde ana mücadele biçimi silahl›
mücadele, ana örgütlenme biçimi ise ordu örgütlenmesidir.

“K›rlardan fiehirleri kuflatmak” stratejisini sadece Halk Savafl› stratejisi
olarak alg›lamak do¤ru bir anlay›fl de¤il. Bu strateji, yar›-feodal, yar›-sömürge
ve sömürge ülkeler için geçerli oldu¤u gibi fiili iflgale u¤ram›fl kapitalist-
emperyalist ülkeler için de geçerlidir. Buna göre, yani her k›rdan flehire do¤ru
yürütülen savafl› Halk Savafl› olarak de¤erlendirirsek, o zaman bu güne kadar
yürütülen bütün milli ba¤›ms›zl›k savafllar›n› da  Halk Savafl› olarak de¤erlen-
dirmek gerekir. Bu da ideolojik kaostur. Çünkü, bu teoriyle Halk Savafl› stra-
tejisi bir yandan ideolojik-siyasi içeri¤inden boflalt›larak sadece askeri bir savafl
stratejisine indirgenmifl olacak, öte yandan ise Halk Savafl›n›n üzerinde flekil-
lendi¤i sosyo-ekonomik zemin yads›nm›fl olacakt›r.
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Maoist Parti ve
‹ki Çizgi Mücadelesi

Maoist parti ö¤retisi, Leninist parti anlay›fl›n›n savunulup uygulanmas› teme-
linde, pratik tecrübelerin yard›m›, analizi ve de en önemlisi sentezi arac›l›¤›yla
Komünist Partisi konusunda da devrimci proletarya biliminin yeni nitel bir
aflamaya ulaflt›r›lmas›d›r. Maoizm’de felsefi alandaki nitel at›l›mlar, karfl›tlar›n
birli¤i (çeliflki) temel yasas›, UKH’in geçmifl s›n›rl› ve hatta kimi yan›lg›l› an-
lay›fllar›n›n da afl›lmas›na götürüyordu. Herfley (sosyalizm vb.) gibi Mao, par-
tiyi de monolotik-homojen bir birlik de¤il, karfl›tlar›n birli¤inden muaf olmayan
canl› bir organizma olarak tan›ml›yor, iki çizgi mücadelesi sorununu ele al›yor-
du. Parti ve toplumun gelifltirilmesi, böyle mümkün olabilirdi, oldu. Yekpare
birlik yoktur. S›n›fs›z sosyalizm, monolotik parti, Kruflçev’ci-Enver’ci mo-
dern revizyonist bir teoridir. Mao flöyle der:

“Baz›lar› insanlar›n, birkez komünist partiye girdilermi farkl›l›klar› veya
yanl›fl kavray›fllar› olmayan azizler haline geleceklerini, partinin hiçbir ana-
lizine tabi olmayaca¤›n›, yani yekpare ve tek kal›ptan ç›kma olacaklar›n›
düflünmüfle benziyorlar.” (Sovyet iktsad›n›n elifltirisi. Sf. 20)

Komünist Partisine girmek önemli bir ad›md›r. KP’si vazgeçilemez bir
araçt›r. Fakat do¤ru bilgi sadece partiye girenlerin tekelinde de¤ildir. Aksi
bak›fl, KP’ni ayr›cal›kl› elit-dokunulmaz memurlar toplulu¤una dönüfltürür.
KP, böyle bir anlay›fl› asla savunmaz. UKH içerisinde Mao öncesi herfley yo-
lunda de¤ildi. Komünizm düflman› Kruflçev’ler, Stalin’in esasta do¤rudan ö¤re-
tisine azg›nca sald›r›rlarken, onun tali hatalar›na da dayan›yorlard›. Enver Ho-
ca’da öyle.! Kruflçev’in “hakl›” olabilece¤ini, parti saflar›m›zda savunan olma-
d›. Dolay›s›yla bu pespaye paçavra üzerinde fazla durmaya gerek yok. Ama
Stalin’in, tali, Kruflçev’in bayrak yapt›¤› hatalar› da aflmal›y›z. Yoldafl Lenin’in
davas›n›n bayraktar›, savunucusu, uygulay›c›s›, enternasyonal proletaryan›n
klasiklerinden yoldafl Stalin’in %30’luk hatalar›n›, modern revizyonist-do¤-
mato revizyonist teorilerine tan›k olarak ça¤›ranlar›n, maskesini indirmek için,
UKH’n›n, yani bizim olan hatalar›m›z› da ortaya koyma durumunday›z.

Sosyalizm de s›n›f mücadelesinin yasalar›n›, bizzat bu geçifl aflamas›nda
burjuva-proletarya bafl çeliflmesini tamam›yla anlamamas› (tali hatalarda sahip
olmas›), sosyalizm de devrimi sürdürmede, proletarya ve emekçilere dayan-
may› esas almaya dikkat çekmemesi, yoldafl Stalin’in hatas›yd›. Restorasyon
tehlikesini sadece d›fl emperyalist sald›r›yla s›n›rlamas›, tehlikenin içten gelen
esas›n› görmemesi, sosyalizmin inflas›nda köylülerin, emekçilerin yaflam stan-
dartlar›n› ihmal etmesi, a¤›r sanayiyi tek yanl› vurgulamas›, vb. gibi hatalara
iflaret etmifltik. Dönüflümün gerçeklefltirilmifl olmas›ndan sonra sosyalizm tek
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yanl› “kaya gibi sert” y›k›lmaz, çeliflkisiz bir “birlik” olarak kavrand›. Birlik
“geliflmenin itici gücü” olarak gösterildi. Bunlar, yanl›flt›. Toplumsal gelifl-
menin itici gücü çeliflkidir. Çeliflki evrenseldir. Sosyalizm ve partinin de ger-
çe¤idir. Diyalektik, sosyalizm ve parti de ask›ya al›namaz. Yani diyalekti¤in
özünü oluflturan çeliflki ve birlik-mücadele, diyalektik bir iliflkidir. Evrensel
çeliflki gerçe¤inin sonuçlar›d›r. Çözüm yöntemleri de¤iflik biçimler alabilir
ancak özde antagonizma çeliflkinin do¤as›d›r. Stalin yoldafl böyle izah etmedi,
böyle uygulamad›. Bu, hatad›r. Her bir madde de birin ikiye bölünece¤i yerine,
ikiyi bir etme misali, parti ve sosyalizmi ele ald›. Mülkiyet iliflkilerinin sosyalist
dönüflümünün esasta gerçeklefltirilmifl olmas›ndan hareketle sosyalizmi, “an-
tagonist çeliflmeler d›fl›” olarak de¤erlendirmesi ideolojik bir hatad›r. Meta-
fiziktir. Bu hatal› yaklafl›mdan ötürüdür ki, Stalin parti-devlet içindeki çelifl-
kileri toplumsal sebepleriyle aç›klayamad›. Emperyalizm kaynakl›, emperya-
lizm ihraçl› ajanl›k kategorisinde ele al›flla s›n›rlad›.

Bu durufluyla yoldafl Stalin, çözüm yöntemleri itibar›yla birbirlerinden farkl›
çeliflkileri kar›flt›rd›. Örne¤in; düflmanla halk ve halk içi çeliflkileri… Bu kar›-
fl›kl›k, karfl›-devrimi bast›rma hareketinde halk›n ciddi bir zarar görmesine
yol açt›. Parti ve monolotik yaklafl›m, parti içinde iki çizgi mücadelesini ele
al›flta hatalara götürdü. Düflman ve halk içi çeliflmelerin çözüm yöntemi
aç›s›ndan ay›redilememesi, ve “d›fl kaynakl›” ayn› kategoride görülmesi hatas›,
halka zarar verdi. Tüm revizyonizme karfl› do¤ru çizgiyi savunmas›na ra¤men,
bu hata vard›.

Do¤ru ve yanl›fl mücadelesi olarak parti de iki çizgi mücadelesi, toplumdaki
nesnel çeliflmelerin bir yans›mas› olan s›n›f mücadelesidir. Parti, toplumdan
kopuk de¤ildir. Toplumun nesnel çeliflmeleri partide de vücut bulur. Bu sevi-
yesi ne olursa olsun (sapma, fikir, platform vb.) partinin sürekli gerçe¤idir.
Mao diyorki;

“Parti içinde, durmadan çeflitli fikirler aras›nda karfl›tl›k ve çat›flma olur.
Bunlar, parti içindeki s›n›f çeliflkilerine, toplumdaki yeni ve eski fleyler ara-
s›ndaki çeliflkileri yans›t›r. Partide çeliflki yada sürdürülecek ideolojik
savafl›m yoksa, partinin yaflam› sona erer.” (Mao teori-pratik sf. 36)

Aç›klama son derece berrakt›r. Parti içinde karfl›tl›k ve bu zeminde müca-
dele durmaks›z›n süren bir olgudur. Toplumdaki yeni ile eski, do¤ru ile yanl›fl
aras›ndaki çeliflkilerin kaç›n›lamaz sonucudur bu. S›n›f çeliflkileri bir s›n›f
mücadelesidir. Her konu gibi, bu meselede de, MLM çizgiyi savunan yoldafllar
partimizde her dönem bulunmufllard›r. Fakat MLM çizgi partinin tümünü
yönlendirebilme, net bir güzergaha kavuflturabilme durumunda de¤ildi.
Özellikle önderlik kademelerinde (MK’leri) eklektik ve yanl›fl çizgiler belir-
gindi. I. MK’sinde egemen çizgi, flöyleydi: “Partide her zaman iki çizgi müca-
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delesi yoktur, fikir ayr›l›klar› olabilir. De¤iflik fikirler-sapmalar çizgi olarak
de¤erlendirilemezler. Çizgi, bütünlüklü platform ve pro¤ramd›r. Partide iki
çizgi her zaman de¤il, ama baz› dönemler ortaya ç›kabilir. MK’sinin hatal›
çizgisi bu anlay›flla Mao’nun iki çizgi mücadelesini ele al›fl›na esasta Maoist
parti anlay›fl›na sald›rd›. Sosyalizmin çeliflkili niteli¤inin hatal› tahlili, I.
MK’sini “Burjuvazisiz sosyalizm” revizyonist teorisine götürüyordu. Dola-
y›s›yla parti ve devlet içerisinde cereyan eden mücadelenin burjuva fikirlerin,
sosyalizmin bizzat kendi topra¤›nda mevcut olan maddi koflullardan kaynak-
land›¤›n› göremiyor, sosyalizmde burjuvazi-proletarya aras›ndaki kaç›n›lmaz
s›n›f mücadelesini reddederek, büyük proleter kültür devrimine karfl› ç›k›yordu.
Partideki iki çizgi mücadelesine hatal› yaklafl›mda parti-toplum diyalektik
iliflkisinin görülememesidir. Metafizik bir yaklafl›m›n sonucudur bu. 1. MK’miz
soruna flöyle bakt› :

“ÇKP iki çizgi, yani proleter çizgi ile burjuva çizgi aras›ndaki mücadeleyi
meflru gördü. Bu do¤ru bir anlay›fl de¤ildir. Meflru olan Partide ideolojik mü-
cadeledir. Bunun, bir iki çizgi mücadelesine dönüflüp, dönüflmeyece¤i bir dizi
objektif ve subjektif faktöre ba¤l›d›r”.

Aç›k bir Enver Hoca revizyonizmi çizgisidir savunulan. Mesele Mao ve
ÇKP’nin iki çizgiyi “meflru” görüp görmeme meselesi de¤ildir. ‹ki çizgi
mücadelesinin kaç›n›lmazl›¤› onun toplumdaki maddi temellerinin varl›¤›yla
iliflkilidir. Yoksa birilerinin yoktan varetmesi veya meflru görmesinin sonucu
de¤il. Bu durum kavranmazsa proletarya ve emekçiler silahs›zland›r›l›r, burjuva
çizginin geliflip egemen olmas›na hizmet edilir. Burjuva çizginin ipleri ele
geçirmesine “izin vermek”ten bahsedilecekse, tam da bu iki çizgi mücade-
lesinin, toplumsal sebeplerin bir sonucu olarak, çeflitli seviyelerde mütema-
diyen devam etti¤i gerçe¤inin reddi ve bilimsel uyan›kl›k, böylece tahrip
edilmesi, cereyan›n gögüslenmemesi, ak›ma karfl› yüzülmemesiyle alakal›
olabilir.

1. MK’sine göre “partide meflru olan ideolojik mücadele” (meflru olup ol-
mama sorunu de¤ildir mesele) s›n›flardan ba¤›ms›z m›? S›n›f temeli olmayan,
küflenmifl sanal bir hayaletler filmi mi? Yoldafl Mao’nun da ifade etti¤i gibi;
“s›n›fl› toplumlarda herkes, belli bir s›n›f›n üyesi olarak yaflar ve her düflünce
biçimi istisnas›z bir s›n›f›n damgas›n› tafl›r.” Partide “ideolojik” denilen müca-
dele, fikirler, toplumdaki nesnel çeliflmelerin yans›malar›d›r.

AEP’çi revizyonizmin partimizdeki tahribat›, 1. MK’si sonras› da çeflitli
seviyelerde sürdü. Mao savunuculu¤u ad›na bu tahribat›n devam› çok daha
kötüdür. 1987 “3. Konferans”› sonras› ‹KK’lar›na bakt›¤›m›zda, AEP’çi anla-
y›fllardan kopulamad›¤› görülecektir. Üstelik bu Konferans, “MZD”ni benim-
sedi¤ini söylemiflti. ‹ki çizgi mücadelesine yaklafl›m›ndan iflte örnekler:
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“Özellikle s›n›f mücadelesinin dönüm noktalar›, üretim iliflkilerinden ücret
köleli¤inin ve kal›nt›lar›n›n temizlenmesi için, her büyük at›l›m parti içinde
burjuva çizgisinin do¤mas› tehlikesini artt›r›r.” (‹KK. sf. 82)

 Tez aç›k. ‹ki çizgi parti içerisinde sürekli yoktur. Baz› dönemeçler burjuva
çizginin do¤ma tehlikesini artt›r›r. Toplumdaki s›n›f mücadelesinin bir sonucu
olarak parti içerisinde burjuva çizginin de¤iflik seviyelerde (fikirler, sapma,
platform gibi) her zaman varoldu¤unun reddedilmesi Enverci bir düflünce siste-
mati¤idir. Ayn› ‹KK, t›pki Enver, Bolflevik Partizan çizgisi gibi konuflmaya
devam ediyor, çizgiyi “sistemleflmifl bütünlüklü platformdan” ibaret görüyor.

“Bu, her dönemde burjuva platformun mutlaka ortaya ç›kaca¤› anlam›na
gelmez. Çeflitli iç ve d›fl flartlar… Böyle bir platformun do¤uflunu engelleyebilir
ancak, böyle dönemeçlerde ML’ler do¤abilecek olan burjuva çizgisinin
kokusunu almak için daha dikkatli olmal›d›rlar.” (‹KK say›. 82)

Platform, program elbette bir çizgidir, çizginin geliflmifl ileri bir aflamas›d›r.
Ancak fikirler de belli s›n›flar›n düflünce sistemlerinden ayr› de¤illerdir.
Platforma nazaran, çizginin daha geri bir seviyesini-aflamas›n› teflkil eder. Parti
içerisinde burjuva çizgi her zaman ayn› seviyede olmaz. Bazan basit sapma,
bazan bütünlüklü platformlar aflamalar›nda olsa da her zaman mevcuttur. Bu
yanl›fl anlay›fllar›n ç›kmaz›, burjuva çizgiyi sadece bütünlüklü bir platformla
s›n›rlayan ve e¤er partide böyle bir durum yoksa, burjuva çizginin olmad›¤›n›
söyleyen yaklafl›mlar›d›r. Sapma vb. seviyedeki fikirleri bir çizgi olarak ad-
land›rmamalar›d›r. Sapma, platform evet bunlar çizginin de¤iflik aflamalar›d›r.
Ay›r›m yap›lmal›d›r. Gerçekten de sistemleflmemifl sapmalar› düzeltmek
nispeten daha kolay iken bütünlüklü platform ve pro¤ram seviyesindeki yanl›fl
çizgiyi de¤ifltirmek, düzeltmek daha zordur. De¤iflik geliflim seviyeleri olsa
da burjuva çizginin her bir aflamas›n›n dayand›¤› ortak burjuva bir temel vard›r.
S›n›fl› toplumlarda, s›n›f mücadelesi içeri¤i kazanan do¤ru ile yanl›fl aras›ndaki
mücadele, sürekli sonsuz bir süreçtir. Öznel düflüncelere yans›yan toplumdaki
nesnel çeliflmelerdir. Bu çeliflmelerin yaratt›¤› karfl›t düflüncelerin mücadelesi
geliflmeye yol açar. Do¤ru-yanl›flla savafl›m içerisinde geliflir. Do¤ru ve yanl›fl
karfl›tlar›n birli¤i olarak vard›rlar. Tek bafl›na varolmazlar. Mücadeleye (do¤ru-
yanl›fl) yol açan bu karfl›tl›kt›r. Ve do¤ru yanl›fla karfl› mücadele içerisinde
geliflir. Her bir süreçte yeni do¤ru ve yeni yanl›fllar mücadelesiyle bitmeyen
bir savafl temelinde do¤ru ilerlemeye, geliflmeye devam eder. Bu kaç›n›lmaz
Marksist bir yasad›r.

Parti merkez komitelerindeki kafa kar›fl›kl›¤› MLM’in kabulünün beyan
edildi¤i OPK sonras› da devam etmifltir, etmektedir. Dönemin yay›nlar› iki
çizgi konusunda MLM ad›na asl›nda Mao’ya sald›rmaya devam ediyor.
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“Her sapma, her görüfl ayr›l›¤›, her e¤ilim, her fikir ayr›l¤› çizgi olamaz.”
(Do¤mato revizyonizmin sefaleti. sf. 93-94)

AEP zaten sapma, görüfl ayr›l›klar›n› çizgi olarak görmüyor. Bunlar› çiz-
ginin de¤iflik biçimleri olarak görenler Maoist’lerdir. AEP’i sözde elefltirme
ad›na yap›lan AEP savunuculu¤u temelinde Maoizm’e sald›r›d›r.

“Güncel siyasal düflünce farkl›l›klar› burjuva dünya görüflüne tekabül et-
mez. Oysa çizgi dolays›zca anti-marksist görüfl olarak platform düzeyinde
varlafl›r.” (age. sf. 94)

Anlatmaya çal›flt›k. Tekrar etmeyece¤iz. Gerçek nedir? AEP, 1. MK ve
sözkonusu al›nt›larda ifade edilen di¤er dönemlerdeki parti merkezlerinin gö-
rüflleri (parti ve iki çizgi konusunda) ortak bir ideolojik temele dayanmakta-
d›r. Revizyonizme… Ayr›l›k ç›k›fl›n› gerekçelendirirken DABK’ta iki çizgi
mücadelesinde AEP’e sözde tav›r alma söylemlerinin ard›na gizlenerek, bu
konuda AEP’i savunmakta çok daha ileri gitmektedir.

“MK’sinde revizyonist çizgi egemen” gerekçeleriyle, “ML” gördükleri bir
partiden ayr›l›k ilan etmenin, “revizyonistler var” diye yine “ML” gördükleri
bir partinin Konferans›na gitmeyi reddetmenin, gidenleri suçlaman›n, “Partide
sistemleflmifl iki çizginin,” “ayn› örgütte olamayaca¤›” gibi anlay›fllar›na sahip
DABK, en az›ndan iki çizgi mücadelesi-parti anlay›fl› gibi konularda pratikte
1. MK’sinin de gerisine düflmektedir. Bu konuda sergilenen tamam›yla AEP’çi
bir pratiktir, MLM de¤il!

MLM bir partide iki çizgi mücadelesini ayr›l›k gerekçesi haline getirmemek,
kaç›fllar› meflru göstermemek, gereksiz ayr›l›klara set çekebilmek, ya da MLM
bir partiden ayr›lacaklar› yaln›z b›rakabilmek için, Maoist parti anlay›fl›-iki
çizgi mücadelesi ö¤retisi ile silahlanmal›y›z. Tarihimizde cereyan eden
Maoizm iki çizgi mücadelesi, parti konular›ndaki hatal› çizgilerin sonucu olan,
DABK-Konferans-2. MK ve 1994 gibi (sebepsiz de¤il, ama hiçte gerekli ol-
mayan) ayr›l›klar›n muhasebesini do¤ru temelde yapabilmek, hatalar› kavray›p
aflabilmek ancak böyle mümkün olabilir. ‹ki çizgiyi savunurken, partiyi tek
bir çizgi, tek bir merkezin yönetece¤i prensibinin de alt›n› çiziyoruz. Çizgi
mücadelesi, tüzüklerde ifade edilen örgüt prensipleri çerçevesinde yürütülür.
Örgüt içinde ayr› prensipler temelinde ayr› hareket eden örgüt-ayr› hareket
eden merkez, ayr› hareket eden gruplar kabul edilemez. Grupçulu¤u-dar-
becili¤e-keyfi yönetim ve parti tüzü¤ünü tan›mayan, keyfi “muhalefet” anla-
y›fllar›na karfl› da gerçek mücadele silah› Maoist parti, Maoist iki çizgi müca-
delesi anlay›fl›d›r.

Seviyesi de¤iflik aflamalar gösterse de, partide iki çizgi sürekli olacak. Bunu,
anlamal›y›z. Bunu anlamak, yanl›fl çizgi ile uzlaflmak, bütünleflmek de¤il, dö-
nüfltürmek amac›yla, altetmek perspektifiyle mücadele etmek, partiyi iler-
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letmektir. Kaçarak, ayr›larak, atarak, keserek v. b. çizgi mücadelelerinden
kimse kurtulamaz. Mücadeleyi kabul etmek parti prensipleri temelinde
koordine etmektir görev. ‹lerlemenin yolu da budur.

‹ki Çizgi Mücadelesinde Yöntem
Mao’nun Revizyonizmi de¤il MLM’i uygula, hile ve entrikalarla u¤raflma,
aç›k ve dürüst ol, bölünme birlefl! Sonu gelmez dedikodu yapanlar›, rekabet
eksenli glayatör döyüflleri, spekülatif siyaset tarzlar›, darbeci ve komplocu
anlay›fllar, pra¤matizm, yoldafllar›na düflmana davran›r gibi davranma, grup-
çuluk, elefltiri-özelefltiri de¤il karalama, damgalama ve y›k›c›l›k gibi nice prob-
lemin temeli bu prensibi uygulamamakt›r. Uygulamal›, parti kültürü ve kiflili¤i
haline getirmeliyiz.

‹ki çizgi mücadelesinde yöntem, birlik-mücadele-daha yüksek birliktir.
Birlik temelini baltalamamal›, orada birleflebilmeli, biribirimizi suçlamak,
y›kmak, tuza¤a düflürüp halletmek için de¤il, sorunlar› çözmek için ortaya
koymak ve daha ileri bir birlik yakalamak yöneliminde, mücadele yoluyla
ilerlemektir. ‹ki çizgi mücadelesinde; yanl›fla rüflvet verilmez, bütünleflilmez.
Bu, aç›k! Hatal› yoldafllara yard›m etmek böyle olmaz. Do¤ru temelde müca-
dele, dönüfltürerek kazanmakt›r. ‹deolojik mücadeleyi nas›l ele almal›y›z? Mao
flöyle der:

“‹deolojik savafl›m baflka savafl›m biçimlerine benzemez. Kaba-bask›
yöntemleri de¤il, b›k›p usanmaz bir ak›l ve uslamlama yöntemi kullan›l-
mal›d›r.”

‹deolojik mücadelede amaç dönüfltürmektir, altetmek sadece bu amaca uy-
gun olarak ele al›nmas› gereken bir araç. ‹deolojik mücadele, iki çizgi müca-
delesinin esas yöntemidir. Bu esas yöntemde, amaç örgütsel tedbirler, tasfiyeler
de¤il, de¤ifltirmektir. Mao’da gayet aç›k söylüyordu, yasaklamalarla, yanl›fl
fikirler orta yerden kald›r›lamazlar. Mesele, yanl›fl› dönüfltürebilmektir. Örgüt-
sel tedbirler vb. bu dönüfltürme amaçl› faaliyetin hizmetinde ele al›nabilirler.
1987’den itibaren kökleri eskide de olsa, çizgi mücadelelerini dejenere etmek,
küfür, tasfiyeler, keyfi uygulamalar yani ideolojimize yabanc›laflma uç boyut-
lardayd›:

“Revizyonist, eroin çetesi, mafya çetesi, komplocu, burjuva devflirmeleri,
afla¤›l›k unsurlar, aptal bürokratlar, elma kurtlar›, provakatörler çetesi, parti
düflmanlar›” gibi uzay›p giden AK tavr›n›n seyri böyle. Küfürden baflka burada
tek bir bilimsel elefltiri varm›? Ve ayn› önderlik bir genelge yay›nl›yor. Genelge
de parti de ç›kan sorunlar›n nedenlerini ifflaa ederek, parti’yi MLM bilimi ile
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donatan bir yönelim yok. ‹ki çizgi mücadelesi bilimsel temelde yok. Evet bir
küfür çizgisi var. Ayr›lanlara talimat ya¤d›r›l›yor.

“Partimizin, Ordumuzun, Gençlik örgütümüzün ad›n› kullanmay›n…!”
“Mafya çetesi suçludur. (…) Program düflmanlar› ve çete kuyrukçulu¤una

kalk›flan birkaç bozguncu (…) devrime, partiye, halka ihanet etmekten vaz-
geçin…”

“Tutuklu oldu¤unuzu kabul edin.” flu müthifl, (!) mücadele belgelerine ba-
k›n. MLM parti kültürü müdür bunlar? Küfretmek ve hiçbirfley yok gibi o
zamanki sözde birlik ça¤r›lar›, MLM muhasebe ile sorunlar› çözmek, MLM
temel de birleflmek de¤il, biribirinin ikiz kardefli olan öfke ve ilkesiz uzlaflma
siyasetidir. Peki bu sald›r›lara maruz di¤er kesimin belgelerinin yapt›¤› nedir?
Ayn› çizginin de¤iflik versiyonu!. .

Bol küfürlü salvolar, elefltirinin dejenere edilmesi, MLM bir partide, iki
çizgi mücadelesinde, DABK’›n tutumuna bak›n. “ML’ler nas›l bir tav›r tak›n-
mal›d›rlar? Yap›lmas› gerekli olan revizyonistlerin kat›lmad›¤› bir Konferans”.

PÜ’lerin ve onlar›n seçti¤i delegelerin haklar›n›, ellerinden alman›n hangi
MLM örgüt politikas›yla iliflkisi olabilir? Böyle bir keyfilik hangi komünist
partisi anlay›fl›yla izah edilebilinir? Keyfiyet çizgisi, örgüt anlay›fl›n›n dejenere
edilmesine götürür. Karfl› devrimci unsurlar bu anlay›fllar sonucu serpilip gelifl-
tiler. 1996’ da aç›¤a ç›kat›lan KDH’nin parti, ordu, tüzük üstü çizgilerinin
kökleri nereye dayanmaktad›r? NT’nin küfürlerini, halka ve yoldafllar›m›za
hakaretlerini, parti kültürümüze yabanc›laflma ve düflman kiflili¤i, kültürü diye
hakl› olarak elefltiriyoruz. Güzel ya, peki 2. MK’sine karfl› mücadele ad›na
DABK’›n flu söylediklerine ne diyece¤iz? 3. Konferansa gitmemek gerekti¤ini
gerekçelendirirken f fl›kk›nda flöyle diyorlar:

“Devrimcilikle ilgisi bulunmayan baz› namussuz unsurlar konferansa al›-
narak itibarlar› geri iade edilecektir.”

a- fl›kk› da flöyle ; “Konferans, Revizyonistlerin aç›¤a ç›kmas›n› engeller.”
MLM’lerin görevi, revizyonizmi aç›¤a ç›karmak, altetmektir. Konferans,

en ileri platformlardan biridir. ‹ki çizgi mücadelesini partide ve bu platformda
yürütmek yerine, Konferansa gitmemek ve ayr›lmak, Maoist çizgi mücadelesi
vermek de¤ildir. “Namussuzluk” meselesi üzerinde durmaya bile gerek yoktur.
Küfürlere KP içinde geçit verildi¤inde, elefltiri ad›na, onu kirleten bu tür
belgelere müsamaha edildi¤inde, NT’lerin gizlenmemesi, manevra yapmamas›
için neden kalmaz.

Parti içi iki çizgi mücadelesi ve çeflitli ayr›l›klardaki mücadeleyi ideolojik
temelde ele alma yönelimi ve prati¤iyle, UKH içinde önemli bir örnek olan
partimizin halk ve devrimci hareket içinde hakl› bir üstünlü¤ü ve prestiji vard›.
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Devrimci harekette, iç mücadeleler ve ayr›l›klarda ortaya ç›km›fl siyasal cina-
yetler bilinen olgulard›r. Partimiz, Maoizmin etkisiyle bu kültürden son derece
uzakt›. Halk içi çeliflkileri ele al›fltaki olumlu prati¤i de partimizin güçlü ay›rt-
edici özelliklerinden biridir. Bu güçlü yanlar›m›z, özellikle 1987 gibi ayr›l›k
süreçlerinde ciddi flekilde afl›nd›. Ayr›l›k süreçlerinin koflullar›, olumsuz kül-
türel flekillenmelerle rol oynad›. Kader de¤ildi. Do¤ru çizgi ile olumsuz kültür
ve parti ideolojimize yabanc› kiflilik püskürtülebilinirdi. ‘80’li y›llarda top-
lumsal çürüme, sistemin mafya-çete özelli¤ininde bir sonucu olarak önemli
boyutlardayd›. Devrimci harekete ve partiye sözkonusu durum yans›mamazl›k
edemezdi. Parti-toplum diyalektik iliflkisinin bilincinde olarak, partimizin
yukar›da iflaret etti¤imiz güçlü ay›rtedici özelliklerine yönelik parti d›fl› ideoloji
ve kültürlerin operasyonlar› gö¤üslenebilirdi. Neki, ideolojik ve siyasal çizgi-
deki k›r›lmalar›n da bir sonucu olarak, ayr›l›k ortamlar›nda savrulunulan reka-
betler, toplumsal çürümenin partiye ak›n›na aç›k b›rak›lan kap›lar durumunda,
partimizin güçlü yanlar› darbeleniyordu. Sadece DABK’›n aktard›¤›m›z olum-
suzluklar› ile s›n›rl› de¤ildi, bu. Mesela Konferans›n, üstelik ML gördü¤ü
DABK’a yönelik dahi “12 Eylül art›¤›” türünden nice söylemi var. 2. MK’s›na
ise neredeyse her tür küfür serbestti. Küfür edebiyati, çizgi ile altedilmedikçe,
yoldafllar› biribirilerine düflman eden, partinin mücadele gücünü zay›flatan,
partiyi görevlerinden al›koyan, politik ortam› dejenere eden dedikodu-komplo-
kiflisellefltirilmifl sald›r›lara, parti ortam› kapat›lmad›kça, partideki tahribat daha
da büyüyecekti. Büyüdü. Yabanc›laflman›n boyutlar› o kadar derinlefltiki, NT
gibiler “önder” diye cirit atabildiler. Vurgulad›¤›m›z güçlü yanlar›m›z tahrip
edilmifl olmasayd›, NT’leri ay›rtetmemiz zor olur muydu? Halka ve yoldafllara
hakaret ve bask›ya kim cüret edibilirdi? Pragmatizm, ticaret olay›ndaki gibi
en uç boyutlar›yla yol alabilir miydi? Felsefede pra¤matizm, ideolojide reviz-
yonizm, siyasette ekonomizm, örgütsel politikada grupçuluk, bahsi geçen kötü-
lüklerin bafll›ca kaynaklar›d›r. Maoist parti ve iki çizgi mücadelesinden kopuldu
mu, her keyfilik “ben oportunistlerle ayn› yerde durmam” gerekçesiyle icraa
edilebilir. Amaç-araç iliflkisinde, Komünist anlay›fltan kopuldu mu, her kötülük
sözümona parti ve devrim vitriniyle maskelenebilinir.

Ayr›l›k döneminde partimizin güçlerinden sadece DABK’›n de¤il, Konfe-
rans kanad›m›z›n iki çizgi mücadelesine yaklafl›m› ve prati¤inde de önemli
hatalar mevcuttur. Küfür, karalama, yer yer fliddet uygulamalara kadar dahi
varan tutumlar bilinme durumundad›r. Komünist Say› 15’te parti içinde iki
çizgi mücadelesi ba¤›nt›s›nda söylenenlere bakal›m:

“Yola gelmedikleri takdirde saflardan temizlenmelidirler”. “Yola getirme”
bir ideolojik dönüfltürme sorunudur. Bir atma ve kesme sorunu de¤il. Parti
disiplinine uydukça, ço¤unlu¤un görüflleri (farkl› görüflleri korurken) uygu-
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land›kca, partinin irade ve eylem birli¤ine karfl› parti d›fl› bir plan ve pratikle
hareket etmedikçe, hiçkimse iki çizgi mücadelesi ad›na “at›lamaz”, örgütsel
tedbirlerle “yola getirilemez”. Farkl› görüfllerin, keyfi de¤il, partinin örgütsel
prensipleri içerisinde kendilerini ifade etmeleri, Maoist parti anlay›fl›n›n
gere¤idir. Örgütsel tedbirler, tüzük d›fl› yürüyüfllerde elbette gereklidir. Parti
kurallar› içerisindeki iki çizgi mücadelesinde de¤il.

“Parti çizgisine inançl› olmayanlar› s›n›rlayabiliriz, gemleyebiliriz” (Kon-
ferans; Komünist 15. sf. 72)

Partide ço¤unluk gibi düflünmeyenler olabilir. Öyle düflünmedikleri için
de, ço¤unluk iradesinin çizgisine inançlar› olmayabilir. ‹nanma-inanmama
sorununa bilimsel yaklaflmal›y›z. Dinsel bir kategori eksenli “günah” meselesi
de¤il. Do¤ru çizgiye inanmayanlar› uyand›rmak, dönüfltürmek, inand›rmakt›r
görev. Do¤ru görüfller ço¤unlu¤un tekelinde de¤il, bazen bir az›nl›¤›n elinde
olabilir. ‹deolojik mücadeleye ön yarg›s›z girilir. Bilim karfl›s›nda ç›r›l-ç›plak
olmal›, do¤ru gösterildi¤inde hürmet etmesini bilmeliyiz. Bunun yerine, muha-
liflerimiz parti kurallar›na uyuyorlarsa, parti kararlar›n› uyguluyorlarsa, “s›n›r-
lama-gemleme-etkisizlefltirme-izole etme, giderek atma” gibi komünist say›
15’te ifade edilen görüfllerle planlanm›fl bir operasyonun hedefi haline getire-
meyiz. Komünist 15 (Konferans kanad›n›n) DABK ayr›l›¤› konusunda bu
yaz›da flöyle diyor:

“Koflullar önemli ölçüde parti çizgisi lehine oldu¤u için ayr›l›k geciktiri-
lebilirdi, geçiktirmekte gerekiyordu.” (sf. 73)

Yani yanl›fl olan ayr›l›k de¤il, zamanlamaym›fl. Bu mudur MLM parti an-
lay›fl›? Bak›n 2. MK için ne deniliyor? Yaz›y› yazan yoldafl, dönemin MK’sine
“b›rakal›m onlar zor durumda kal›p, ayr›lmak zorunda kals›n ya da gevfleklik,
hantall›k veya disiplinsizlik göstermeye çal›fl›yorlarsa tüzük gere¤i, disiplin
gere¤i, örgütsel olarak s›n›rlama veya tasfiye ortam› yarat›ls›n.” Konferans
MK’sinin bu öneriye elefltirisi yok. Demekki paylafl›yorlar. (age. Sf. 71)

‹ki çizgi mücadelesi, baz›lar›n› zor durumda b›rak›p, ayr›lmak mecburi-
yetine sürükleme de de¤il, do¤ru-yanl›fl mücadelesidir. Yanl›fl› düzeltmek
mücadelesidir. B›rakal›m ayr›lmak mecburiyetini sürüklemeye, ayr›lma e¤ili-
minde olanlar› da kazanma, do¤ruya çekme mücadelesidir. Maoizm’e ayk›r›
hilelere kap› aralanamaz. Araland›m›, mahkum edilmedi mi, giderek o sistemli
bir siyaset halini al›r. Bu siyaseti savunanlar› da vurur.

Çizgi mücadelesi ideolojik-siyasi-örgütsel sorunlar zemininde ele al›n-
mal›d›r. Kiflisel suçlamalar cebelleflmesiyle yürütlmeye çal›fl›lan mücadelenin
iki çizgi mücadelesiyle uzaktan yak›ndan bir liflkisi yoktur. Partiyi k›s›rlaflt›r›p
darlaflt›ran hatalardan birisi de kuflkusuz ki kiflisel polemiklerdi. Kabul edilecek
birfley de¤ildir. Savunulan, iki çizgi mücadelesidir. ‹ki çizgi mücadelesinin
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ruhu yanl›flta görsen uymak ve uygulamakt›r. Küfür ve Lin Biaocu siyasetle
yak›n-y›k›n ça¤r›lar› de¤il. Partinin de ilerlemesinin itici gücü çeliflkidir. ‹ki
çizgi-elefltiri-özelefltiri, çeliflkileri çözmede araçt›r, yöntemdir.  Oysa büyük
bir pratik tecrübeye sahibiz. Pratikten geçiyoruz. Büyük sorun ve baflar›s›z-
l›klar› bu pratik süreç içinde görüyoruz. Bilgimizi, prati¤in yasalar›na uydur-
mal›y›z. Hiçbir talimat, tedbir, genelge bu iflin önüne ç›kar›lamaz. Gerekli
olan Maoist olmakt›r, Maoizmi uygulamakt›r. Uygulamak, MLM çizgiyi esas
almak, bunun önderli¤inde kitle çizgisini uygulamakt›r. Çeliflki evrenseldir,
partide de sosyalizmde de olacakt›r. Bundan korkmaya gerek yok. Do¤ru te-
melde ele al›p, çözersek ilerler, yanl›fl ele al›rsak, en s›radan bir problemi
içinden ç›k›lamaz bir bela yapar›z. Bir akademik yar›fl de¤il, felsefeyi bir silah
olarak ele alacaksak e¤er, parti gerçekli¤imize de uygulamal›, sorunlar›m›z›
anlamal›, çözümünü örgütlemeliyiz. Aksi halde, çözümü inkans›z bir kör dü-
¤üm olacakt›r.

Stalin hatalar yapm›flt›. Sosyalizmin çeliflkilerini görmemifl, tek yanl› bir-
likten bahsetmiflti. Sosyalizmden komünizme yürüyüflte devrimlerin (biçimi
di¤er dönemler gibi klasik bir flekil almayabilir) zorunlulu¤unu reddetmiflti.
Keskin s›n›f mücadelelerini içermeyece¤ini söylemiflti. Planlama, yörüngeler,
makinalar, teknoloji, kadrolar› tek yanl› öne ç›karm›fl, kitlelere dayanmaya,
do¤ru çizginin önemine gerekli hassasiyeti göstermemiflti. Ondan ö¤renmek
ö¤retimizi sadece sosyalizm için varsaymak de¤il, bugüne de uygulamak için
tafl›makt›r. Kültür devrimi bugün de acil ihtiyaçt›r. Maoist felsefe, yar›n›n da,
bugünün de sorunlar›n› anlama ve çözmede silaht›r. Do¤ru çizgi önderli¤inde
zincirlerinden bofland›r›l›rsa halk›n (üstesinden gelinemez) kudretli-yarat›c›
gücü bu temelde anlat›ld›. Maddenin bilince, bilincin maddeye dönüfltürü-
lebilece¤ini ö¤retti. Devrimde, tekni¤in, silah›n, paran›n de¤il, insan›n bilinçli
yarat›c› rolünün fark›na Maoist felsefe, siyaset d›fl›nda nas›l varabiliriz. Kendi
gücümüze güvenme temelinde devrimci halkayla kuflan›p, revizyonist üretici
güçler teorisinden nas›l kopabiliriz? Parti de yan›bafl›m›zdaki yanl›fl çizgiyi,
sosyalizm de, parti ve devlet iktidar› içinde ta beyinde yozlafl›p, yeni burjuvalar
haline gelen sözde komünistleri nas›l izah edebiliriz? Daha do¤rusu devrimi
sonuna kadar ve proletarya diktatörlü¤ü alt›nda da tekrar tekrar sürekli nas›l
sürdürebiliriz? Maoizm d›fl›nda sürdüremeyiz. Çünkü, tarihimizde çokca ifade
edilen ve kopuldu¤u söylendi¤i olumlu ad›mlar›n at›ld›¤› dönemlerde de köklü
kopulamayan zay›fl›klar vard›r. Sosyalizm sorunun ele al›n›fl›nda benimsenen
kimi Hoca’c› anlay›fllara iflaret ettik. Bu sorunlar, enternasyonal komünist
hareketle iliflkilerde ilerlemeyi engelleyici faktörler olarak sürekli rol oynaya
gelmifltir. Maoizm’i savunmama, inatç›, ›srar ve prati¤inin de nedeni olmufltur.
Saflar›m›zda bugün devrimci iyimserli¤i tahrip etmede (dün gibi) bu felsefi
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sapma önemli bir meseledir. Her yerde, her zaman çeliflki var, bu evrensel bir
yasad›r. Ama her bir belli çeliflme, baz› tarihsel koflullarla iliflkili “flartl› canl›
ve hareket halinde”dir. Bu, belli koflullara ba¤l› “birlik ve özdefllik” anlafl›l-
mal›d›r, kaç›n›lmaz mücadele ve dönüflüm dinami¤i görülmelidir. Gericili¤in
taktik güç üstünlü¤ünü görüp, ezilenlerin stratejik üstünlü¤ünü göremeyen,
görünüre tak›lan statik yaklafl›mlar, toplumun tarihsel gelifliminin çeliflki üze-
rinde yükselen kaç›n›lmaz mücadele ve de¤iflikli¤ine ra¤men, burjuva idea-
lizme savruldular. Konjöktürel koflullar›n geçilen somut durumla ilgili (Geçici
sebeplerle de¤il) göreceli sonuçlar›n› mutlaklaflt›r›p, özü-özdeki hareketin dina-
mizmini reddettiler. Bilinçli müdahalenin rolünü yads›d›lar. Bilincin, bilinçli
mücadelenin, maddenin kanunlar›na uygun olarak öncü rolünü göremediler,
kaba evrimcili¤e savrulup, sa¤ çizgileri savundular. Ayn› hata bazen de sola
savurdu. Bu git gellere götüren, kaba materyalist, pozitivist-iradecili¤i de¤il,
Maoizm’i savunma ve uygulamaya mecburuz.

Maoistler, diyalektik materyalisttirler. Tarihi koflullar›n herbiri geliflme
aflamas›n›n koflullar›n› yok farzetmezler. Keyfi davranamazlar. Bilirlerki s›n›f
mücadelesinin kanunlar› objektiftir. Bunu, kabul eder, anlar, de¤ifltirmek için
öncü rolün bilincinde yürürler. Koflullara ba¤l› olarak, düz bir seyir izlemesi
mümkün olmayan s›n›f mücadelesinin, her bir kofluldaki özgül gerçe¤ini tahlil
edip anlamak, senteze ulaflmak yerine, Lin Biao, Wang Ming gibi, düz bir
yolmufl gibi zannetmek, çeliflkinin evrenselli¤i yasas›n›n her bir somutta ald›¤›
özgül biçimi anlamamakt›r. Tarihin muhasebesin de görülece¤i gibi, partimiz
de izlenen çeflitli çizgiler, bu duruma fazlas›yla sahipti. Somut irdelenip, ger-
çekler bilimsel analizle ortaya konulup senteze ulafl›lmadan herhangi bir du-
rum do¤ru tan›mlanamaz. Tek bafl›na objektif koflullar›n do¤ru tahlili de
yetmez. Objektif koflullarla subjektif faktörün iliflkisi de diyalektik bir çelifl-
kidir. Subjektif öge at›l, seyirci olarak de¤erlendirilemez. Objektif koflullar›n,
flöyle veya böyle meyletmesinde, dinamik bir rolü vard›r. Anlamak, madde-
bilinç diyalektik iliflkisini kavrama ve uygulamay› gerektirir.

UKH’nin Önemli Tarihsel
Sorunlar›ndan Biri Olarak, Avrupa-

Merkezcilik!
Avrupa merkezci görüfl aç›s›, bafl›ndan beri dünya komünist hareketinin önemli
bir problemiydi. Komünist hareketin tarihinde bu problem ciddi tart›flmalarada
vesile olmufltur. Marks-Engels’in teorisi bilimseldi. Dayand›klar› kaynaklar,
do¤du¤u yer ile de iliflkiliydi. Bat›da sanayii devrimleri güçlü bir iflçi s›n›f›
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yaratm›flt›. Çoflkun bir devrimci dalga Avrupan›n gerçe¤iydi. Marks-Engels
strateji ve taktiklerini, öngörülerini bu objektif durum zemininde ifade etmifl-
lerdi. Kapitalizmin emperyalizm aflamas›nda, baflka gerçekler ortaya ç›km›flt›.
Mesela, Avrupa önceki gibi hiçte devrimin oda¤› de¤ildi. Devrim hiç de ön-
görüldgü gibi, Avrupada gerçekleflmemiflti.

Yoldafl Mao’nun, Sovyet ders kitab›, siyasal iktisat üzerine notlar›nda söy-
ledi¤i gibi, “Devrim kapitalist üretkenlik düzeylerine yüksek ve proletarya-
n›n çok oldu¤u bat› ülkelerinde de¤ilde, kapitalist üretkenlik düzeyinin
görece düflük ve poletaryan›n görece küçük oldu¤u do¤u ülkelerinde (örne-
¤in Rusya ve Çin’de) baflar›ld›.” (Se. & Sf. 151)

Koflullarla birlikte gündeme gelen de¤iflikliklerle ilgiliydi bu… 18-19. yüz-
y›lda devrimin odak noktas› gerçekten de Avrupa idi. Emperyalizm aflamas›nda
odak de¤iflti. Art›k odak do¤u idi. Revizyonizm Marksizm’i sözde savunma
ad›na bu gerçe¤e meydan okudu. Ezilen ülkelerde proletarya ve halklar›n müca-
delesine sald›rd›. Lenin bu sald›r›y› püskürtüp, menflevizmi deflifre etmeseydi,
Ekim devrimine ç›kamazd›. 2. Enternasyonalin revizyonist üretici güçler teorisi
afl›lmasayd› devrime cüret bile edilemezdi. Proleter devrimine cüret etme ve
zaferini, yüksek kapitalist geliflme seviyesine kilitleyen revizyonizmi, Lenin
emperyalizm gerçe¤ini tahlil ederek mahkum etti. Devrimin emperyalizmin
zay›f halkalar›nda patlayaca¤›na iflaret etti. Ekim ve Çin devrimleri bu gerçe¤i
ispatlad›. Ve yine ispatlanm›flt› ki; sadece objektif koflullar›n elverifllili¤i yet-
mez, hayata bilinçli müdahale silah› komünist partisi gibi subjektif faktörde
önemli bir husustu. Mao’nun dedi¤i gibi Hindistan da zay›f bir halkayd›. Ancak,
Çin gibi birçok emperyalistin de¤il, ‹ngilizlerin sömürgesiydi. Bu farkl›l›¤›n
yan›s›ra, Hindistan’da proletarya, partisi halk kitlelerine önderlikte insiyatifi
ele geçirememiflti. Proletarya devrimi bu durumdan ötürü gerçeklefltirileme-
miflti. Mao’nun da vurgulad›¤› gibi, yüzlerce y›ll›k tarihi ve birikimiyle, gasp-
ç›l›¤›n›n baz› küçük k›r›nt›lar›n› iflçileri aldatmak için sunabilme avantaj›yla,
bat› burjuvazisi iflçi s›n›f›n› zehirleyebiliyor, küçük bir ayr›cal›kl› tabaka yarata-
biliyordu. Lenin yoldaflta dahil komünist harekete, “bir ülke ne kadar geri
olursa, kapitalizmden sosyalizme geçifl o kadar güç olur“ anlay›fl› yayg›nd›.

Baflkan Mao flöyle diyordu:“Bugün bu iddia do¤ru görünmemektedir.
Asl›nda, ekonomi ne kadar geri olursa geçifl o kadar daha az zordur, çünkü
halk ne kadar yoksul olursa, devrimi o kadar çok ister. Bat›n›n kapitalist
ülkelerinde istihdam ve ücret düzeyi görece daha yüksektir. Bu ülkelerdeki
iflçiler burjuvaziden derin bir flekilde etkilendiklerinden, sosyalist dönüflümü
tamamlamak o kadar kolay olmasa gerekir. Ayr›ca, makineleflme derecesi
yüksek oldu¤undan baflar›l› bir devrimden sonra bafll›ca sorun makine-
leflmek de¤il, halk› dönüfltürmek olacakt›.” (SE . 6. Sf: 167)
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Skolastik-akademik tart›flmalara ra¤men pratik gerçekler Mao’yu ispatlad›.
Emperyalist sözcüler, iflçi hareketinin nas›l sapt›r›labilinece¤ini, pragmatist
felsefeleriyle 1890’l› y›llarda seslendirmifllerdi. Cecil Rhodes (‹ngiliz emper-
yalizmi sözcülerinden) 1895’te diyordu ki; „Birleflik krall›¤› (…) kanl› bir iç
savafltan kurtarmak için (…) yeni topraklar fethetmek zorunday›z. (…) impara-
torluk bir ekmek ve ya¤ sorunudur. ‹ç savafl› bertaraf etmek istiyorsan›z, emper-
yalist olman›z gerekir.” (Al›nt›y› yapan lenin, Emperyalizm Sf. 102)

Rhodes, “ekmek” diye hayk›ran öfkeli iflçilerin hiddetinden emperya-
lizmden kurtulunabilinece¤i düflüncesindedir. Yeni pazarlar edinme ile  sa¤la-
nacak gasptan verilecek küçük bir rüflvetle, iflçi hareketinin yat›flt›r›labilinece-
¤ini bunun için “emperyalizmin önemine eskisinden daha çok inand›¤›n›”
söylemektedir. Emperyalizmin, bat› iflçi hareketi üzerindeki tahribat›yla Engels
ilgilendi. Engels’in Marks’a mektubundan, emperyalizm adl› eserinde Lenin’de
bahsetmektedir. Engels özetle diyorduki; ‹ngiliz proletaryas› gitgide burjuva-
lafl›yor. ‹ngiliz burjuvazisi “burjuva aristokrasi”, “burjuva proletarya’ya sahip
olmay› amaçlamaktad›r. Elbette, bütün dünyay› sömürmekte olan bir ulus aç›-
s›ndan, bu, bir dereceye kadar mant›kidir.” K›sacas›, Rhodes’der bofl konuflmu-
yordu. Emperyalistler, iflçi s›n›f› içinde baz›lar›n› sat›n al›yor, ayr›cal›kl› ve
yönetilmeye raz› bir tabaka yarat›yor. Engeles’in deyimiyle, “berbat ‹ngiliz
sendikalar›” bunu ifade ediyorlard›. Engels, 1882 y›l›nda Kautsky’e mektu-
bunda diyorduki; “iflçilere gelince, onlarla birlikte ‹ngiltere’nin sömürgeler
ve dünya pazar› üzerindeki tehdititinden gönül rahatl›¤› içinde yararlanmak-
tad›r.” ‹lk emperyalist devlet olma avantaj›yla, ‹ngiltere iflçi hareketinin nas›l
yozlaflt›r›labilinece¤inin örne¤i oldu. Devrimci-diri iflçi hareketi sapt›r›ld›. Ko-
münist devrimci dalga dibe vurdu. Amerika örne¤i de ayn›yd›. Di¤er emperya-
list ülkelerde de ayn› gerçek yafland›. Sözde iflçi partileri, emperyalizmin aleti
haline geldiler. Bu gerçekleri izah ederken yoldafl Lenin Ekim devriminden
sonra bile, Avrupa proletaryas›na ve oradan gelecek devrime inanmaya devam
ediyordu. Sosyalizm ve savafl eserinde “onlar mutlaka yard›m›m›za gelecekler”
diyordu. 3. Enternasyonal bu dönemler oluflmufltu.

Beklenen olmad›. Bu konularda, 3. Enternasyonal içinde ciddi tart›flmalar
vard›. Avrupa merkezli¤ine karfl› oryantalizm, ulusal solculuk gibi hatalara
sahip önemli itirazlar mevcuttu.

1922 tarihli komünist Enternasyonal 4. Kongresi tart›flmalar›nda bu itirazlar
seslendiriliyordu. Enternasyonalin do¤u meselesi üzerine tart›flmaya ay›rd›¤›
“k›s›tl› zamana“ tepki gösteren Hindistan delegesi Roy özetle diyorduki;
Enternasyonal, sömürge, yar›-sömürgelerdeki hareketleri gelifltirme, “yak›n
ba¤lar kurmay› ihmal etmifltir“ Komünist Enternasyonal 2. Kongresi, ezilen
ülkelerdeki milli hareketi nesnel olarak devrimci bir savafl olarak görmüfltü.
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Oysa do¤u çok karmafl›kt›r. “Toplumsal geliflme düzeyleri çok çeflitli, siyasi-
sanayi durumlar› (…) farkl›yd› (…) Bu meseleyi genel bir mesele olarak çöze-
bilece¤imizi san›yorduk. Bu, yanl›fl bir görüfltü. (…) Bugün art›k do¤u ülke-
lerinin (…) ba¤dafl›k bir birimmifl gibi ele al›namayaca¤›n› hepimiz biliyoruz.
(…) Bat› ülkelerindeki hareketin toplumsal niteli¤i, mücadele aç›s›ndan
ayn›d›r. Oysa do¤uda durum farkl›d›r. “

Bu ayr›mlar› kendince analiz eden Roy, Türkiye için flu sonuca var›yordu:
Ekonomi, feodal ataerkil sisteme ba¤l›d›r. Milli mücadele orada “siyasi an-
lamda millet olma duygusunu gelifltirmeye yetmez. Önderli¤i üstlenecek bir
burjuvazi yok. Bu aç›dan bir milli mücadele oluflamaz. Miyad›n› doldurmufl
geri toplum biçimlerine karfl› ayaklan›yorsa burjuvazi devrimci bir etken ola-
bilir. Durum böyle de¤ildir. Mücadeleye önderlik eden buurjuvazi feodalizme
karfl› de¤ildir. Zay›f burjuvazinin kendisini ezen burjuvaziyle bir rekabetidir
söz konusu olan. Ve olanda feodal-askeri zümrenin emperyalist kapitalizmle
uzlaflma yönelimidir. Bu zümre, bir emperyalist gruba karfl› öteki ile birleflmeyi
ç›karlar›na uygun görmektedir. Mustafa kemal esas olarak ‹ngiliz emperya-
lizminin aletidir. Kemal, iflçilerle köylülügün iyili¤i için çal›flan herkesi zalimce
kovuflturuyor. Bu olgu, milliyetçi mücadelenin önderli¤ini üstlenen bu
kesimlerin “harekete mutlaka ihanet ederek, karfl›-devrimci bir güce dönüfle-
ceklerini kan›tl›yor.”

Vard›¤› sonuç fluydu: Proletarya partileri, hem zay›fl›klar›na ra¤men ön-
derli¤i üstlenmelidir. Burjuvazi ezilen ülkelerde mücadele sahnesine 150 y›l
kadar sonra geç ç›kma durumu içinde olmufltur. Kurtar›c› rol oynayamaz, ülkeyi
emperyalizmden kurtaramaz, kurtarmakta istemez.

Roy, Lenin’e itiraz ediyor, Kemalist ve benzeri hareketlerin desteklen-
mesine 4. Kongrede karfl› ç›k›yordu. Lenin, Roy’un tezlerini önemsedi. Sonuçta
yeniden kendisi kaleme alm›fl olsa da, sentezde birlik temelinde ifade etti. 4.
Kongre de Karl Radek, Roy’u enternasyonalin Hindistan’da bir düflünce mer-
kezi, Hindistan sorunlar›n› Marksist aç›dan inceleyen bir otorite olarak gör-
müfltü. Enternasyonalin 6. Kongresi, sömürge, yar›-sömürge ülkeler üzerinde
tart›flmaya devam etti.

Emperyalizm sömürgeleri, sanayilefltirebilir, kapitalizmi gelifltirebilir, ba-
¤›ms›zl›k getirebilir mi? Konular› tart›fl›lmaktayd›. 1928 6. Kongre öncesi,
1927’de Roy, Hindistan da sömürgeden, yar›-sömürgeli¤e geçifl üzerinde dur-
mufltu. “Dekolonizasyon” süreci tart›flmas›n› yürütmüfltü.

1926’de Roy, komüntern temsilcisi olarak Çin’e gitti. Borodin, Roy’un
eski arkadafl›yd›. Marksizm’le Borodin sayesinde tan›flm›flt›. Çin’de Borodin’le
görüfl ayr›l›klar›na düfltü. Borodin Çin’de, flehirlerde ayaklanma çizgisini ve
sa¤ Komüntang’la ittifak› savunuyordu. Roy proletaryan›n yoksul köylülere



131

Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri ➍

dayanmas› gerekti¤ine iflaret ediyor, Borodin’le ayr›fl›yordu. Nitekim 1928 6.
Kongresinde, Komüntern taraf›ndan örgütten at›ld›. Sonralar›, Marksizm’den
uzaklaflt›. Hümanist çizgiye savruldu. Siyasi intihar›n simgesi oldu. Geliflme
tesadüf de¤ildi. Çizgisindeki zay›fl›klar›n geldi¤i sonuçtu. Ancak elefltirilerinin
de önemi aç›kt›r. Milliyetçi hatalar elefltirilmelidir, elefltirilecektir. Bu hata-
larda, 2. enternasyonal sosyal flovenizmine tepkide göz ard› edilemez. 2. En-
ter-nasyonalin 40. y›l› dolay›s›yla, komüntern organ›nda Boris Berneistein
bir yaz›s›nda flöyle diyordu:

“Do¤u halklar› ile sömürge, yar›-sömürge halklar› 2. Enternasyonalde
sadece örgütsel sebepler de¤il, ilkesel sebepler yüzünden de temsil edilemi-
yorlard›. 2. Enternasyonal önderlerinin ço¤unlu¤una göre bu halklar önce
modern kapitalist ekonomiye geçmeliler ve “medeni” bat› devletlerine  dahil
olmal›yd›lar.”

Boyunduru¤a isyan de¤il, entegrasyon ça¤r›s›d›r bu. Milliyetçi hatalardan
muzdarip olsa da isyan›n anlafl›lmayacak bir yan› yoktur. Prensip olarak müsait
olmad›klar› (!) için “geri-cahil” ezilen ülke devrimci hareketlerini ellerinin
tersiyle iten bu “modern” emperyalizm flövenistlerini görmeyecek miyiz? Ulu-
sal solcu hatalar› gerekçe yap›p, sosyal flovenizmi, aklayamay›z. Üretici güçle-
rin ileri geliflme seviyesini makineleflmeyi, barbarl›klar›n› örterek bir modernlik
kriteri haline getirmek için çok aldat›ld›k. Bu, “uygarl›k” temsilcilerinin hege-
monyalar›n› sürdürebilmeleri için geri-ölü-ortaça¤a özgü eskiyi nas›l destek-
ledikleri de bilinme durumundad›r. Revizyonizmin “ileri” dedikleri Avrupa’da
emperyalist siyasetle ilerici denilebilecek hiçbir fley yok. Orada da ileriyi temsil
etmifl olan, ezilenlerin-emekçilerin mücadelesidir. Egemenler sadece barbarl›k
ve vahflet temsilcisidirler. Uflaklar› arac›l›¤›yla hegemonyalar›n› sürdürdükleri
ezilen ülkelerde en çirkef gericili¤i ayakta tutma kaleleflir. Bu, “ileri” denilen
ça¤d›fl› talanc›lar de¤illerse, kimlerdir?

Emperyalist soyguna isyan, uyan›fl, gerçek ayd›nl›kt›r. ‹leriliktir. 2. Enter-
nasyonal flovenizmine, 3. enternasyonal kuruluflu güçlü bir meydan okuyufltu.
Yine de baz› hatalar tali de olsa varl›¤›n› sürdürdü. Sosyalizmi, ileri kapitalist
ülkelerin ifli telakki eden zay›fl›klar devam etti. Buna tepki olarak, Sultan Ga-
liyev’ci –Malakac› yanl›fl çizgileri elefltiriyoruz. Bu elefltiri, üretici güçler teo-
risinin elefltirisiyle, Komüntern’in zay›fl›klar›n›n elefltirisiyle birlefltirildi¤inde
anlaml›d›r. Tek yanl›l›¤a düflülmemelidir. Komünter’ne tepki, sadece Sultan
Galiyev’lerle s›n›rl› de¤ildir.

Latin Amerika’da (Peru’da) PKP’nin kurucu önderi Mariategui gibiler
Marksist’tiler. Evrensel ö¤retiyi somut koflullarla birlefltirme çabas› içeri-
sindeydiler. Proletaryan›n ortak evrensel ideolojisini, her somuta yarat›c› olarak
uygulamak, devrimin önder çizgisini ortaya koymak taktir edilmelidir. Mao,
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evrenseli somutla birlefltirdi. Körü-körüne takip etmedi. Mariategui’nin çabas›
da bu yönlüydü. Reddedilen evrensel ideoloji de¤il, mekanizimdi. “Turan ko-
münizmi”, “Dar ‹slamist” gibi tabiiki reddedililerekte dayat›lan mekanizmi
de reddetmek gerekliydi. Alternatif Galiyev-Lin Biao’lar de¤il, Mao’dur. Ne
Zinovyev-Radek, nede Oryantal ç›k›fll› Galiyev ve nede merkezci Ho fii Min-
hi’ler de¤il, yolu Mao ayd›nlat›yordu.

Roy’lu de¤ildik, ulusalc› hatalar›n› da, hakl› tepkilerini de bilme durumun-
day›z. fiunu da bilme durumunday›z ki, komüntern de Lenin, Roy’un tart›fl-
malar›n› önemsedi. Komisyonda de¤iflikliklerle düzeltip ifade etti. 26 Temmuz
1920’de Komüntern’de, milletler ve sömürgeler sorunu üzerine  adl› yaz›s›nda
flunlar› söylüyordu:

“fiimdi kurulufllar›na do¤ru yol almakta olan, savafltan beri de ilerleme
yönünde belli baz› ad›mlar att›klar› görülen geri kalm›fl ülkeler için kapitalist
ekonomik geliflme aflamas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u iddias›n› do¤ru buluyor
muyuz? Buna olumsuz cevap verdik. (…) Enternasyonal geri kalm›fl ülke-
lerin (…) flura sistemine geçebilecekleri ve belli aflamalardan sonra kapitalist
aflamadan geçmek zorunda kalmadan, komünizme varabilecekleri tezini de
teorik gerekçesini göstererek savunmal›d›r.

(…) Komisyonumuzda ‹ngiliz sosyalist partisinden yoldafl Quelch bu
konuya de¤indi. S›radan ‹ngiliz iflçisinin esir milletlerin ‹ngiliz hakimiyetine
baflkald›rmalar›na yard›m etmeyi vatana ihanet sayaca¤›n› söyledi. ‹ngiltere
ve Amerikan›n gözü dönmüfl, floven kafal› iflçi aristokratlar›n›n sosyalizm
için büyük bir tehlike teflkil ettikleri ve 2. Enternasyonalin bafl deste¤i olduk-
lar› do¤rudur.” (Toplu Eserler. C. 31. Sf. 340-45)

S›radan ‹ngiliz iflçisinin floven vatanseverli¤i, sömürgelerdeki ezilenlerin
baflkald›r›s›na önyarg› ve güvensizli¤inden, aristokrasiye seslenen yanl›fl
çizgisinden 2. Enternasyonalle ö¤retici muhteflem kavgas›na ra¤men ondan
çok talide olsa kopmayan hatalar›yla, 3. enternasyonalin de sorumlulu¤u vard›r.

Sovyet-Sosyalist cumhuriyetler birli¤i örgütlenmesiyle 1922’de Sovyet-
ler’de “milliyetler sorunu ya da özerklefltirme” plan› gündemleflmiflti. Yoldafl
Lenin rahats›zl›¤› dolay›s›yla bu tart›flmaya yeterince zaman ay›ramam›flt›. O
dönem, Kafkasya’dan görevli olarak dönen Derzenski ile görüflme imkan›
bulmufltu. Derzenski, Gürcistan olaylar›n› incelemek üzere gitmiflti. Olaylar›n
yat›flt›r›lmas›n›n maddi zoru dahi gündeme getirdi¤ini yoldafl Lenin’e aç›k-
lam›flt›. Lenin bu plan›n hem temel hem de zaman olarak yanl›fl oldu¤unu
söyledi. “fiura ya¤›yla kutsanan” Çarl›k gelene¤inin devam ettirildi¤ini elefl-
tirdi. Birlikten ayr›lma özgürlü¤ünün ka¤›t üzerinde kald›¤›n› söyledi. Yoldafl
Stalin’i acelecilik ve kendini salt yönetime kapt›rma, garaz konular›nda sert
flekilde elefltirdi. “Enternasyonalcilikten ne anl›yoruz” diye ilke meselesinde
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hatalarla aras›na kal›n ayr›m çizgisi çekti. Ezen-ezilen ulus milliyetçili¤inde
“mutlak ayr›m›” vurgulad›. Eflitli¤in biçimsel de¤il pratikte gösterilmesini
istedi. Rus olmayan milletlerin her sözünü öfkeyle karfl›layanlara flunlar› dedi:

“Proleter bir tutum büyük bir ihtiyat›, sayg›y› ve uzlaflmaya yatk›nl›¤›
bizim için zorunlu k›lmaktad›r. Sorunun bu veçhesini gözden ›rak tutan ya
da (kendisi gerçek ve su kat›lmad›k bir milliyetçi sosyalist hatta adi bir Rus
külhanbeyi oldu¤u halde) her önüne gelene milliyetçi sosyalizm suçlamalar›
yönelten Gürcü, asl›nda proleter s›n›f dayan›flmas›n›n ç›karlar›na ayk›r›
hareket etmektedir. (…) milli az›nl›klara taviz verme ve hoflgörüyle davranma
hususunda yetersiz kalmaktansa afl›r› gitmek daha iyidir.”

Enternasyonalizm, sosyalizm ad›na Lenin’in elefltirdi¤i hatalar, Komüntern-
Stalin’de mevcuttu. Galiyev’lerin yanl›fl çizgisi gerekçesiyle, Stalin yoldafl›n
her yapt›¤›n›n da do¤ru olmad›¤›n› anlamak hiçte zor de¤ildir. Temizlik ve
tasfiye kampanyalar› tümden ve gözü kapal› onaylanamaz. Lenin onaylam›-
yordu. Stalin-Buharin-Kamenev-Molotov-Rukav-Troçki ve di¤er merkez
komite üyelerinin, bölgelere gönderdi¤i “gizli” damgal› sürkülerde, Lenin’in
onaylamama çizgisi, hastal›¤›na-toplant›lara kat›lamamas›na ba¤lan›yordu.

Lenin’in Kongreye mektubunu böyle gerekçelerle önemsizlefltirenlere
günümüzde de tan›k olmaktay›z. Görüflümüzce do¤ru olan Lenin’di. Evet,
proletaryan›n ço¤unluk ve zay›fl›l›¤›, kapitalist geliflme seviyesi ile alakal›d›r.
Emperyalist-kapitalist ülkelerde iflçi s›n›f› say›ca görece daha yüksektir. Emper-
yalizm aflamas›nda, bu ço¤unlu¤a ra¤men devrim bat› da gerçekleflmedi.

Rusya, Çin gibi nispeten geri ülkelerde söz konusu oldu. Niçin? En önemli
sebeplerden birisi, sömürge ülkelerin talan›ndan edinilen karlar›n sayesinde
yarat›lan iflçi aristokrarasine verilen ödünlerdir. ‹flçi s›n›f› bölündü. Ayn› olguyu
Lenin’de izah etti. Özetle, Avrupa proletaryas›n›n k›smen kölelefltirilmifl yerli
halk›n eme¤iyle beslendi¤i, bunun flovenizmle zehirlenmesi maddi ve iktisadi
temelini oluflturdu¤unu sömürgelerdeki vurgunlar sayesinde verilen k›r›nt›larla
iflçi aristokrasisi olufltu¤unu ve bunlar›n da kendi burjuvazilerine yedeklendik-
lerini, ezilen uluslar›n iflçileriyle k›yasla bunlar›n ayr›cal›kl› olduklar›n›, bunun,
buralarda devrimci hareketlerin yükselmesini belli ölçüde engelledi¤ini söyledi.

Sömürge, yar›-sömürgelerde ise durum tersiydi. Emperyalizmin boyun-
duru¤undaki bu yerlerde, objektif durum devrimci hareketin yükselmesine
yol açmaktad›r. Emperyalist ülkelerde nüfusun önemli bölümünü ya¤maya
ortak etmeleri yüzünden, devrimci yükselifl geriletile bilinmektedir. Bern-
fltein’in iktisadi s›n›fsal sosyal temeli bu iflçi aristokrasisiydi. S›n›f karakterleri
gere¤i onlar›n özlemlerini teorilefltirdiler. Komünistler revizyonizme meydan
okurlarken, iflçi s›n›f›ndaki bu yozlaflman›n konjoktürel oldu¤u, bölünmeye
flifa bulunaca¤› anlay›fl›ndan da köklü kopamad›lar. Gerçekler ise hükmünü
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okuyor ve inatç›yd›lar. Sosyalizme götürecek temeli bat› uygarl›¤›yla eflitleyen
geleneksel duruflu gerçekler reddediyordu. Durumu gören Lenin, Bat› prole-
taryas›n›n geriye düfltü¤ünü do¤unun öne ç›kt›¤›n› vurguluyordu. Rusya’da
iflçi s›n›f› önderli¤inde köylülere dayanarak devrimin zafere götürülebilece¤i,
bu yolla sosyalizme gidilebilece¤i, emperyalistler aras› çeliflkilerden yararla-
n›larak zaman kazan›l›p, ezilen ülkeler proletaryas› ve halklar›n›n mücade-
lesinin gelifltirilebilece¤ini ortaya koydu. Mao, daha ileri nitel bir seviyeye
ç›km›flt›. Komüntern’de eski geleneksel anlay›fllardan önemli kopufllara ra¤-
men, mesele köklü çözüme kavuflturulmufl de¤ildi. Kapitalizmin çürümesinin
götürece¤i çöküfle, hiçbir flekilde çare bulunamayaca¤› düflünülüyor, strateji-
taktikler bu yönelime göre flekilleniyordu. Genel kriz teorisinin dayand›¤› temel
buydu. Oysa durumun mutlak olarak böyle ele al›namayaca¤›n›, I. Ve 2. Dünya
savafllar›n› takip eden süreç göstermifltir. ‹leri kapitalist ülkelerde devrimin
pratik bir alternatif haline gelmedi¤i de görülmüfltü.

Emperyalizmin can çekiflen kapitalizm, çöküfl ve y›k›l›fl›n›n gerçek oldu¤u
do¤ruydu. Yine de meseleyi bu genel çerçeveye ra¤men kapitalizm aç›s›ndan
mutlak umutsuz göstermek hiçte tart›fl›lmaz bir durum de¤ildi.

Bat› da görece geri durumu, Maoist komünistler bafltan itibaren söylediler.
Geleneksel görüfl çerçevesine kendilerini hapsetmediler. Marks, Engels, görece
refah›n ‹ngiliz iflçi hareketindeki etkisini, “proletaryay› sat›n almak” sözleriyle
tahlil etmifllerdi. Lenin bu fikri derinlefltirdi. Mao nitel olarak daha da ileriye
gitti. Toplumsal gerçekli¤in ispatlad›¤› Maoist çizgidir. Troçkizmin ç›kmaz›
ortadad›r. Alman devriminin yenilgisi Troçkist ekonomizmin savlar›n› paçav-
raya dönüfltürmeye yeter. Troçkizmle kavgada hakl› olan Komüntern’de, yine
de, Troçkizm’in ifline gelen ekonomist yorumlar vard›. Çin devrimi, “marksiz-
me dönüfl” vitrinli ekonomist yaklafl›mlar› yerle bir etti. Emperyalizmde,
emperyalist merkezlerin iflçi s›n›f› sosyal demokrat denilen emperyalist burjuva
kli¤in ideolojik hegemonyas› alt›ndayd›. Bu hegemonya, iflçi s›n›f› içindeki
bu bölünmeye ra¤men, dikkatlerini bu merkezlerde yo¤unlaflt›ran ekono-
mistlere ra¤men, sömürge, yar›-sömürgeler devrimin f›rt›na merkezleriydiler.
Dünya devriminin ilerletilmesinde tayin edici rol oynad›lar. Dünyan›n bu
bölümünü görmezden gelenler, emperyalist merkezlerin sükunetine adapte
revizyonist teorileri bayraklaflt›rd›lar.

“Vulger Marksizm”, Marksizm’in kabaca ekonomizme indirgenmesiydi.
Devrim onlara göre, üretici güçlerin yüksek geliflme seviyesinin do¤rudan bir
sonucuydu. Öyle ise bunun topra¤› ancak ileri kapitalist Avrupa olabilirdi.
Diyalekti¤i katleden bu ekonomist maddecilik, üretim iliflkilerindeki de¤iflikli¤i
üretici güçlerin gelifliminin kendi bafl›na belirleyece¤i düflüncesindeydi. S›n›f
mücadelesini yads›yan bu revizyonizm, kaba bir pozitivizmdi. Leninist emper-



135

Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri ➍

yalizm tahlillerini anlamay› s›n›f karakterleri engelliyordu. ‹flçi aristokrasisi
ve etkisine dayanan bir teori yap›l›yordu. Emperyalizmle derinleflen eflitsiz
geliflme ve somutta eskiye nazaran de¤iflen devrimin f›rt›na merkezleri
ekonomist yorumlarla reddediliyordu. Saçmal›¤›n temel kayna¤›yd› Avrupa
merkezcilik. Sosyalizm, yüksek üretici güçlerin dolay›s›yla ancak bat›n›n
mümkün k›labilece¤i (!!) bir fley olabilirdi. Sosyalizm için bu saçmal›¤a göre
baflta gelen ilke üretici güçlerin geliflim seviyesidir. Tekniktir, makinad›r.
Maoizm do¤may› parçalad›.

Komüntern’in ilk kurulufl y›llar›na kadar, Avrupa merkezli devrim beklen-
tisi devam etmiflti. Sömürge, yar›-sömürgelerin dünya devrimi için stratejik
önemi yeterince görülememiflti. Beklenen devrim gelmeyince önemsenmiflti.
Fakat bu, Mao gibi bilinçli bir önemseme, nitel bir ilerleme de¤ildi.

Komüntern kongrelerinde geliflmeler söz konusu hatalar› anlayabilmemiz
için yeterlidir. I. Kongresine bakal›m. Sömürgelerin kurtuluflu, metropollerdeki
sosyalist devrime ba¤lan›yordu. Do¤u devrimci dalgayla, dünyaya ben de var›m
deyince keflfedildi. Yine de, Mao gibi sa¤lam bir çizgiyi ifade etmekten baz›
yönleriyle uzakt›lar. Bat›da devrimin gerilemesi, do¤udaki yükselifl her ne
kadar do¤uya ilgiyi art›rm›flsa da bunda pra¤matik yaklafl›mlar da vard›. 2.
Kongrede Roy ve Lenin çat›fl›yorlard›. Roy bat›da devrimin ancak do¤unun
zaferiyle “mümkün olabilece¤ini” savunuyordu. Lenin itiraz etti. Sonunda
bir birlik zemini flu sözlerle formüle edildi.

“Modern kapitalizmin ayakta kalmas›n›n nedeni sömürgelerden elde
edilen afl›r› karlard›r. Bat› bu afl›r› karlarda yoksun kalmad›kça, Avrupa
iflçi s›n›f›n›n kapitalist düzeni y›kmas› mümkün olmayacakt›r.”

Bu sözlere ra¤men komüntern’in sonraki kongrelerinde, üretici güçler
teorisi biçimli hatalar talide olsa süregitti. Evet, Sovyetler, devrimin ana üs-
süydü. Fakat bu ana üsle di¤er devrimler aras›ndaki iliflkiyi tek yanl› Sovyet-
lerin korunmas› eksenine ba¤lamay› gerektirmezdi. Oysa bu tür hatalardan
kaç›n›lmas› Sovyetlerin, Türkiye ve ‹ran’la anlaflmalar›n›n bir yönü de, Sov-
yetlerin korunmas› kayg›s›yd›. Antlaflmalar bu ülkelerdeki devrimci-komünist
hareketlerin geliflmesini objektif olarak zorlaflt›r›yordu. Devletleraras› ant-
laflmalar›n komünist hareketin omuzlar›nda bir yüktü. Örne¤in 1922’de Sov-
yetler-‹ran aras›nda bir antlaflma yap›lm›flt›. Önceleri de Sovyet-‹ngiltere ticaret
antlaflmas› imzalanm›flt›. ‹ngiltere, Sovyet’lerin ‹ran’›n iç ifllerine bulaflma-
mas›n› istiyordu. Antlaflma gere¤i olarak Sovyetler, Gilan’daki komünist hare-
kete askeri vb. yard›m›n› durdurdu. ‹ran’la da anlaflt›. ‹ran bu durumdan yarar-
lanarak komünist ayaklanmay› bast›rd›. Simko ‹smail gibi Kürt isyanlar›n›n
bast›r›lmas›nda da ayn› antlaflmalar›n rolü görülmelidir.
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Sovyetlerin zorluklar› gerçekti. Durumun yaratt›¤› zorunlu politikalar›n
teorilefltirilmesi gerekmez. ‹ngiliz Sovyet antlaflmas› iki devletin toprak alan-
lar›nda, biri birlerine karfl› propaganday› dahi yasakl›yordu. Tabiiki koflullar›
hesaplanmayan düz-dar bir yaklafl›m içinde de¤iliz. Bu politikaya götüren
nedenleri anlama durumunday›z.

Ancak yine de, bu, zorunlu da olsa politikalar›n yol açt›¤› olumsuzluklar›
atlama anlam›na gelmeyece¤ini de belirtmek isteriz.

Bolflevikler, k›fll›k saray›n ele geçirilmesinden sonra “Halk Komiserleri
Konseyi” imzas›yla yay›mlad›klar› bildirgede, halklar›n eflitli¤i ve egemen-
li¤ini, ayr›lma ve devlet kurma hakk›n› da içeren, uluslar›n kendi kaderlerini
tayin halklar›n›, tüm ulusal, dinsel ayr›cal›klar›n kald›r›lmas›n› vb. vurgulu-
yorlard›. 24 kas›m 1917 tarihinde Lenin-Stalin imzas›yla “do¤unun tüm Müs-
lüman emekçilerine” bafll›kl› ça¤r› yay›mlan›yor. Ayn› haklar vurgulanarak,
devrime destek talep ediliyordu. M. Suphi bu deste¤in bayraklar›ndan biriydi.

Enternasyonalin 1919 kurulufl kongresine kat›ld›. “Do¤udaki devrim sadece
do¤uya Avrupa emperyalizminden kurtarmak için de¤il, ayn› zamanda Rus
devrimine destek olmak içinde zorunludur” diyerek enternasyonali selamlad›.
Enternasyonalin 2. Kongresine de kat›lm›flt›. fiark proletaryas› ve mazlum-
lar›n›n devrim mücadelesinin önemi üzerinde duran bir konuflma yapm›flt›.
Demiflti ki; “3. enternasyonalin flark için faaliyet ve müzaheretini inkiflaf ettir-
mesi beynelmilel içtimai ink›lap nam›na mukaddes bir vazifedir. Cihanflümul
ink›lap hareketinde garp proletaryas›ndan müstakil olarak flarkta ifltigal etmek
nas›l bir vehime ise, flark› garptan ay›rmak ve birini di¤eri nam›na feda etmekte
büyük ve tarihi bir hata olur.” fioven, milliyetçi yaklafl›mlara karfl›, enternasyo-
nalist bir yaklafl›md› bu.

10 eylül 1920’de M. Suphi önderli¤inde TKP kurulmufltu. Sömürge, yar›-
sömürgelerde ulusal kurtulufl hareketleri yükseliyordu. Kafkasya’da “Türk-
‹slam dünyas› birli¤i” motifleriyle bat› emperyalizmine tutum al›p, milliyetçi
çizgi Sovyetleri do¤al olarak kayg›land›rd›. Sovyetlerin devletleraras› antlafl-
malar› bu kayg›lardan muaf de¤ildi.

I. Dünya savafl›ndan sonra Malta önemli bir momentti. Çarl›k y›k›lm›fl,
Ekim devrimi de gerçekleflmiflti. Yaflanan iç savaflla üretim çökmüfl, Sovyetler
emperyalist kuflatmaya al›nm›flt›. Nefes almak anlafl›labilir. NEP, (Yeni ekono-
mik politika) bu dönem devreye sokulmufltu ve gerekliydi de. Geri ad›m atma
taktik bir politika olarak zorunluydu, do¤ruydu. Kemalist Hareketle ‹ran’la
“dostluk antlaflmalar›” a¤›r. Kuflatma döneminin ürünüydü. Mustafa Suphi ve
yoldafllar› sonra Kemalistlerce katledilmifllerdi. Sovyetler bundan k›sa bir
dönem önce Kemal hükümetiyle dostluk antlaflmas› imzalam›fllard›. Antlaflma,
bu katliam› k›naman›n engeli yap›lamazd›. Ne yaz›k ki yap›ld› ve k›nanmad›.
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Destek, para-silah yard›m›yla cüretkarca devam ettirildi. Komünist partileri
desteklemekten hiçte geri kalmayacak bir flekilde, Kemal-Çan Kay fiek ör-
neklerinde oldu¤u gibi, ulusal hareketlerle birleflme siyaseti Komünternin
belirgin bir çizgisiydi. Sorun, onlar›n s›n›f karakterlerine ra¤men oynad›klar›
rollerle ilgili bir tahlilden ibaret de¤ildi. Birleflme, destek güvenlik v.b. kay-
g›larla bir siyaset olmaktan ziyade teorilefltirilmifltir. Sovyetlerin Kemal’e
tutumlar›-hatalar› bu sorunlar› ele alma biçiminde hatalar›n sonucuydu. Elbette
bir d›fl politika olacak, olmal›d›r. Baflka devrimlerle bunun aras›ndaki iliflki
do¤ru ele al›nmal›yd›. Kemalistleri k›namaya dahi götürmeyen, Sovyet d›fl
politikas›n›n ç›karlar›yd›. Görüflümüzce, 2. Dünya savafl› sonras› Yalta konfe-
rans›nda da benzer hatalar› aflmak bir yana ilerletilerek devam ettirilmifltir.
Düflmana aç›k vermeyelim, içte tart›flal›m ad›na kitleleri do¤ru çizgi ile
silahland›rmamak, miras›m›z›n olumlu, olumsuz tecrübelerini kitlelere tafl›y›p
onlar› e¤itmemek do¤ru de¤ildir. Lenin diyordu;

“Hatalar›m›z› düflmandan gizlememeliyiz. Bundan korkan kimse dev-
rimci de¤ildir”. Mao ayn› anlay›flla materyalistler korkusuz insanlard›r diye
hayk›r›yordu. Komüntern’in Çin ile ilgili hatalarda ö¤reticidir. Neydi, ne
yap›yordu?

Komüntern Üzerine K›sa Bir Yaklafl›m
Komüntern’in hatas› sadece, dönemin uluslar aras› ittifak siyasetinin stra-

tejik bir e¤ilime dönüfltürülmesinin sonucu de¤ildi. Bir yan›, buydu. ‹deolojik
tali bir sapma da vard›. “Sosyalizmin tek ülkede kesin zafer kazanabilece¤i”
gibi. Bu anlay›fl, di¤er ülke devrimlerinin tek yanl› Sovyetlere tabii k›l›nmas›n›n
temel nedenlerinde önemli bir yer tutar. Lenin döneminde Komüntern 4.
Kongresinde, Marksist tez özenle yeniden vurgulanm›fl ve denilmiflti ki;

“Dördüncü dünya kongresi, bütün ülkelerin proletaryalar›na, proletarya
devriminin tek bir ülkede asla bütünüyle zafer kazanamayaca¤›n›, zaferin dün-
ya devrimi olarak uluslar aras› alanda kazan›lmas› gerekti¤ini hat›rlat›r”.
Tabiiki yoldafl Stalin’in görüflü de böyleydi. O dönemler diyordu ki;

“Burjuvazinin devrilmesi için (…) tek bir ülkenin çabalar› yeterlidir dev-
rimimizin tarihi bunu gösterir. Sosyalizmin nihai zaferi için, sosyalist üretimin
örgütlenmesi için tek bir ülkesi, özellikle Rusya gibi bir köylü ülkesinin çabalar›
yetersizdir. Bu nedenle çeflitli ileri ülkelerin proletaryalar›n›n çabalar› gerek-
lidir.” “‹leri ülkeler” eksenli geleneksel yaklafl›m›n problem içerdi¤i aç›kt›r.
Bunu, di¤er bölümlerde k›saca tart›flt›¤›m›zdan yinelemeyece¤iz. Stalin,
Troçki’yi hakl› olarak elefltirdi. Tek ülkede sosyalizmin zaferinin mümkün
oldu¤unu Sovyet prati¤i de gösterdi. ‹spatlanm›fl bu gerçe¤i komüntern de
tezlerine tafl›d›. 1928 Komüntern 6. Kongresi bu anlay›fl› güçlü bir flekilde
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onaylad›. Sosyalizmi “ileri ülkeler”, “geliflmifl üretici güçler”e has ele alan
revizyonizme meydan okunmas› do¤ruydu, gerekliydi. Problem, dünya
devriminde, Sovyetlerin mutlak “belirleyici” oldu¤una kap›y› aralayan anla-
y›fllard›. Zira sonralar› art›k sosyalizmin tek ülke de “kesin zaferi”nden de
bahsediliyordu. Böyle olunca, di¤er devrimlerin, Sovyetlere tek yanl› tabii
k›l›nmas›na götürecek teorik bir hata da söz konusu oluyordu. 6. Kongre’de
yanl›fl olan, tek ülkede sosyalizm ve bunun dayand›¤› kapitalizmin eflitsiz
iktisadi ve siyasi mutlak yasas› oldu¤u ve bunun emperyalizm aflamas›nda
daha da derinleflti¤i gerçekleri de¤ildi. Ekim devrimi ile o dönemler, Sosyalizm
ile emperyalizm aras›ndaki bir bafll›ca çeliflmede o günün dünyas›n›n ger-
çe¤iydi. Komüntern’in buna dikkat çekmesi gerekliydi. Dünya devriminin
ilerletilmesinde Sovyetlerin öncü rolü elbette vard›. Fakat söz konusu bafll›ca
çeliflme (sosyalizm-emperyalizm) somut duruma bak›lmaks›z›n her bir du-
rumda dünyan›n bafl çeliflkisi ilan edilemez. Dünya devriminin ilerletilmesi
mutlak flekilde bu çeliflkiye ba¤lanamaz. 6. Kongre’de bunu mutlaklaflt›rma
e¤ilimleri vard›. Komüntern 1928 6. Kongresi’nin bu mutlaklaflt›rma e¤ilim-
lerinin teorik temelini yoldafl Stalin 1927’lerde aç›kça ifade ediyordu. Sov-
yet’lere, sosyalist inflaya sadece kay›ts›z de¤il, objektif olarak düflman ve
teslimiyetçi olan muhalefete karfl›, sosyalizmin anayurdunu, dünya devriminde
Sovyetlerin rolünü do¤ru olarak savunan Stalin yoldafl›n ve Komüntern’in
hatas› fluydu: Dünya devriminin tek yanl› Sovyetlere tabi k›lma!. Stalin yoldafl
diyordu ki, kim Sovyetleri “koflulsuz” destekliyorsa, kim “kay›tlar koymadan”
Sovyetleri koruyorsa, o “devrimci” ve “enternasyonalist”tir. SSCB’yi destek-
lemek, korumak elbette devrimci-enternasyonalist bir görevdir. Troçki’nin
sözde “savunma teorisi” partiye ve Sovyetlere düflmanl›kt›. Stalin bu düflman-
l›¤› deflifre etti. Eylül 1928’de Komüntern 6. Kongresi bir program ilan etti.
Esasta ML olan bu program, iflaret etti¤imiz tali hatalar› da içeriyordu. Tarihsel
zorunluluklarla da ilgili olarak, afl›r› merkezileflme, tüm partiler için mutlak
bir teori-program-taktik tesbit ediyordu. Tespitlerde, Sovyetler, mutlaklaflt›r›lan
e¤ilimler ekseninde, merkezdeydi. Dünya devriminin ilerletilmesi stratejisinde,
diyalektik olarak, her zaman, mutlak flekilde, böyle olmayabilece¤i görüflüne
yer yoktu. Tak tek partilerin, kendilerini Sovyetlere mutlak endekslemeleri
hatas›, bu gerçekten soyut aç›klanamaz. Çin’de Cen Di-Su ya da Almanya,
‹spanya komünistleri hatalarda as›l sorumlu kendileri olsalar da, bu gerçek
atlanarak de¤erlendirilemezler. Enternasyonalin ‹spanya’ya proleter enternas-
yonalist katk›s› tart›fl›lmazd›r. Enternasyonal tugaylar somut örnektir. Her fley
bu de¤il, yanl›fllar da vard›. Sosyalizmin inflas›na destek yüce bir görevdir.
Bu yüce görev, dünya devrimi ile diyalektik bir iliflki içinde ele al›nmal›yd›.
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Komüntern ve Stalin, dünya devrimine, sars›lmaz bir sadakatle ba¤l›yd›lar.
Tüm azimleriyle, buna gerekli katk›lar›n› sunarlarken, teorik ve siyasal hat-
alardan ötürü, olumsuz tali bir rol de oynad›lar. Zorunluluklar›n dayatt›¤› taktik
siyasetler, teori olamaz. Siyasetin teori ve ideolojiyi yemesine asla izin verile-
mez. ‹deoloji rehber, teori yol gösterendir. Ancak, yine tali de olsa, zorun-
luluklar siyasetinin, teori ve ideolojiyi darbelemesinde, Stalin ve Komüntern’in
hatalar›na dikkat çekmek durumunday›z.

6. Kongre ve onu takip eden süreçte, sa¤ sapma bir tehditti. Buna iflaret
edildi. Buharin’e karfl› önemli çizgi mücadelesi yürütüldü. Almanya ve
Avrupa’da Sovyet Cumhuriyeti beklentisi güçlüydü. Alman Komünist Partisi
(AKP) güçlü bir alternatifti. Sa¤c›l›¤a karfl› mücadele gerekliydi. Bunu yapar-
ken, AKP, Almanya’da yükselen faflist tehlikeye gereken önemi verme durumu
içinde olamad›lar. Genel stratejiye ba¤l›, gerekli siyasetleri oluflturma ve
taktikleri devreye sokmada baflar›l› bir rotaya giremediler. Komüntern 6. Kon-
grede diyordu ki; “Sosyal demokrasi bafl düflmand›r”. Hitler iktidara geldi¤inde
dahi Troçki ayn› fleyi vurguluyordu. Bu dönem emperyalist savafl tehlikesi
ciddi olarak yükseliyordu. Almanya’da faflizm, tehlikenin önemli bir hamle-
siydi. Ekonomiler askerilefltiriliyor, Versay antlaflmas› y›rt›lmaya çal›fl›l›yordu.
6. Kongre tehlikeye dikkat çekmiflti. Buna karfl› bir mücadele sorusunda ortaya
konulanlar, de¤erlendirmeyi gerektiren hususlard›r. Sorunu tümden Alman
komünistlerinin üstüne y›¤ma (KPD’nin) tutumu, yeterince do¤ru bir çözüm-
leme ve ders ç›karma olamaz. 7. Kongre, KPD’nin hatalar› çerçevesinde, politik
yönelimi “dar ve sekter” olarak nitelemifl, elefltirmiflti. Hatalarda Komüntern’in
rolü meselesi yoktu. Oysa Komüntern’e üye olabilme koflullar› bak›m›nda
(21 koflul vard›) hiçbir partinin, Komüntern’e ra¤men, ayr› bir siyaset izlemesi
mümkün de¤ildi, at›lma gerekçesiydi. Buna ra¤men, sorunu sadece KPD çer-
çevesi ile s›n›rlamak yanl›flt›r. Pratik bir olgu haline gelen emperyalist savafl
tehlikesine, iktidara gelen faflizme ra¤men, “sosyal demokrasinin bafl düflman
görülmesi” Weimar Cumhuriyeti’nin “bafl hedef” olmas›, sadece bir KPD ha-
tas› de¤ildi. 7. Kongrede, Dimitrov, meseleyi sadece KPD ekseninde ele al›yor-
du. Bu elefltiri temelinde, yeni bir siyaset ileri sürüyordu. Sosyal demokratlara
iliflkin “sosyal faflist” de¤erlendirmeleri ve bafl hedef gösterilmeleri, 6. Kon-
gre’den ba¤›ms›z de¤ildi. Bu siyaset, o dönem, stratejik bir e¤ilime dönüfl-
türülmüfltü.

7. Kongre, Halk Cephesi siyasetini ortaya koydu. Hatalar köklü afl›lmad›¤›
için, bu gerekçe taktik siyasetle, yine stratejik bir e¤ilime yöneldi. Sol hatalar,
sa¤ olarak boy verdi. Zira bunlar, zaten birbirlerinin ikiz kardefliydiler. Mesele
bunlara yol açan temel hatay› aflmakt›. Yap›lamayan da buydu. KPD’nin yenil-
gisinin, ciddi sorumlu bir duyarl›l›kla yap›lmas›, derslerinden ö¤renilmesi
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partimizin de bir parças› oldu¤u, UKH’nin önemli bir görevidir. Partimiz bu
görevin üstesinden gelmeye, kapasitesi ölçüsünde gerekli katk›y› sunma az-
mindedir. Ayn› sorumluluk, ‹spanya devriminin, de¤erlendirilmesi aç›s›ndan
da gösterilmelidir.

2. Dünya savafl› ve öncesinin I. Dünya savafl›ndan özgün farkl›l›klar› da
vard›. Bunlar, elbette tahlil edilmeliydi, edildi. I. savafltan önce emperyalistler,
dünya hegemonyas› için emperyalist savafl haz›rl›¤›nda “iki askeri emperyalist
koalisyona bölünmüfl”lerdi. O dönem bir sosyalist devlet yoktu. Sosyalizm
emperyalizm çeliflmesi yoktu. 2. Dünya savafl› öncesinden beri, bu çeliflmeyle
birlikte, emperyalizmin di¤er bafll›ca çeliflkileri, iç-içe geçerek dü¤üm-
lenmekteydi. (Elbette ayn› seviyede de¤ildi. Her zaman bafl çeliflme vard›r,
tesbit edilmelidir)Faflizm, emperyalizmin bunal›m›n›n ç›kmaz›n›n bir sonu-
cuydu. Baflta Sovyetler Birli¤i olmak üzere, di¤er yandan da rakip emperya-
listlerle de çat›fl›yordu. Bu çat›flma, tabiiki yekpare görülemez, niteliksel far-
kl›l›klar› göz ard› edilemez. Sosyalizme sald›r›s› baflka, rakip emperyalistlerle
ç›karlar zeminindeki çat›flmas› ise daha baflkayd›. “Faflist olmayan” mihraklar,
elbette tahlil edilecekti. Fakat aç›kt› ki, siyasal gericilik, “faflist” yada “olma-
yan” tekelci burjuvazinin gerçek niteli¤iydi. Ay›r›m bu niteli¤i buland›rma-
mal›yd›. Rekabetçi kapitalizm döneminin burjuva demokrasisi, emperyalizmle
tarihte kalm›flt›. Tekelci burjuvazinin do¤as› gere¤i siyasal gericilik olan, sözde
“demokratik” devleti, faflizm ayr›m› yap›l›rken, nitel ayr›mm›fl gibi de gösterme
e¤ilimine düflmenin do¤ru bir yan› olamazd›.

Demokratik haklara gelince onlar tekelci burjuvazinin lütfü de¤il, emekçi-
lerin ezilenlerin canlar› pahas›na mücadele ile kazan›lm›flt›. Gerici ç›karlar›
temelinde, faflist kliklerle çat›fl›rlarken, sözde “demokratik” emperyalist-gerici
kliklerin, amaçlar›ndan biri de, her zaman ezilen kitleleri, demokrasi örtüsüyle,
iktidar kavgalar›na alet etme-aldatma olmufltur. Okun sivri ucunu, faflizme
yöneltirken, asla unutulmamas› gereken gerçek buydu.

Sözde “demokratik” emperyalist klikler, ç›karlar› için faflist mihraklarla
dalafl›rlarken, di¤er yandan, onu proletarya ve ezilen halklara sald›rmakta-
desteklemekte teflvik etmektedirler. Ayn› zamanda, ezilen emekçileri; bu
korkulu¤a karfl› kendilerini desteklemeye ça¤›rmaktad›rlar. Emperyalist karfl›-
devrim içindeki menfaat kaynakl› ayr›mlar›, tahlil ederken, emperyalist ortak
nitelik, hiçbir durumda unutulamaz. 2. Dünya savafl›n›n öncesinin “demok-
ratik” emperyalistlerin, bafll›ca amac›, dünya hegemonyas› için emperyalist
paylafl›md›. Buna giderken, faflizmi önce sosyalizmin üstüne salmaya teflvik
ediyorlard›. I. Dünya savafl›nda devrim cephesinde sosyalist bir devlet yoktu.
2. Dünya savafl› öncesi devrim cephesi böyle bir üsse sahipti. Bu üs, faflistlerin
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sald›r›s›na, sözde “demokratik” emperyalistlerin k›flk›rtmalar›na, emperyalist
savafl tehlikesine karfl› genelde do¤ru ve ustaca bir mücadele yürüttü.

Taktikler, I. Dünya savafl› proletarya taktiklerinden farkl›yd›, gerekliydi.
Çünkü somut koflullar ayr›yd›. Somut koflullara bak›lmazsa, I. Dünya savafl›
proletarya siyaseti ile birebir k›yaslan›rsa do¤ru de¤erlendirme yap›lamaz.
Bunu vurgularken, önceden elefltirdi¤imiz hatalar›n alt›n› da yeniden çizmek
isteriz. ‹spanya da, Halk Cephesi ‹ktidar› “ara aflamas›”n›n, Komüntern siyaseti
gere¤i, bir strateji olarak benimsenmesi, devrim stratejisine mutlak bir e¤ilim
olarak eklemlenmesi, yenilgiye götüren önemli sebepti. Nas›l olsa, cumhuriyet
hükümeti y›pranacak, iktidar sanki kendili¤inden ellerine geçecekmifl gibi
davran›ld›. ‹nisiyatif burjuvaziye kapt›r›ld›. Fransa Halk Cephesi iktidar›
projesiydi taklit edilen. Sovyet d›fl politikas›na uyarlanm›fl mekanik tekrar
çizgisinde; ‹spanya’n›n somut koflullar› yoktu. ‹spanya devrimi taliydi. Thorez
ve Togliatti rehber al›nm›flt›. Halk Cephesi projesi, yanl›fl flekilde ‹spanya
devriminin de mutlak “özgün biçimi” olarak benimsenmiflti. Fevkalade zaferi
koparacak devrim, böyle güme gitti. Bunda, “Komüntern’in pay› yak” Thorez-
Togliatti’nin “günah›d›r” demek kolayc›l›kt›r. Onlar›n hatalar›nda Komün-
tern’in pay› vard›r.

Birlik ve Halk Cepheleri, 7. Kongre politikalar›d›r. Yanl›fl bir taktik de¤ildir.
Politikalar›n strateji haline getirilmesi, mutlak bir aflama addedilmekse, her
durumda mutlaka uygulanmas› hatal›d›r. 1936’larda, Fransa ve ‹spanya’da,
Halk Cepheleri, iktidar› ele geçirdi. Sözde “demokratik” denilen kliklere karfl›,
iyimserlik, bu aflaman›n mutlak geçirilecek bir durak oldu¤u hatal› anlay›fl›,
Sovyet d›fl politikas›na mutlak uyarlanm›fl yanl›fl yürüyüflü, iktidar› niyetten
ba¤›ms›z kime verdi? Burjuvaziye! Bu somut gerçeklere ra¤men, Komün-
tern’in hatalar›n› s›rt›m›zda tafl›yamay›z. S›rtlar›nda tafl›yanlar ne Komünizmi
ne de onun arac› Komüntern’i gerçek anlamda savunamazlar. Körü-körüne
itaat edenler gibi de¤il, yoldafl Mao gibi do¤ru ve yanl›fllar› ayr›flt›rmada iler-
leyerek, Komüntern’e sahip ç›kabiliriz, ç›kmal›y›z.

18 A¤ustos 1964 tarihli “Felsefe meseleleri üzerine konuflma”da yoldafl
Mao, Stalin’in Çin’de Yeni Demokrasi Meselesini tam anlayamad›¤› için ikti-
dar› almalar›na karfl› ç›kt›¤›n› söyler. (Bkz. Yay. Yaz›lar Sf. 169) “Yeni Demok-
rasi bafll› bafl›na bir programd›, siyaseti ekonomiyi, kültürü de ele al›yordu”
diye belirtir. Burada Çang Kay fieng’in Mao ile diyalogda ekledi¤i sözler
önemliydi.

“Yeni Demokrasi Üzerine, dünya komünist hareketi aç›s›ndan çok önem-
lidir. ‹spanyol yoldafllara sordu¤umda, kendileri için meselenin Yeni Demok-
rasiyi de¤il, burjuva demokrasisini kurmak oldu¤unu söylediler. Kendi
ülkelerinde, üç noktayla: Orduyla, köylük bölgelerle, siyasi iktidarla ilgilen-
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mediler. Kendilerini tamamen Sovyet d›fl politikas›n›n ihtiyaçlar›na uydur-
dular ve hiçbir fley baflaramad›lar.” (Yay›mlanmam›fl yaz›lar. Sf. 169)

Do¤rudur, böyleydi. Burjuva demokrasisi, Yeni Demokrasiye giden yolda
atlanamaz bir aflama haline getirilmiflti. Tez, Komüntern kaynakl›yd›. Nitekim,
Mao’da, Çang Kay fieng’e itiraz etmez, dedikleri flunlard›:

“Bunlar, Cen Du-Siyu’nun politikalar›d›r! Komünist partisinin bir ordu
örgütledi¤ini ve sonrada baflkalar›na devretti¤ini söylüyorlar. Bu, tamamen
yanl›flt›r.” (age. Sf. 169) Mao’nun sözleri üzerine Çan Kang fieng tekrar devam
etti.

“Bunlar, ayn› zamanda ne siyasi iktidar› istiyor, ne de köylülü¤ü seferber
ediyorlard›. O s›rada Sovyetler Birli¤i onlara flöyle dedi. E¤er proletarya
önderli¤ini kabul ettirirseniz, ‹ngiltere ve Fransa buna karfl› ç›kabilir ve bu
Sovyetler Birli¤i’nin ç›karlar›na uygun düflmez.” (age. Sf. 169)

‹fade edilenler yorumu gerektirmeyecek kadar net. ‹spanya politikalar›nda,
Sovyetler Birli¤i’nin direktifleri aç›k. Bu direktifler Çin’e de veriliyordu. Mao,
Çan Kay fiek’le ayn› diyalogda, direktiflere itaatsizli¤ini izah etti.

“3. Enternasyonalin da¤›lmas›ndan önce bile, biz 3. Enternasyonalin
emirlerine itaat etmiyorduk. (…) On y›l boyunca onlara hiç itaat etmedik.”
(age. Sf. 170)

‹yi ki etmediler. Yoksa Çin’deki Yeni Demokrasi kurulamazd›. Ç›plak
vurguyu Mao net yapar:

“Genel olarak konuflursak, Çin’in objektif gerçe¤ini kavrayanlar,
Komünist Enternasyonaldeki Çin meseleleriyle ilgili yoldafllar de¤il, biz
Çin’liler olduk. K›sacas›, Komünist Enternasyonaldeki bu yoldafllar›n Çin
toplumunu, Çin milletini ve Çin devrimini anlamad›klar›n› veya anlamakta
tamamen baflar›s›zl›¤a u¤rad›klar›n› söyleyebiliriz.” (age. Sf. 123)

Sovyetler ve Komüntern’den taklit ederek de¤il, do¤ru yönlerini somutla
birlefltirerek yarat›c›l›kla ö¤renile bilinirdi. Dogmatizm bunu yapam›yordu;
‹thalci-mekanik tekrar çizgisi izliyorlard›. Mao’nun da dedi¤i gibi, “ÇKP Ekim
devriminin ürünüydü”. Cen Du-Siyu, sa¤ bir çizgideydi. Kökleri hem yabanc›
sosyal demokrasi hemde Çin yerli burjuvazisindeydi. Ve yenildi (1927). Bun-
dan sonra (Zunyi Konferans›na kadar 1935) üç sol oportonüst çizgi ÇKP’ne
egemen oldu. Yöneticiler Sovyetler Birli¤inde bulunmufllard›. Hepsi olmasa
da dogmatikler oldukça vard›. Örne¤in Wang Ming gibiler kendilerini “yirmi
sekiz buçuk Bolflevikleri” olarak adland›r›yorlard›. Taklitçiydiler. SB’nin her
sözü onlar için tart›fl›lmaz emirdi. Bilimsel de¤il, körü-körüne bir inanca sa-
hiptiler. Elbette bilimsel do¤ruya hürmet edilmelidir. Yap›lan, Stalin’in Ko-
müntern’in do¤rular›na hürmet de¤il, hatalara da boyun e¤mek, do¤rular› so-
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mutla birlefltirmede yarat›c› olmayan dogmatik kaba tekrard›. Sol oportünizm
de yenildi. Mao’cu çizgi zafer kazand›. Do¤rulu¤u bilimselli¤i pratikte ispat-
land›.

‹ki çizgi mücadelesini, tart›flmalar›, idealist-metafizik “monolotik parti ve
UKH” anlay›fllar› gere¤i, kolayca damgal›yorlar, marksizmin de, her fley gibi,
iç mücadeleler yoluyla geliflti¤i geliflece¤i gerçe¤ini anlamamaktad›rlar. 2.
Enternasyonal gevflekli¤i-liberalizmi-revizyonizmi-reformizmine karfl›, 3.
Enternasyonal komünist bir at›l›md›. Menflevizme karfl› Leninist Parti gerçek
bir alternatifti. Proleter dünya devriminin, partilerin inisiyatif karar alma ve
sorumlulu¤unu yads›maya bir siyasal merkeze ihtiyaç bizim de görüflümüzdür.
Alman Spartakist’leri temsilen Eberlerin ihtiyac› kabul ediyor, ancak zaman›n
“erken” oldu¤unu söylüyordu. Avrupa’da KP’leri “bir at›l›ma geçtikleri” du-
rumda komünist enternasyonalin kurulmas› gerekti¤ini düflünüyordu. Yoldafl
Lenin’in dünya partisi esprisiyle komüntern’in hemen kurulmas› gerekti¤i
anlay›fl› kabul gördü. 1919 Mart ay›nda Komüntern kuruldu. Teori-program-
taktik merkez olarak, Leninist parti anlay›fl›na, UKH örgütlenmesine Rosa
Luxemburg baz› konularda karfl›yd›. Diyordu ki; Bolflevik parti kurul de¤il,
bir zorunluluk sonucuydu. “Bu zorunluluk kural haline getirilirse (…) koflul-
lar›n zorlad›¤› taktikler (…) uluslar aras› proletaryaya tavsiye edilirse (…)
tehlike bafllar.” “sosyalist” liberaller bu görüflü s›n›f ç›karlar› temelinde teorilefl-
tirdi ve devrime s›rt döndüler. Liberal savrulufl, mutlak itaatin do¤ru oldu¤u
anlam›na gelmez. Mekanik tekrara Lenin her zaman karfl› ç›kt›. Luxemburg
de¤il, örnek al›nmas› ö¤renilmesi gereken baflkan Mao’dur! Komüntern “Sov-
yet devriminin” de¤il, proleter dünya devriminin silah› olarak do¤mufltu. Bu
ihtiyac›, Ekim Devriminden çok önce Lenin ifade etmiflti. Sonralar› Komün-
tern prati¤i bu anlay›fl› k›ran hatalar› içeriyordu. Afl›r› merkezileflme bu k›r›l-
malar, monolotik anlay›fllardan da beslendi. Özde de¤il biçim olarak Rusya’da,
Partinin yap› ve hiyerarflisinin nedeni olan koflullar vard›. Koflullar›n zorunlu
k›ld›¤› biçim, teori olamaz. “Bir ikiye bölünür” perspektifiyle, z›tlar›n birli¤i-
mücadelesi yasas›yla, iliflkisi içinde, komünist parti anlay›fl›, Mao’da nitel
ilerleme gösterdi. Sadece biçimde de¤il özde de bir zenginleflme, nitel bir
ilerlemeydi bu. Kald› ki uluslar aras› komünist hareketin örgütlenmesi, tek
bir halkadaki komünist parti örgütlenmesiyle asla kar›flt›r›lamaz. Karmafl›k
sürecin spesifik sorunlar› anlafl›la bilinir, UKH’n›n birer mevzileri olarak tek
tek partilerin inisiyatif ve kendi kararlar›n› kendileri verme sorumlulu¤u kav-
ranabilir. Komünizm ortak eylemi, farkl› koflullarda icra edilecektir. Genel
amaçta birli¤e ra¤men görevlerde farkl›l›klar fikirlerde tek düzeli¤e götüre-
mezdi. UKH aç›s›ndan bu kötü de¤il, biribirlerimizden ö¤renmek ve kolektif
tecrübe için iyidir de. Evrensel ortak rehber bir ideoloji-teori her ülkenin koflul-
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lar›na uyarlanmal›d›r. Uyarlama her yerdeki partinin bafll›ca sorumlulu¤udur.
Düflünmek serbest, fikirlerin yasaklanmas› yasakt›r. Düflüncelerinden ötürü
insanlar elefltirilebilinir, ama suçlanamazlar. Hegel dahi diyordu ki;

“Bir parti de ortaya ç›kan ve bir talihsizlik olarak görülen görüfl ayr›l›¤›,
asl›nda o partinin iyi talihinin bir belirtisidir.” ‹ki çizgi, partinin geliflmesinin
motorudur. Yeter ki Maoist perspektife sahip olunsun. Bürokratik yaklafl›m
bunu anlamaz. Partiyi, UKH’i yekpare görmekte medet umar. Oysa böyle bir
fley yoktur, olmayacakt›r. Çeliflki evrenseldir. Mükemmeli, monolotiklikte
arayanlar, kendilerini aldatmaktad›rlar. Zorla sa¤l›yor görünseler de, hiçbir
zaman hiçbir yerde monolotizm yoktur. Bu, do¤ru kavrand›¤›nda, örgütsel
tedbirler-cezalar-yasaklar de¤il, kaç›n›lamayacak çizgi mücadelesini kavrama,
de¤ifltirme ve dönüfltürme gündeme gelir. Komüntern-Stalin meseleyi, Mao
gibi kavrayamad›. Monolotik tali hatalar vard› ve bu afl›r› merkezileflme hatal›
anlay›fl›n›n da gerekçesiydi. Her bir halkadaki devrime, partileri atlayarak,
tek merkezden önderlik etmek mümkün de¤ildir. Ancak bu, genel ideolojiler-
teorik merkez ihtiyac›n› ortadan kald›ramaz. ‹deoloji-teori, lokal bir mesele
de¤ildir ki! Rosa’n›n ve di¤er yoldafllar›n anlamad›¤› buydu. Karmafl›k bir
süreç olan proleter dünya devrim gerçe¤i, genel merkez ihtiyac›n› ortadan
kald›rmaz. Komünizm ortak eylemi proletaryan›n mücadelesinin, dünya
çap›nda birlefltirilmesi ihtiyac›n› gerekli k›lar. I. , II. Ve III. Enternasyonaller
bu ihtiyac›n sonucuydular. Peki öyleyse, Komüntern’in da¤›t›lmas› nedir,
sorusunu da k›saca ele almak yerinde olacakt›r.

May›s 1943’te Komünist Enternasyonal prezidyum’u, Komünterni da¤›t-
t›¤›n› ilan etti. Afl›r› merkezileflme hatas›ndan bahsetmifltik. Da¤›lma gerekçe-
sinde ise, “tek tek partilerin sa¤lamlaflt›r›lmas›” ihtiyac›na da vurgu yap›l›yordu.
Reuter ajans›na konuyla iliflkili yan›tlar›nda yoldafl Stalin, da¤›tma gerekçe-
lerini flöyle yan›tl›yordu:

“Komünist Enternasyonalin kapat›lmas› (…) bütün uluslar›n ortak düfl-
mana (Hitlere) karfl› ortak sald›r›s›n›n örgütlenmesini kolaylaflt›rd›¤› (…) Hi-
tlercilerin Moskova’n›n di¤er ülkelerin hayatlar›na onlar› “Bolfleviklefltirmek”
için sözde müdahale ettikleri fleklindeki (…) yalanlara bir son verilmesi. (…)
Komünist partilerin sözde (…) d›flar›dan gelen emirlere göre hareket ettikleri
iftiras›n› teflhir. (…) Bütün ülkelerdeki yurtseverlerin (…) tek bir uluslar aras›
kampta birlefltirme için… (…) Hitlerizmin (…) tehditine karfl› savaflmak için
(…) uluslar›n gelecekteki iflbirli¤ine yol açmak çabas›n› kolaylaflt›rmak (…)
müttefiklerin birleflik cephesinin ve di¤er birleflmifl uluslar›n daha da güçlen-
mesi” için Komünist Enternasyonalin zaman›nda da¤›t›ld›¤›n› söylüyordu.
Örgüt bir araçt›r. Proletaryan›n örgütlenmesi, Komünizm için mücadelenin
silah›d›r. Bu silaha proletarya her durumda sahip olmal›d›r. Silah›n koflullara
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göre biçimlenmesi anlafl›l›rd›r. De¤iflmeyen proleter enternasyonalist içeriktir.
MLM evrensel ilkelerin yönlendiricili¤idir. Mesele o günkü biçimiyle de¤il
gerçekten enternasyonal proletaryan›n, enternasyonal bir örgütlenmeyi ihtiya-
c›n›n olup, olmad›¤›d›r. Biz bu soruya biçimleri de¤iflse de ihtiyaç vard›r di-
yoruz. Örne¤in daha sonra Komün form kurulmufltu. Bu da ortadan kalkm›flt›.
Baflkan Mao, enternasyonal proletaryaya ideolojik-siyasi önderlikte, partilerin
do¤uflu ve gelifltirilmesinde, tayin edici katk›lar sundu. Ancak, Komünternin
olumsuz yanlar›ndan biri olan, partilerin inisiyatif ve örgütsel ba¤›ms›zl›klar›n›
köstekleyen afl›r› merkezileflme hatas›n›n afl›lmas›n›n zaruriyeti, uluslar aras›
örgütlenmenin gerekirli¤i ve önemini küçümsenmesini kesinlikle gerektirmez.
ÇKP, “ana-yavru parti” anlay›fllar›n› do¤ru olarak elefltirdi. Komüntern-Komün
formdan sonra uluslar aras› bir örgütlenmenin yarat›lamam›fl olmas›, reddedi-
lemez bir zay›fl›kt›r.

Komünternin kapat›lmas› meselenin muhasebesi bir ihtiyaçt›r. Karfl›-
devrim öteden beri Komünterni Sovyetlere sald›r›lar›n›n gerekçesi haline ge-
tirmifllerdi. Kapat›lmas›n› istiyorlard›. Bu istem sadece kapat›ld›¤› dönem söz
konusu de¤ildi, bafltan itibaren vard›. Baflta do¤ru olarak kapat›lmayan Komün-
tern neden sonra kapat›ld›? Baz›lar›n›n iddia ettikleri gibi Sovyet d›fl politika-
s›n›n ç›karlar›n›n kapat›lmada rolü var m›yd›, yoksa gerçekten dünya devri-
minin ç›karlar› için mi kapatma gerekliydi? Sorular›n›n ciddiyetle ele al›nmas›
görevdir. Austin Chamberlarn’ler di¤er ülkelerin iç ifllerine müdahale etti¤i
gerekçesiyle yine öteden beri Komünternin kapat›lmas›n› istiyordu. Buharin
6. Kongrede bunu söylemiflti. Kendileriyle ifl yapmaya raz› olan baz› burju-
valar›n Komünterni engel gördü¤ünü ifade etmiflti. Bu gibi sorunlar›n kapat-
mada rolü neydi (var yada yok) sorular› ele al›nmal›d›r. Do¤rudur, tek tek
partilere uluslar aras› bir merkezden her yönlü önderlik etmek zordur. Fakat
bu zorluk neden önce görülüp, afl›r› merkezileflme yerine uygun biçimler bulma
temelinde ele al›nmad›? Neden, sadece da¤›t›lma döneminde gündeme geti-
rildi? Sözde “demokratik” emperyalist güçlerle ittifak siyasetinin zarar görme-
mesi kayg›s›n›n kapatmada etkisi varm›yd›? Tüm bu sorulara kestirme cevaplar
vermeyi reddediyoruz. Bilimsel ele alma ve muhasebe gereklili¤ini vurgulu-
yoruz. Uluslar aras› proletaryan›n genel merkez ihtiyac›n›n yerine üs’tür diye
sosyalist devlet veya devletler geçirilemez. Sovyetler bu rolü nas›l olsa oynuyor
gerekçesiyle komüntern olsa da olmasa da fark etmez diyen anlay›fllar kabul
edilemez. Uluslar aras› komünist hareketin birli¤i böyle ele al›namaz.

Enternasyonal örgütlenme koflullara göre biçimde de¤ifliklik gösterse de
bir gerekliliktir. 2. Enternasyonal gerekliydi. Lenin’in önderli¤inde bu görevin
üstesinden gelindi. Mart 1919 I. Kongre gerçeklefltirildi. Enternasyonal hareketi
“Koordine etmek, yöneltmek, çeflitli ülkelerdeki hareketin ç›kar›n›, uluslar
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aras› devrimin genel ç›karlar›na tabi k›lmaksa yükümlü bir mücadele organ›
yaratmak” hedeflendi. Aç›kt›r ki, proletaryan›n uluslar aras› örgütlenme ihti-
yac›, Komünternin kapat›ld›¤›, Komüntern ve sonras› da ortadan kalkm›fl de¤il-
di. Bu ihtiyaç görülüp, cevap oluflumu sorusu bilimsel olgunluk ve so¤uk-
kanl›l›kla de¤erlendirilmeyi gerektirmektedir.

Troçkist’lerin, revizyonistlerin hatalar› a¤›zlar›na sak›z ederek sevinmeleri
bofltur. Biz komünizme yürümek istiyoruz. Hatalar› yükseltmeyecek, aflaca¤›z.

Lenin tüm hatalar›na ra¤men Bebel ve Rosa Lüxemburg’u büyük proleter
devrimciler olarak sahiplenirken, hatalar› da gizlemiyordu. Diyordu ki, “Bazen
kartallar tavuklardan daha alçaktan uçabilir, fakat tavuklar hiçbir zaman kartal-
lar›n yüksekli¤ine eriflemez”. Bir Rus masal› temelinde ifade edilen bu sözlerle
Lenin, tavu¤u küçük görme de¤il, revizyonizmin, proleter devrimcilerin yük-
sekli¤ine asla eriflemeyece¤ini ifade ediyor, do¤ru olarak, revizyonizmin
sefaletini sergiliyordu.

Komünternin hatalar› vard›. Bunlar komünistlerin hatalar›yd›. Bütün hatala-
r›na ra¤men komünist niteli¤i gere¤i komüntern yüce idi. Kruflçev modern
revizyonizmine karfl›, tarihi önemde polemiklerine ÇKP’nin de ifade etti¤i
gibi, “Bebel-Lüxemburg’un rolleri Stalin’inki ile karfl›laflt›r›lamaz. Stalin bütün
bir tarihi dönem boyunca (…) UKH’n›n büyük bir önderiydi” Ö¤retmeni ve
ustas›yd›. Komüntern’de onun önderli¤inde proletaryan›n uluslar aras› sila-
h›yd›.

Elbette komünist Enternasyonal, dünya çap›nda komünizm mücadelesinin
bir parças›yd›. Onun eksiklik ve baz› hatalar›n›, tasfiyeci-gerici çizgilerini
hakl› (!) ç›karman›n gerekçeleri haline getiren Troçkist sald›r›lara kararl›ca
karfl› durulmal›d›r, durulacakt›r. Komünist Enternasyonalin proleter dünya
devrimine esasta olumlu katk›s› asla yads›namaz. Fakat bu, “gerici-tasfiyeci
çizgilere malzeme vermeyelim” kayg›s›yla, hatalar› görmeme, ders ç›kar›p
aflmamay› gerektirmez.

Dünya devriminin ilerletilmesi, Sovyetler Birli¤i’nin savunulup, korunmas›
önemliydi. Sovyetler sosyalizmin vatan›, proleter dünya devriminin en ileri
üssüydü. Komüntern’in Sovyetleri müdafaadaki hakl› hassasiyetini anl›yoruz.
Problem bu de¤il, Sovyetler Birli¤i ve dünya devrimi aras›ndaki iliflkiyi ele
al›fltaki baz› tek yanl› hatalard›. Sovyetler Birli¤inin 2. Dünya savafl›n›n çeflitli
dönemlerinde, duruma ba¤l› olarak, yapt›¤› uzlaflmalar› anlayabiliriz. Sosyaliz-
min üssü etraf›ndaki emperyalist kuflatmay›, zorluklar› bilmekteyiz. Sosyaliz-
min müdafaas› için, emperyalist güçlerle baz› geçici uzlaflma antlaflma ve dip-
lomatik mücadelelerde gereklidir. Fakat tek tek ülkelerdeki komünist partileri,
proleter dünya devriminin ilerletilmesinde kendi hakk› ve rollerini unutarak,
bire bir, bunlar› taklit durumunda olamazlar. SSCB’nin, ABD-‹ngiltere-Fransa
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ile 1946 yapmakta oldu¤u uzlaflmay› ele al›rken, baflkan Mao flunlara iflaret
ediyordu:

“Böyle bir uzlaflma kapitalist dünya ülkeleri halklar›n›n ayn› flekilde
davran›p, kendi ülkelerinde uzlaflmalar›n› gerektirmez.”

Tek yanl› de¤il, proleter dünya devrimin bütünselli¤idir esas olan. Sosyalist
vatan›n korunmas›n›n bu bütünsellik içinde, özel önemli bir yeri vard›r. Ancak
proleter dünya devrimi, tek yanl› bununla s›n›rland›r›lamaz. Komünist parti-
lerinin ço¤u s›n›rlad›. Kendilerini Sovyet d›fl politikas›na bire-bir endeksleyen
komünist partilerin hatalar›ndan öncelikle kendilerinin sorumlu olduklar›n›n
alt›n› çizerken, Komüntern’in, bu hatalardaki pay›na dikkat çekmemezlik de
edemeyiz. Baflkan Mao bu tür hatalara boyun e¤medi, karfl› ç›kt›. Komünterni
bire-bir taklit etme çizgisini reddetti. 1945 Çan kay fiek’e karfl›, iç savafl döne-
mine iliflkin Baflkan Mao, Stalin yoldafl› flu noktada elefltirmekteydi.

“Kurtulufl savafl› s›ras›nda Stalin önce iç savafl alevlendi¤i taktirde Çin
ulusunun yok olma tehlikesi ile karfl›-karfl›ya kalaca¤›n› öne sürerek bizim
devrime h›z vermemizi istemedi.” (SE. 5 Sf. 346)

Sovyetler Birli¤i’nin, “demokratik” denilen emperyalist güçlerle o dönem-
ki, taktik olarak hiçte yad›rganamayacak olan uluslararas› ittifak›n›, stratejiye
dönüfltüren e¤ilimler, tek tek ülkelerin koflullar›n›, proletaryan›n görevlerini
do¤ru ele alamam›flt›r. ABD ufla¤› Çan Kay fiek, uluslararas› ittifak›n zarar
görmemesi anlay›fl›yla Çin’de iç savafl›n hedefi olarak en az›ndan bir dönem
görülmemifl, Sovyetler ve Komüntern onunla iliflkileri sürdürmüfllerdir. 1945’te
Japon emperyalizmi yenilmiflti. Çin’de 24 y›l süren bir iç savafl söz konusuydu.
Japon emperyalizminin yenilgisinden hemen sonra, Çan Kay fiek’e karfl› yeni
bir iç savafl›n zorluklar›n›n ÇKP’ de bilincindeydi. En az›ndan Çay Kay fiek’in
niteli¤inin kitlelere her yönlü gösterilmesi gerekliydi. Yeni Demokratik Devrim
stratejik plan›na ba¤l› ustaca taktiklerle (koalisyon hükümeti vb. gibi önerilerle)
bu, gösterildi. Japonya’ya karfl› savaflta, taktik uzlaflmalar yap›lan Goumin-
tang’›n halk düflman› niteli¤ini kitleler daha iyi gördüler. Stalin ve Komün-
tern’in siyaseti böyle bir taktik de¤il, uluslararas› ittifak›n stratejiye dönüfltürül-
mesi e¤ilimi, bu siyasetin zarar görmeme kayg›s›yd›. Bu stratejik e¤ilimler ve
kayg›lara ra¤men, baflkan Mao önderli¤indeki Çin devrimi bildi¤i yolda yürü-
dü. Baflar›ya ulaflt›. Mao Ze Dung diyordu ki;

“Sonra savafl gerçekten bafllad›¤› zaman bize karfl› yar› ciddi, yar› kuflkulu
bir tav›r ald›. Savafl› kazand›¤›m›z zaman Stalin zaferimizin Tito tipi bir
zafer oldu¤undan flüphe etti ve 1949 ile 1950 y›llar›nda üzerimizdeki bask›
gerçekten büyüktü.” (SE. 5. Sf. 346)

Zafer, baflkan Mao’nun do¤ru çizgisinin sonucuydu. “Kuflkulu” tav›rlar›n
yanl›fll›¤›n›n da ispat›. Tito revizyonizmine karfl›, baflkan Mao’nun evrensel
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önemde mücadelesi ise bilinmektedir. ‹flin gerçe¤i fludur: 1949-50 de ÇKP
üzerindeki “büyük bask›”lar›n nedeni, Sovyetlerin emperyalistler ile ittifak›n›n
stratejik bir e¤ilime dönüfltürülmesi, ittifak güçlerinin ürkütülmemesi has-
sasiyetiydi ve yanl›flt›. ‹talya-Yunanistan-‹spanya KP’lerinin bizzat kendi so-
rumluluklar› olan Komüntern ve Sovyetlerinde pay sahibi durumunda bulun-
duklar› trajik son düflünüldü¤ünde Baflkan Mao’nun zaferi, hatalar›n ise yenil-
gisi çok daha net ortaya ç›kmaktad›r.

Stalin, Sovyetler Birli¤i Komüntern’in Çin devrimi ile ilgili çizgisi tabiiki
bundan ibaret de¤ildi. Stalin ve önderli¤indeki Komüntern tali hatalar›n›n
yan›s›ra Çin devriminin genel sorunlar›nda esasta do¤ru bir çizgideydiler. Bü-
tün sorunlar›n› zaten çözme durumu içinde olamazlard›. Bu, beklenemez de.
Çin devriminin bizzat prati¤i içinde, sorunlar› evrensel katk›larla Mao çözdü.
Baz› zay›fl›k ve hatalar› Stalin ve Komüntern’de süreç içinde en az›ndan kabul
etme durumu içinde oldular.

2. Konferans›m›z, “Bolflevik” vitrinli revizyonizm-Troçkizm’den malul
çizgiyi reddederken, genelde do¤ru bir çözümleme yapm›fl, do¤ru bir senteze
ulaflm›flt›. Do¤rudur. Stalin ve Komüntern, Çin’in milli demokratik devrim
aflamas›nda oldu¤unu, devrimin hedeflerini do¤ru tesbit etmiflti. Troçkist
“muhalefet”e karfl› ç›km›flt›r. Stalin ve Komüntern, Çin devrimine önemli
katk›lar sunmufltur. Çin devrimi bunlardan ö¤rendi. Pratik içinde nitel katk›larla
zenginlefltirdi. “Bolflevik” isimli sap›fl bunlar› görme bir yana reddetti¤i gibi,
hatalar› erdem haline getirip sistemlefltirdi. Maoist yeni demokratik devrim
ö¤retisine karfl› ç›kt›. Bunlar› ve sonrada devam ettirilen benzer hatalar›, ideo-
lojik ve tarihi muhasebemizde ele ald›k. Tekrar etmek yersiz.

Ekim devrimi, Çin halk›na ML’i getirdi. ML’in somutla birleflmesinden
ÇKP do¤ru. Kurulufl döneminde genel sekreter olan Cen Du-Siyu’nun çizgisi,
Çin için bir burjuva cumhuriyet öneriyordu. Komüntang’la ittifak› tek merkezi
mesele olarak görüyordu. Zira, devrime, ona göre ancak burjuvazi önderlik
edebilirdi. Yine ona göre proletarya zay›ft›, ba¤›ms›z siyasal güç olma niteli¤i
gösteremezdi. Köylüler ise, “bafl›bozuk bir tak›m”. . Önderli¤i bafltan itibaren
Komüntang’a  havale etmiflti. Mücadelesiz “hep dostluk” çizgisi izliyordu.
‹flçi ve köylülerin devrimci mücadelenin, Komüntang’› tedirgin edece¤inden
hoflnut de¤ildi. Yanl›fl çizgi yenildi. Çan Kay fiek karfl›-devrimci darbesini bu
sefer, burjuva devrimin zaferi olarak gördü. Kapitalizm ancak geliflirse, parla-
menter mücadele ile proletaryan›n sosyalist devrime yürüyece¤ini söyledi.

Mao Zedung bafltan itibaren silahl› mücadelenin, proletaryan›n önderli¤i
ve temel güç olan köylülü¤ün, devrimci savaflta k›rl›k bölgelerin öneminin
bilincindeydi. Cen Du Siyu’nun olumsuz tecrübesi, proleter devrimci bilinci
daha da keskinlefltirdi. Partinin Komüntang’la ittifak›n›n sona ermesi döne-
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minde, sol sapma-darbeci çizgiler (Li Li San, Wang Ming) ortaya ç›km›flt›.
1931’de Wang Ming parti iktidar›ndayd›. Sol oportünist Li Li San’›, onu,
daha da ilerleten sol oportünizmini maskelemek için sa¤c›l›kla suçluyordu.
Müttefikleri anlam›yor, dört bir yana sald›r› çizgisi izliyordu. Askeri çizgisi
maceral›yd›. Yenilince teslimiyete dönüflüyordu. Genel ayaklanmay› savunu-
yor, köylülü¤ün rolünü görmüyordu. Yenilince zorunlu olarak k›z›l ordu uzun
yürüyüfle bafllam›flt›. Mao’nun devrimci çizgisi yanl›fl çizgi ile mücadele içinde
geliflti. Zunyi toplant›s›nda partiye egemen oldu. Sonraki süreçleri, ard arda
büyük zaferlerin kazan›lmas› oluflturdu. Partimiz bu tecrübeden ö¤renmelidir.
Sol oportünist çizgiler partimizde de önemli problemlere neden olmufl, baflar›s›z
kal›nca da sa¤ hatalar biçiminde boy vermifltir. Hatalar› yenmeye gerçekten
cesaret etmek için gerekli olan MLM çizgidir. Kongremiz bu do¤rultuda ileriye
at›lm›fl tarihi ad›m›d›r. Hem sa¤ ve hem sol hatalarda (Çin’de) Komünternin
hatalar›n›n pay› vard›.

Sovyet devrimine karfl› ç›kan Troçki’nin, Avrupa merkezci “sol” maskeli,
2. Enternasyonal ihanetinin devam› olan, 4. Enternasyonal olarak ortaya ç›kan
çizgisi, Leninizm’e karfl›yd›. Ona göre, emperyalist savaflta Sovyetlerin yenil-
gisi kaç›n›lmazd›r. Umutsuz bir devrime giriflmenin anlam› yoktur (!) Troç-
ki’nin, sosyalizmin kuruluflunu mutlak flekilde üretici güçlerin yüksek geliflme
seviyesine ileri makineleflmeye ba¤layan anlay›fl›, do¤al olarak, savafla yak-
lafl›m›n› da yönlendiriyordu. Diyordu ki, “emperyalistler ekonomik-teknik-
askeri olarak güçlüdür. Bu yüzden yenilgi kaç›n›lmazd›r”. Proletarya ve
halklar›n gücüne, savaflta insan›n bilinçli  dinamik rolüne, ezilenlerin hakl›
kavgalar›n›n stratejik üstünlü¤üne, Troçki devrime yabanc› teorisiyle elbette
vak›f olamazd›. Troçki sosyalizme pervas›zca sald›r›yordu.

“Devrimin Avrupa’da müdahalesi olmad›¤› takdirde, Sovyetler Birli¤i’nin
toplumsal temellerinin sadece yenilgi durumunda de¤il, zafer durumunda da
ezilmesi gerekir.”

Kendisini, Sovyetlerin yenilgisi mücadelesine adam›fl Troçki’ye bu du-
rum “nasip olmad›”. Sosyalizmin tek ülkede zafer kazanamayaca¤›, iddial›
teorisini de pratik ›skartaya ç›kard›.

Komüntern 6. Kongresinde 1927 Çin devriminin yenilgisinde Komüntern
liderli¤inin rolü de, liderlerden Buharin taraf›ndan baz› yönleriyle kabul edildi.
“Komüntang’› yeterince elefltirmemifl olmam›z, (…) zaman-zaman bir suç
orta¤›” olma durumuna düfltük demekte, durum de¤iflikliklerinde partiyi
uyarmama konusunda rollerini kabul etmektedirler.

“Hunan’daki köylü hareketi ile ilgili araflt›rma üzerine rapor” da, Mao
Çin’de s›n›flar›n tahlilini, devrimin özelliklerini, devrimin hedeflerini çözüm-
ledi. Milyonlarca köylünün silahl› devrimci hareketi, yoksul köylü iktidarlar›na
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ra¤men Komüntern’in merkezinde Komüntang’› esas alma çizgisi devam
ediyordu. De¤iflen durum, anlafl›lm›yordu. Mao, bu çizgiye karfl›yd›. “Köylü
kitlelerinin bafl›na geçmek ve önderlik etmeyi” savunuyordu. (Mao SE. 1 Bkz.)
Halk savafl›, k›z›l üsler böyle mümkün oldu. Komüntern çizgisi, flehirlerde
oyalanma yoluydu. Köylüleri esas almay› reddeden, proletarya önderli¤inde
kent ayaklanmalar›n› öneren sonraki (1927 sonras›) sol oportünistlerde de
Komüntern’in yan›lg›lar›n›n rolü vard›r.

K›sa Bir Sonuç
Proletarya örgütlenmesinin özde de¤il, mutlak de¤ifltirilemez bir biçimi yoktur.
Örgüt koflullara göre de¤iflik biçimler alabilir. Örgüt bafll› bafl›na bir amaç
de¤il, proletarya aç›s›ndan komünizm mücadelesinin bir silah›d›r. Biçimler,
koflullara ba¤l› olarak eskiyebilir. Yerlerine koflullara ba¤l› yeni biçimler koy-
makt›r görev. Her parçada ve uluslar aras› planda, proletaryan›n örgütlenmesi
stratejik bir ihtiyaçt›r. KE, yürütme komitesinin Komüntern’in da¤›t›lmas›n›
gerekçelendirirken söyledi¤i:

“Dünyadaki ayr› ayr› ülkelerin tarihi geliflim yollar›n›n farkl›l›¤› (…) her
ülkenin iflçi s›n›f›n›n önünde de¤iflik görevlerin bulunmas›”. (3. Enternasyonal
Belgeler, Belge Yay›nlar›. Sf. 283)

Komünist Enternasyonalin kurulmas› ve ondan önceki Enternasyonal
aç›s›ndan da bir gerçekti. Bu gerçek, uluslar aras› proletaryan›n enternasyonal
örgütlenmesinin gereksiz oldu¤u anlam›na gelmez. Nas›l biçimlendirilece¤i
sorununu çözmeyi gerekli k›lar. Komünist Enternasyonal, tek tek partinin tek
merkezden tesbit edilen stratejik-taktik politikalarla yönetme biçimindeki afl›r›
merkezileflme hatas›n› elbette düzeltmeliydi. Örgütlenmeye yeni biçim
vermeliydi. Yap›lan baflka fleydir. Yürütme Komitesinin da¤›tma karar›nda;

“‹flçi hareketinin tek tek ülkelerdeki büyümesi ve onlar›n görevlerinin kar-
mafl›klaflmas› ile birlikte git gide eskidi,  (… ) partilerin (…) önünde engel ha-
line geldi.” (age. Sf. 283)

Engel haline gelme, afl›r› merkezileflme hatas›n›n sonucuydu. Bunu aflma
yerine, enternasyonal örgütlemenin engel oldu¤u söylenemez. Her bir halkada
spesifik görevler bafltan itibaren de bir olguydu, flimdi de bir olgudur. Bu
gerekçeden yola ç›k›larak, enternasyonal örgütlenmeye gereksizdir diyemeyiz.
Hitler Blo¤u ve anti-Hitler koalisyonu ülkeler koflullar›n›n farkl›l›¤›na vurgu
yürütme komitesi proletaryaya özetle diyordu ki; Hitler blo¤u ülkelerde savafl
suçlusu hükümetleri düflürmektir görev. Anti-Hitler koalisyonu ülkelerde de
baflka bir özel görev vard›r. Bu ülkelerde proletarya kendi burjuva hükümet-
lerinin savafl çabalar›na her yönlü destek vermeli, devlet ba¤›ms›zl›¤› elinde
al›nm›fl ülkelerde bir ulusal kurtulufl savafl› sürdürülmelidir. (anti-Hitler em-
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peryalist ülkelerde dahil) Diyordu ki; bu görevin yap›lmas› için, tekil partilerin
rolü daha önemlidir. (Bkz. age. Sf. 283)

Farkl›l›klar izlenmesi gereken özgül siyasetler önemlidir. Ancak yürütme
komitesi, anti-Hitler koalisyonu ülkeler iflçi s›n›f›n›n önüne, sadece hükü-
metleriyle birlikte, Hitlere karfl› mücadele ile s›n›rl› bir strateji koyuyor. Dikkat
edilsin taktikte de¤il. Enternasyonalin da¤›t›lmas› bununla da ilgilidir. Bu
siyaset yanl›flt›r. Yanl›fl siyaseti ortaya koyarken biz, gününü doldurmufl örgüt
biçimlerini oldu¤u gibi koruyan, koflullara uygun yeni biçimler koymayan,
çal›flma tarz› ve yöntemlerini koflullara göre flekillendirmeyen reçeteci bir an-
lay›fla da sahip de¤iliz. Proletaryan›n her bir halka ve uluslararas› örgütlenmesi
bir ihtiyaçt›r. Konjoktürel de¤il, stratejik bir ihtiyaçt›r. Komünizme kadar bu
ihtiyaç ortadan kalkmaz, “günü dolmufl” olmaz. Ancak koflullardaki köklü
de¤iflikliklere ba¤l› olarak flu veya bu biçim gününü doldurabilir. Dikkat çekme
durumunda oldu¤umuz, koflullarla iliflkili örgütlenmenin de¤iflik flekilleridir,
örgütlenmenin gereksizli¤i de¤il! Da¤›tma gerekçelerini koyduktan sonra
yürütme komitesi flu senteze vararak, ça¤r› yap›yor.

“Komünist Enternasyonal yürütme komitesi prezidyumu, Komünist En-
ternasyonal’in bütün taraftarlar›n›, emekçilerin can düflman›n›n Alman faflizmi,
müttefikleri ve vesayetinin en k›sa sürede ezilmesi için, bütün güçlerin anti-
Hitler koalisyonuna dahil ulus ve devletlerin kurtulufl savafl›n› her yönden
destekleme ve bu savafla aktif olarak kat›lmakta yo¤unlaflt›rmaya ça¤›r›r.”
(age. 285)

Burada, hiçbir devrim ça¤r›s› var m›? Ça¤r› bir kenara, proletarya devrimi
görevine zerrece iflaret var m›? Taktik bir siyaset de¤il, strateji olarak
sunulmufltur. Anti-Hitlerci emperyalist ülkelerde dahil, her yerde “ulus ve
devlet kurtuluflu” (hiç ay›r›m gere¤i de duymadan) ise bafll› bafl›na ele al›nmas›
gereken bir problem!. . Hatal› oldu¤u da aç›k.

II. Dünya Savafl› ve UKH Konusunda Bir
Bafllang›ç

Komüntern, enternasyonal proletaryan›n komünizm mücadelesinin uluslararas›
bir silah›d›r. Proleter dünya devriminin ilerletilmesine önemli katk›lar sun-
mufltur. Onun esas yan› olumlu miras›d›r. Bu gerçek, ikincil derecedeki tali
hatalar›n› görmememiz, aflmamam›z› gerektirmez. 1935 Komüntern 7. Kon-
gresi de¤erlendirildi¤inde flu sonuca ulaflmaktay›z: Dünyan›n o günkü durumu
ve proletaryan›n görevlerinin de¤erlendirmesini yapan 7. Kongre, devrimci
proletarya için bir taktik çizgi ortaya koydu. Bu, esasta do¤ru olmas›na ra¤men,
hatalarda içeriyordu.
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Faflizm ve burjuva demokrasisi aras›ndaki ayr›ma dikkat çekmesi önemsiz
de¤ildi ve bunu yapt›. Taktik bir özel program da belirledi. Yap›lmal›yd› da.
Ancak burjuva devletin faflizm ve burjuva demokrasisi gibi iki biçimi, özde
burjuva diktatörlü¤üydü. Biçim farklar›na iflaret etmek gerekliydi. Ama bu
biçimsel farkl›l›klar özün önüne ç›kar›lmamal›yd›. Bu biçimsel farkl›l›¤›n
gerektirdi¤i taktik görevler stratejik gibi gösterilmemeliydi. Dimitrov’la Ko-
müntern buna gerekli duyarl›l›¤› göstermedi, baz› hatalar yapt›. Faflizme karfl›,
taktik olarak burjuva demokrasisi ile ittifak, stratejik bir göreve dönüfltü. Ezi-
lenler, faflizm d›fl›ndaki kli¤e karfl› objektif olarak silahs›zland›r›ld›. Emekçiler
uyar›lamad›. Uluslararas› ittifak›n zarar görmemesi kayg›s›yla, tek tek ülkeler-
deki devrimin proleter dünya devrimine katk›s› objektif olarak küçümsendi.
Sapmalara gerekli müdahale, uluslararas› alanda da mevcut olan hatal› tali
çizgi gere¤i yap›lamad›. Yanl›fl olan, faflist kampa karfl›, uluslararas› anti-faflist
cephesinin taktik siyaseti de¤ildi. Bunu, stratejik e¤ilime dönüfltüren yakla-
fl›md›. Bu yaklafl›m, Komüntern siyasetinin tarihsel zorunluluklarla ilgili bir
özel siyaset oldu¤unu gölgeledi. Çeflitli ülkelerde, burjuvaziye yedeklenen ve
devrimi tasfiye eden çizgilerin (‹talya, ‹spanya, Yunanistan, Fransa gibi) savu-
nulmas›na objektif olarak hizmet etti. En az›ndan bunlar uyar›lmad› ve müca-
dele edilmedi. Bu uyarmama, komüntern de de tali de olsa hatal› bir çizginin
mevcudiyetine iflaret etmektedir. Evet, emperyalist ülkelerde faflizm tekelci
burjuvazinin en gerici kesiminin iktidar biçimiydi. Finans kapitalin en ba¤naz-
sald›rgan diktatörlük biçimi. Tekelci burjuvazinin di¤er kesimleri biçimde
faflizmle baz› çat›flmalar halinde bulunsalar da (s›n›f ç›karlar› temelinde) nitel
olarak ayn› ortak özü paylaflt›klar›n›n görülmemesine götürmemeliydi. Faflist
olarak de¤erlendirilmeyen kesimlere iyimser bakma anlay›fl›na kaynak yap›l-
mamal›yd›. Tali de olsa yap›ld›. Biçimi ne olursa olsun, burjuva diktatörlü¤ün
özü de fliddettir, bask›d›r. Hangi biçim meselesi, burjuvalar›n keyfi iradesi
de¤il, tarihsel koflullarla alakal›d›r. Yönetebilmek için mecbur olduklar› bir
yöntem meselesidir. Dolay›s›yla emperyalist burjuvazinin bir kesiminin nis-
beten “daha iyi-›l›ml›-demokratik” olmas› çerçevesinde biçim sorununu telakki
etmek, kliklerin çat›flan ç›karlar›n› mahiyetini aç›klamak ve bununla iliflkili
mevzilenme durumlar›n› izah etmek de¤il, bir kesim hakk›nda objektif olarak
iyimserlik yaratmakt›r. Bu da yap›ld›.

2. Dünya savafl› düz bir çizgi izlemedi. Savafl de¤iflik evrelerde farkl› biçim-
ler ald›. Her bir evrede çeliflkiler aras›ndaki iliflkinin tahlili gerekliydi. Komün-
tern bunu yapmaya çal›flt›. Mesela; Sovyetler Birli¤i, sosyalizmin kalesiydi.
Proleter dünya devriminin ilerletilmesinde özel bir yeri vard›. Fakat yine de
bu, tek tek ülke devrimleriyle iliflki ve diyalektik birleflmeyi içeriyordu. Tek
düze, mutlak ele al›namazd›. SB’nin korunmas›, Çin devrimi örne¤inde oldu¤u
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ve Mao’nun yapt›¤› gibi hiçte her partiye tek yanl› SB’nin d›fl politikas›n›
mekanik tekrar etmeyi gerektirmezdi. Çeflitli partiler Mao gibi de¤il, tersini
yapt›. SB’nin d›fl polikak›s›na bire bir kendilerini endekslediler. Kendi burju-
vazileriyle ittifak›, uluslararas› ittifak siyaseti gerekçesiyle stratejik bir çizgiye
dönüfltürdüler. Komüntern ve SB bu hatal› çizgiyi uyarmad›. SB’ni koruma
kayg›s›yla gözde yumdu, objektif olarak destekledi. Bunlar sa¤ hatalard›.
Komünter’nin genel çizgisinde bu hatalar ikinci durumdayd›lar.

Komünizme ya dünya çap›nda yürünecek yada hiçbir flekilde yürüne-
meyecek. (proleter dünya devriminin emperyalizmin tek tek zay›f halkalar›ndan
kopar›lmas› biçimindeki seyrine ra¤men komünizm ulusal de¤il, dünya çap›nda
bir mücadeledir.)

UKH’nin dünya çap›nda birli¤i ve dünya partisi esprisi de anlafl›labilir.
Proleter dünya devrimi karmafl›k bir süreçtir, özde de¤il her bir halkada koflullar
gere¤i çeflitli biçimler al›r. Bu durum, UKH’nin birli¤inin karmafl›k mahiyetini
de anlat›r. Tek tek ülkelerin devrimine bir merkezden reçetelerle çözüm bu-
lunamaz. Elbette çizgi meselesi toprak-ço¤rafyalara özgü de¤ildir. ‹deoloji,
enternasyonaldir. Kendini ifade eder, yanl›fl› elefltirir. Yinede partilerin kendi
kararlar›n›, kendilerinin almalar› bir prensiptir. Çin bu prensibi uygulamasayd›,
devrimi yapabilir miydi? Komüntern reçetesini bire bir uygulasayd›, sonuca
gidebilir miydi? Gidemezdi. Tabiiki her partinin hatalar› öncelikle kendisinin-
dir. Komüntern’e y›karak kurtulamaz ama, komünternin böyle bir olumsuz
tecrübesi de mevcuttur. Afl›r› merkezileflme ve tek tek partilere mutlak direktif-
ler siyaseti kabul edilemez. Bir bafllang›ç olarak iflaret etti¤imiz bu sorunlar,
genifl-etrafl› bir de¤erlendirmeyi gerektirmektedir. Parti ve UKH, bunu, kolek-
tif olarak yapma durumundad›r. Partimiz tarihinde 1. ve 2. MK, Konferans,
DABK yöneliminde komünterni elefltirme gelene¤i yoktur. 2. MK kimi konu-
larda elefltirilerden 5. raporunda bahsetse de esasta, muhafazakar bir savunma
mevcuttur. Di¤erlerinde ciddi bir elefltiri yönelimi dahi yoktur. KHK ve mer-
kezi konferansa gelince; bunlar bu tür sorunlar›n var yada yoklu¤unu dahi
tart›flma pozisyonunda de¤ildir. Tümünün DEH deklerasyonuna tutumlar›nda,
bu meselede ortak bir görüfl mevcuttur. Komünternin baz› eksikliklerinin ifade
edilmifl olmas› dahi Deklerasyona, “inkarc›”, hatta baz›lar›nca (DABK gibi)
“revizyonist” damgas› vurulmas›na yol açm›flt›r. Komünternin Maonun uyar›-
s›na ra¤men körü körüne izlenmesi çizgisidir bu. Modern revizyonist çizgili
AEP, ASHC’ye, Küba’ya sosyalizm etiketi yap›flt›rmaya götüren, Körfez sa-
vafl›nda Saddam’› desteklettiren Maoizm’e karfl› kabul etmeme temelinde ayak
direttiren vb. ç›kmazlar›n temelinde Komüntern ve Stalin’in tali hatalar›ndan
köklü kopamamak yatmaktad›r.
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Sormak gerekir: Stalin ve komüntern elefltiri konusu yap›lan meselelerde
hatas›z ve çok sa¤lam durumdalard›ysa onlar›n bu sa¤laml›¤›na ra¤men, en
az›nda TKP, ‹talya-‹ngiltere-Fransa-Almanya ve di¤er partilarin %99’luk ezici
ço¤unlu¤u o dönemde ve Kruflçev darbesiyle birlikte de herkesin de kabul et-
ti¤i s›n›f iflbirlikçisi, reformist-floven niteliklerini engelsiz sürdürebilme
durumunda olabilirler miydi? Tabiiki onlar›n hatalar›ndan öncelikle Komüntern
de¤il, kendileri sorumludur. Ancak do¤ru çizgide güçlü bir uluslararas› Komü-
nist Merkez flartlar›nda revizyonizm bu kadar serpilemezdi, menavra yapa-
mazd›. Kruflçev’ler sebepsiz ve bu partilerin hatalar›ndan hiç güç almadan,
Stalin ve komüntern’in “mevcut olmayan zay›fl›¤›” d›fl›nda m› bu kadar kolay
ç›kt›? ‹flte Mao, k›r›lmalar›n, zay›flayan yönlerin neflteri, yeni-nitel bir do¤rul-
man›n ad›yd›. Bu do¤rulmay› savunamayanlar, eski k›r›lmadan kopamamak-
tad›rlar.

DEH Deklerasyonun da ifade etti¤i gibi komüntern’in 7. Kongresi flu sap-
malardan müzdaripti:

“Faflizme karfl› mücadeleyi stratejik bir aflama yapma ve burjuva demok-
rasisi ile faflizm aras›ndaki fark› mutlaklaflt›rma e¤ilimi, proletaryan›n sefa-
letinin, iflçi s›n›f› içerisindeki bölünmeye flifa bulunmas›n›n temelini yaratmakta
oldu¤unu ilan etmek.”

Tamam›yla do¤rudur. 2. MK, Konferans ve DABK bu do¤rulara yanl›fl
temelde meydan okumufltur. 2. MK, DABK ve Konferans ortak bir zeminde
Deklarasyonun emperyalist ülkelerde “proletaryan›n sosyal taban›” konu-
sundaki belirlemelerine atefl püskürtmektedirler. Hepsi de, emperyalist ül-
kelerde proletarya tahlilinde, “emperyalizmden yarar gören” etkili bir iflçi aris-
tokrasisinin mevcutdiyetine, bunun KP’nin sosyal taban› olamayaca¤› gerçe-
¤ine veryans›n etmek, iflçi s›n›f›n›n afla¤› kesimi biçimindeki Deklerasyonun
sosyal taban olarak görülmesi gereken bölümüne karfl› ç›kmaktad›rlar. Bu
zorlamalar da DABK flöyle diyor:

“‹flçi s›n›f›n›n yoksul (yedek sanayi ordusu iflsizler dahil) kesimini, göçmen
iflçileri, az›nl›klara ve ezilen uluslara mensup iflçileri proletarya partilerinin
sosyal taban› olarak kabul etmek geri kalan kesimleri ise bu taban kesiminden
ç›karmak son tahlilde solcu oportonüzme ç›kar.”

B›rakal›m emperyalist ülkeleri bugün Türkiye de de, Koç-Sabanc› fabri-
kalar›ndaki iflçilerin bir bölümü, di¤er alanlara nazaran nisbeten ayr›cal›kl›
durumdad›rlar. Koflullara ba¤l› olarak her bir somut ayr›m ve esas al›nacak
kesimlerin tesbiti sadece emperyalist ülkeler aç›s›ndan de¤il, bizimki gibi
ülkeler aç›s›ndanda anlam tafl›r. Emperyalist ülkelere gelince; ezilen ulus ve
halklar›n ya¤malanmas› sonucu gasbedilen zenginliklerin çok küçük bir kesimi,
susturulmalar› için, emperyalist ülke iflçilerinin bir bölümüne daha çok
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sunulmaktad›r. ‹flçi s›n›f› içinde kutuplaflmalarda bu önemli bir faktördür. Her
zaman bu pay›n sunulmas› koflullar› olmayabilir, her somutta durum somut
incelemeyi gerektirebilir. ‹flçi s›n›f› içerisindeki bölünme Lenin yoldafl›n da
iflaret etti¤i bir olgudur. Komüntern 7. Kongre raporunda Dimitrof, krizin iflçi
s›n›f içindeki bölünmeye kesin çare buldu¤u görüflündedir. Evet kriz, iflçi aris-
tokrasisini de zorluklara itiyordu. Bu kesim içinde çal›flma ihmal edilme-
meliydi. Hele sözkonusu zorluklar ortam›nda daha da ihmal edilmemeliydi.
Ancak iflçi s›nf›n›n bölünmesi, ezilen ulus ve halklar› tahakküm alt›nda bulun-
duran emperyalizm gerçe¤inin yaratt›¤›, bazen derin ve nisbeten geri bir düzey
gösteren gerçe¤iydi. ‹flçi aristokrasisi emperyalist-kapitalist krizin sonucu
olarak bazen yoksullaflabilir. Ama bu durum tek bafl›na, bir imtiyaz tabakas›
fikrinin yerleflti¤i bu kesimin, otomatikmen, burjuvaziden köklü kopmas›na
yol açmaz. Yoksullaflma döneminde bunlara el atmak önem tafl›sa da, bu kesi-
min sosyal bir tabaka olarak özelliklerinin yads›nmas›na götürmemelidir. Ülke
devrimi aç›s›ndan da önem tafl›yan hususlard›r. Büyük ifl kollar›, büyük sanayi
merkezlerindeki iflçiler, di¤erlerine göre daha fazla ücret alma durumun-
dad›rlar. Kestirme flekilde iflçi s›n›f› çal›flmas›nda, buralar kilittir diyemeyiz.
Varofllar›, iflsizleri, iflçilerin bizde de gerçek olan daha alt kesimlerini yok
sayamay›z. ‹htilalcilik ve liberalizm niyet meselesi de¤il, hangi çizginin
uyguland›¤› meselesidir. Hangi kitlenin esas al›nd›¤› meselesidir. Partinin
s›n›f›, devrimci proletaryad›r. Parti, devrimci proletaryan›n öncüsü, s›n›f müca-
delesinin silah›d›r. Tart›fl›lan baflka fleydir. Kitle çizgisidir.

Parti ve Enternasyonal Çizgi
Modern Revizyonizme Karfl› 1957-1960 ve 1963 Y›llar›, Enternasyonal Müca-
delenin Tarihi Önemi:

Kaypakkaya sonras› parti tarihimizde bu konuda önemli zig-zaglar vard›r.
Hatalarda I. MK’miz bafl› çekmifltir. Modern revizyonizme (Kruflçev ve tü-
revlerine) karfl›, uluslar aras› komünist harekete önderlik ederek, MLM
derslerle donatan baflkan Mao’nun tarihi rolü özellikle tahrip edilmeye çal›fl›ld›.

1. MK’da egemen yanl›fl çizginin hakim oldu¤u yurtd›fl› bölgesinin Tem-
muz-A¤ustos 1980’de gerçeklefltirilen “Bölge Konferans’›n›n, “1963,
UKH’nin genel çizgisi üzerine bir öneri (25 Maddeli Mektup)” konusundaki
karar› flöyleydi:

“1963 polemikleri dünya ML hareketinin üzerinde birleflebilece¤i plat-
form olarak kabul edilmemelidir. Bugün bu temelde bir birlik ça¤r›s› yap›l-
mamal›d›r.

(…) Bu belgeler hakk›nda ‘ML’ mi, de¤ilmi! fieklinde bir genel de¤erlen-
dirme flimdiden yap›lmamal›d›r. (…) ask›ya al›nmal›d›r.”
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Marksist-Leninist-Maoist hareketin temel-tarihsel kayna¤›na bu sald›r›,
Maoizme ve onun eseri TKP(ML)’ye yabanc›laflman›n somut örne¤idir.
Kruflçev’e karfl›, enternasyonal alanda tarihi önemdeki Maoist mücadelenin
öneminin yads›nmas›, proleter devrimcilerin silahs›zland›r›lmas›na objektif
olarak hizmet etme çizgisidir.

Proletarya diktatörlü¤üne “tüm halk›n devleti” revizyonist teorisiyle sal-
d›ran, devrimin stratejisini ortaya koyan, devrimci savafllar›n “dünya savafl›
tehlikesine yol açt›¤›” gayesiyle terk edilmesi gerekti¤ini sal›k veren Kruflçev
modern revizyonizmine karfl› mücadele, MLM de¤il midir?

Yeni sömürgecili¤i onaylayan, ulusal-sosyal kurtulufl savafllar›n›n gereksiz-
li¤ini vaaz eden onlara “kapitalist olmayan yoldan” sözde ç›k›fl öneren Krufl-
çev’in, devrim düflman› çizgisini mahkum eden, proleter dünya devriminin
bafll›ca iki bilefleni olarak, yeni demokratik ve sosyalist devrimleri kararl›ca
savunmak ve uygulamak m› MLM de¤ildir?

Sundu¤u gizli raporla Stalin yoldafl›n ML eserine sald›ran, onu “cani”
gösteren Kruflçev’e karfl› Stalin’in esasta olumlu miras›n› savunan hatalar›n›
da elefltiren, Thorez-Togliatt›-Tito’lar› do¤ru olarak mahkum eden tezlerimi
MLM de¤ildir?

Proletarya diktatörlü¤ü boyunca (tüm sosyalizm dönemi) proletarya-bur-
juva çeliflmesinin bir sonucu olarak, proletarya devriminin sürdürülmesinin
tayin edici önemine iflaret eden, proletarya bilimini nitel olarak gelifltiren (K.
I. MK’de hatal› egemen çizgi bunu hiç kabul etmiyordu) ö¤retisi MLM de¤il-
dir?

Kongremiz, bu belgelerin, MLM niteli¤ine bir kez daha iflaret etti. MLM
neslin do¤uflunda tarihsel kaynak olma içeri¤i tafl›d›¤›n› vurgulad›. Modern
revizyonizm’den köklü kopuflta hayati önemler tafl›d›¤›n›, MLM’lerin bugün
de uluslar aras› birli¤inde genel bir temel oluflturdu¤unu söyledi. 2. Konfe-
rans›m›z›n bu konuda att›¤› olumlu ad›mlar›n, gelifltirilerek ilerletilmesini
temsil eden Kongremiz, öneri ve polemiklerin afl›lmas› gereken tali hatalar›n›
da ortaya koydu.

Önerilerde (1963) emperyalist ülkelerden baz›lar› için flöyle denilmektedir:
“ABD emperyalizminin denetledi¤i ya da denetlemeye çal›flt›¤› kapitalist

ülkelerde iflçi s›n›f› ve halk sald›r›lar›n› esas olarak ABD emperyalizmine,
ama ayn› zamanda milli ç›karlara ihanet eden tekelci kapitalistlere ve öteki
yerli gerici güçlere de yöneltmelidir.”

O dönemde, dünya halklar›n›n bafl düflman› ABD emperyalizmine karfl›
mücadelenin özel bir önemi vard›. fiu aç›kt› ki, emperyalistler aras› eflitsiz
geliflimin sonucu olarak ABD öne ç›km›flt›. Bu, di¤er emperyalistlerin ABD’nin
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öne ç›kmas› gerçe¤ine ra¤men, sömürge, yar›-sömürge olduklar› anlam›na
gelmez. Önerinin söyledi¤i de zaten bu de¤ildir. Ancak ABD “demetimi”
meselesinden yola ç›karak, emperyalist ülkelerde milli ç›karlardan bahset-
mekte, buna ihanet edenlere karfl› mücadele önermektedir.

Emperyalist ülkelerde “milli ç›karlar” emperyalist ç›karlard›r. Sömürge,
yar›-sömürgelerin aksine buralarda ulusal sorun, ulusal kurtulufl, anayurt sa-
vunmas› ölü sözcüklerdir. Komünist hareketin tarihinde bu tür hatalar›n yol
açt›¤› ac› sonuçlar görüldü. Emperyalist ülkelerde o zaman savunulacak bir
“milli ç›kar”da bahsetmek, proletarya ve emekçilerin devrimci s›n›f bilincini,
olumsuz etkilemeye hizmet eder.

1957 Deklarasyonu 60 bildirisinin de¤erlendirilmesinde 2. Konferans›m›z›n
çizgisi esasta do¤rudur. Kruflçev önderli¤indeki 20. Kongre çizgisinin ege-
menli¤i UKH’ da önlenmiflti. Deklarasyonda ML çizgi genelde hakim olmufl-
tur. Ça¤, savafl ve bar›fl emperyalist ülkelerde iktidar›n ele geçirilmesinin yolu,
gibi kimi konularda, esasta olmasa da, bir uzlaflma anlay›fl›n›n sonucu olarak,
baz› önemli hatalar› içerse de, genelde ML bir niteli¤e sahip olmufl ve esasta
olumlu bir rol oynam›flt›r. Hatalara gelince, Mao Zedung, Kruflçev modern
revizyonizmine karfl› mücadelede, bunlara sürekli karfl› ç›km›flt›r. Hatalar,
Kruflçev kaynakl›d›r. Deklarasyonda yer almalar›, tarihsel-zorunlu baz› uzlafl-
malar›n sonucu olsa da, elefltirilmelidir. Gerek 2. Konferans›m›z, gerekse de
Kongremiz meseleyi böyle ele ald›. Tarihi muhasebesinde, Kongre meseleyi
etrafl› inceledi. Kongrenin di¤er dokümanlar›nda analiz ve sentez ortaya konul-
du¤u için burada tekrar etmeyi gereksiz gördük.

SBKP ve Kruflçev modern revizyonizmi ile Mao ve ÇKP aras›ndaki temel
düzeyde görüfl ayr›l›klar›, nitel bütünlüklü çizgi ayr›m› baz›lar›n›n iddia etti¤i
gibi 1960’da ortaya ç›kmad›. SBKP’nin 20. Kongresiyle (1956) ayr›l›klar derin-
leflti. Stalin sorunu, sosyalizme bar›flç›l geçifl, parlamenter yol gibi tezlerle
20. Kongre revizyonist bir çizgide yürüyordu. 1956 y›l›nda yay›mlanan “pro-
letarya diktatörlü¤ünün tarihi tecrübeleri üzerine” adl› makalede yap›lan Stalin
de¤erlendirmesi, iki ayr› çizgiyi net olarak ortaya koymaktad›r. Bu, ayn› zaman-
da, Kruflçev’in 20. Kongre gizli raporuna bir meydan okumayd›. 20. Kongre
çizgisini mahkum etme, 1960’dan itibaren de¤il, bafltan beri yoldafl Mao
Zedung’un gerçe¤iydi.

1957 y›l›nda SBKP merkez komitesinin “Bar›fl içinde geçifl” teorisini elefl-
tiren ÇKP yaz›s› da sunulmufltu. 5 Nisan 1956 ve 29 Aral›k 1956 tarihli “prole-
tarya diktatörlü¤ünün tarihi tecrübeleri” bafll›kl› dokümanlarla, ÇKP her konu-
da (devlet-devrim, sosyalizm, geçifl sorunlar› ve di¤er) 20. Kongreyle savafl›-
yordu. (Ayn› tarihli broflürler Türkçe de mevcuttur bak›n›z. Ayr›ca ayn› konu-
lardaki geliflmeleri incelemek isteyenler bkz. Polemikler sf. 61’den 77’ye
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kadar) Bunlar 20. Kongrenin hemen bir iki ay sonras›, ÇKP’nin mücadelesinin
somut belgeleridir. 57 Deklarasyonunda, SBKP’nin att›¤› geri ad›mlar ve dek-
larasyona ML’in damgas›n› vurmas› bu sayede mümkün olmufltur.

Silahl› mücadele konusunda sözde muhalefet eden kadrolar da dahil, 2.
Konferans öncesi, 1. MK dönemi Do¤u kadro toplant›s›nda, MK’n›n 7. toplant›
raporunu (Mao’ya sald›r›lar›) onayl›yor, flöyle diyordu:

“1957-60 deklarasyon ve bildirileri ana hatlar›yla revizyonist belgelerdir.
(…) MK raporunu olumlu buldu¤unu aç›klar.” (kadro konf. Sonuç. 1. 2. 3.)

En keskin Kaypakkaya sözde savunucular›n›n ideolojik pozisyonlar› böy-
leydi. (FÜ ve d›flar›da baz› çok az kadro d›fl›nda) 1. MK çizgisi ile hem fikir
olanlar (ideolojik alanda) baz› siyasal sorunlarda itiraz ediyorlard›. Muhalif
ABK’m›z da esasta ayn› çizgideydi. Uluslar aras› sorunlar›n tart›fl›lmas›na
tamamen duyars›zd›r. 49 sayfal›k 1. MK’sine karfl› sözde “mahalefet” (!) yaz›-
s›nda, keskin mücadele ça¤r›lar› ötesinde, Maoist bir yönelimi yok.

Enternasyonal alanda MLM ile revizyonizm aras›ndaki mücadeleyi, UKH’
deki kargafla ve geliflmeleri, AEP do¤mato-modern revizyonistlerinin
sald›r›lar›n›, 1957-1960 deklarasyon ve bildirileri, 1963 öneri ve polemikleri
üzerinde süren iki çizgi mücadelesini “d›fl çeliflki” diyerek bir kenara koyan,
ABK’n›n savundu¤u silahl› mücadeleye Maoizm’in de¤il, baflka bir fleyin
rehberlik etti¤i dolay›s›yla Kaypakkaya’c›l›¤›n da (!) bir gösteriden öteye gide-
meyece¤i aç›kt›r. K›r kaçk›n› hizbin çizgisini devam ettiren ABK, parti tari-
himiz boyunca olumsuz çizgisiyle varola geldi. DABK, KHK merkezi konfe-
rans gerçeklerinde egemen çizgi olarak devam etti. Kongremizin kardefl örgüt
olarak de¤erlendirdi¤i, TKP/ML’de dün de bugün de oldukça etkili bir çizgi
olarak varl›¤›n› sürdürdü.

Oportünist çizgiyi, revizyonist hatalar› deflifre etmek, Maoizm’i savunup
uygulayarak kazanmak yerine, “mülteci-kaçk›n-program düflman›” gibi, ancak
sonuç alabilecek betimlemeler özün, özde yap›lmas› gereken temel elefltirinin
(Maoizme yabanc›laflma, k›r›lma) yerine geçirildi. Gerçek, etkili mücadelenin,
MLM muhalefetin temsili FÜ’ler üzerinde söz konusu oldu.

“PART‹M‹Z BÜYÜK PROLETER KÜLTÜR DEVR‹M‹N‹N ÜRÜ-
NÜDÜR.” Maoist Önder Kaypakkaya do¤ru söyledi. . !

Partimiz, BPKD’nin ürünü olarak do¤mufltur. Dünya proletaryas›n›n ortak
evrensel ideolojisi, MLM’in eseriydi. MLM’in rehberlik etti¤i proleter dünya
devrim mücadelesinin görevlerini co¤rafyam›zda dünya devriminin hizmetinde
icraa etme mevzisiydi. Enternasyonal proletaryan›n bir taburuydu.

TKP(ML); Baflkan Mao Zedung önderli¤inde enternasyonal alanda mod-
ern revizyonizme karfl› mücadelede, UKH’e ortak bir temel sunan öneri ve
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polemiklerle donanmakla kalmad›, bunun Kültür Devrimiyle ulaflt›¤› yeni-ni-
tel seviyenin ürünü ve yeni Komünist bir nesil olarak sahneye ç›kt›. I. Konfe-
rans›m›z›n partimizin kuruluflunda kilit rol oynayan Kültür Devrimini kavray›-
fl›ndaki k›r›lmalar, proletarya enternasyonalizmi konular›nda da, kurulufl
dönemimize yönelik bir dizi haks›z elefltiriye de vesile oldu. 1. Konf. özelefl-
tirisinin kurulufl dönemimize yönelik proletarya enternasyonalizmi noktas›nda
yapt›¤› elefltiriler flunlar:

“Proletarya enternasyonalizminin görevlerini do¤ru olarak kavray›p yerine
getirmemek, uluslararas› planda kendini ML parti olarak tan›tan T‹‹KP’nin
teflhir ve tecrit meselesini küçümsemek, ML partilerle iliflki kurma, onlar› des-
tekleme, onlardan destek isteme meselesini küçümsemek.”

“Partimiz uluslararas› Komünist Hareket içinde oportünizme karfl› müca-
delede üzerine düflen görevleri tam olarak yerine getirmemifltir.”

“Biz Türkiye’de devrim için mücadele ediyoruz. Bizim proleter dünya dev-
rimine katk›m›z budur fleklinde bir düflünce prati¤e yans›mam›flt›r. Proleter
enternasyonalizminin görevlerini böyle yorumlama, eksik bir yorumlamad›r.
Son çözümlemede enternasyonalist de¤il, milliyetçidir.”

BPKD’nin ürünü olarak, partinin kuruluflu, proleter dünya devrimine, en-
ter-nasyonal proletaryaya sunulmufl tayin edici bir katk›d›r. MLM’i, co¤rafya-
m›za tafl›mas›, somut koflullar›m›zla yarat›c› bir flekilde birlefltirilerek, devri-
mimizin önder çizgisinin ortaya konulmas› ve tam da bunun bir ifadesi olarak
Halk Savafl› prati¤i, proleter enternasyonalist de¤il de, dar-ulusal yaklafl›mlar
m›d›r? Di¤er partilerle ikili görüflmeler, ortak aç›klamalar›n önemini küçüm-
semiyoruz. Kurulufltaki zorluklar›, tarihsel koflullar›n s›n›rlamalar›n› ve I.
yenilgiye kadarki 9-10 ayl›k, oldukça k›sa bir faaliyet dönemi ve a¤›r görevleri
hesaba katmadan, parti sanki bunlara karfl›ym›fl gibi elefltirilirse, (üstelik hiçbir
kan›t gösterilmeden) yanl›flt›r, haks›zd›r, zorlamad›r. PDA çizgisinin, tama-
m›yla deflifre edilip-mahkum edilmifl olmas› MLM’in yüce bayra¤›n›n yüksek-
lere kald›r›lmas› gerçe¤ine ra¤men “T‹‹KP’ sinin uluslararas› planda teflhir
ve tecridini küçümseme” hatas› (!) tesbit etmek inkarc›l›kt›r. Kald› ki bu müca-
dele, enternasyonal alandaki mücadelenin bir parças›d›r. Ulusal s›n›rlar içinde
telakki edilemez. ‹deoloji, dar ulusal s›n›rlar içinde cereyan eden, lokal bir
kategori midir? Savunulan ideoloji MLM’dir. Enternasyonal proletaryan›n
nerede olursa olsun evrensel rehberidir. Di¤er MLM partilerle, çeflitli zorluklar
yüzünden ikili iliflki kurulamam›fl olmas›, proletaryan›n en güçlü enternasyonal
ba¤› olan ideolojik birli¤i görmemeyi mi gerektirir. Görülecekse, TKP(ML)’nin
kuruluflunun dünya proletaryas›na deste¤i, kavranamazl›ktan gelinemez. Kuru-
luflun nitel önemde ideolojik ve siyasi mahiyeti, teknik meselelere heba edile-
mez. Kruflçev’in kara bayra¤›n›, co¤rafyam›zda da y›rtm›fl-modern revizyoniz-
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mi bütün yönleriyle dinamitlemifl, ezilen kitleleri, Maoizm silah› ile birlefltirmifl
olmas› ile Kaypakkaya, dünya proletaryas›na en büyük deste¤i sunuyordu.
Tayin edici olan ideolojik ve siyasi çizginin, do¤ru olup olmad›¤›d›r. ‹liflkiler,
irtibatlar ve di¤er fleyler sonra gelir. Örne¤in revizyonist bir çizgi, irtibat-
koordinasyon- ikili iliflkiler gibi meselelerde çok “baflar›l›” (!) bir grafik çize-
bilir. Onun do¤ru oldu¤u anlam›na gelir mi?

Esas halka olan Maoizm temelindeki k›r›lmas›yla, 1. MK’mizin enternas-
yonal alandaki çizgi de do¤al olarak, eklektik ve olumsuz bir rota çiziyordu.
Evet, 1. MK’si bir enternasyonal iliflkiler temsilcili¤i atam›fl, baz› Avrupa
partileriyle ikili iliflkiler kurulmufl, ortak aç›klamalar yapma durumuna gelin-
miflti. Bunlar› yapal›m, yapmal›y›z da, ana sorun hangi çizgi ile yapt›¤›m›zd›r.
Çizgi problemliydi, eklektik bir çizgiyi ifade ediyordu. MK’si kendisi gibi
ortayolcu bir çizgi izleyen, Avusturya Marksist-Leninist Parti, Almanya (GDS,
WBK) örgütleriyle bir karargah kurmufltu. Karargah, AEP ile de dayan›flma
iliflkisi içerisindeydi. Hatta, AEP modern revizyonistleri, baflkan Mao Zedung’a
aç›ktan sald›r›rlarken dahi, ASHC ile dayan›flma faaliyetleri devam etti. Zira
MK’mizin de kafas› kar›fl›kt›. Mao’nun bilimimize nitel katk›lar› ona göre de
“sapma”yd›. Baz› çekingen sözde savunmalar yap›lsa da, 1. MK’deki merkezci
sapma net bir gerçekti. 1. MK 6. toplant›da ortayolculuk flöyle ifade ediliyordu.

“Mao Zedung eserine tutucu bir flekilde sahip ç›kma, araflt›rma yapmama
e¤ilimleri ortaya ç›kabilir. Biz bu, yanl›fla düflmemeliyiz.”

Hem Mao ve sözde hem de AEP elefltirisi yapan, Avusturya Marksist-
leninist Partisinin (AMLP) yörüngesine giren, 1. MK’m›z, Stalin yoldafl› sa-
vunma kampanyalar› ile meflguldu. Stalin yoldafl›n, esasta do¤ru olan ölümsüz
ö¤retisi de¤il, tali olan hatalar›n›n savunulmas› kampanyas›yd› yürütülen.
AEP’nin yapt›¤›, do¤mato revizyonizmi savunmayd›. Dönem, bilcümle reviz-
yonist’in, Mao’ya kudurganca sald›r› dönemiydi. 1. MK’sinin yapt›¤› da,
Mao’yu savunma de¤il, “Stalin savunulmadan ML savunulamaz” vitrini alt›nda
revizyonizme aç›k destekti. Parti içinde yükselen tepkiler sonucu, I. MK’si 8.
Toplant›s›ndan sonra AEP’ne, eklektik zay›f içerikli, kamuoyuna aç›k bir
elefltiri yöneltti. Bu elefltiriye dahi, AMLP-WBK ve bizim enternasyonal ilifl-
kiler temsilcimiz tahammül edemediler. AEP’nin revizyonist ilan edilmesine
karfl› ç›kt›lar. Enternasyonal alanda, fiili devrimci komünist Partisi (fiDKP),
Devrimci Komünist Partisi ABD (RCP-USA) gibi, Mao Zedung katk›lar›n›
savunan, revizyonizme meydan okuyan, MLM güçler mevcuttu. MLM güçlerin
birli¤i ve ortak bir aç›klamas› içinde çal›fl›yorlard›. TKP(ML) ile, özellikle
iliflki kurmak istiyorlard›. Merkezci eklektik çizginin bir sonucu olarak, MLM
güçlerle iliflki, son derece so¤uk ve “mesafeli” idi. Çünkü, Mao Zedung’a yö-
nelik, modern revizyonist sald›r›, parti MK’sini de vurmufl, sallam›flt›. I. Konf.
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la birlikte, MZD, bir “Lin Biaoizm hastal›¤›” olarak tabir edilmiflti. Sözkonusu
anlay›flla, temelden bir kay›fla giriliyor, bünyemize bir hastal›k virüsü ile
operasyon düzenleniyordu. 1. MK’sini, sonradan Bolflevik Partizan’a ulaflt›ran,
bu bozulmayd›. Virüs kansere götürmüfltü. 1. MK’sinin yukar›da iflaret etti¤i-
miz, AEP ile kamuoyu önündeki çat›flmas›, gerçek meselelerden çok uzakt›.
Ana sorun, yani Maoizm tart›fl›lm›yor, aksine, AEP ile akrabal›k sergileni-
yordu. Tart›flma baz› sonuçlar üzerinde cereyan ediyordu.

Mao’yu savunan, parti ve örgütlerin I. Enternasyonal Konferans› bu dönem
gerçeklefltirilmiflti. Merkezci çizgi yüzünden, parti bu Konferans, örgütleyici-
lerden biri de¤il, “gözlemci” olarak kat›ld›. Konferanstaki bafll›ca çabas› ise,
Stalin ve Komüntern sözde “savunuculu¤u” idi. MZD’ne sald›rma bayraktar-
l›¤›yd›. I. MK’si, savundu¤u bu çizginin bir sonucu olarak, uluslararas› I.
Enternasyonal Koferans›n ç›kard›¤› “ortak aç›klama”y› imzalamad›. Ortac›
çizgide inat sürdü. Parti 2. Konferans›, bu inada meydan okudu. Mao’nun
katk›lar›na, (MZD’ni savunmama zay›fl›¤›na ra¤men) sahip ç›kt›. Eksik ama
önemli bir ilerlemeydi. 2. Konferans›n› seçti¤i 2. MK, baz› flerhler düflerek, I.
Enternasyonal Konferans›n yay›nlad›¤›, ortak aç›klamay› imzalad›. ‹leriye at›l-
m›fl önemli ad›mlar›na ra¤men parti, 2. Konferans, sadece Bolflevik partizan’a
evrilen eklektik çizgiyi mahkum etmekle yetinmemeliydi. Revizyonist-
Troçkist k›rmas› çizginin, 1. Konf. ›n kimi zay›fl›k ve hatalar›ndan beslenerek,
büyüdü¤ünü deflifre edip, hatalar› reddederek, kökten kopmal›yd›. Baz› önemli
nitel ad›mlara ra¤men, köklü kopufl istenilen seviye de gerçeklefltirilemedi.
Örne¤in; 2. Konferans›n “resmi gündeminde yok” gerekçesiyle, MZD, karara
ba¤lanmad›. Bilinç ve ayaklarda tafl›nan, köstekleyici önemli bir zincir de
buydu!…

DEH’in ‹lan›, 2. Enternasyonal Konferans
1984’te Maoist Parti ve örgütlerin, 2. enternasyonal Konferans› gerçeklefltirildi.
Kendi 2. parti Konferans›yla, baz› zay›fl›klar› olsa da, önemli ilerlemeler kay-
detmifl TKP(ML) çizgi sayesinde, 1. MK gibi art›k bu enternasyonal Konfe-
ransta bir “gözlemci” de¤il, örgütleyici ve kat›l›mc› bir güçtü. 2. MK 5. toplant›
raporunun, DEH Deklerasyonu’nu elefltiren bölümünde, DEH komitesinin
verdi¤i cevab› mektubunda da ifade edildi¤i gibi:

“2. Enternasyonal Konfernasta TKP(ML) üst düzeyde parti önderli¤i tara-
f›ndan temsil edildi. TKP/ ML sadece Konferans oturumlar›n›n tart›flmalar›na
aktif olarak kat›lmakla kalmad›, ayn› zamanda Konferans önderli¤i içinde ve
Devrimci Enternasyonal Hareket Deklerasyonu’nun flekillendirilmesinde de
rol oynad›. TKP (ML) II. Konferansta hem kendi tav›rlar› yönünde mücadele
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etmede, hem de Konf. ›n oybirli¤i ile birleflmede, bütünsel olarak iyi ve önemli
bir rolü oldu.” (1986 DEH Kom. Mektubu.)

2. Enternasyonal Konferans partiye önemli görevler vermiflti. Komiteye
seçmiflti. Parti, bu görevden de, ço¤unluk karar› gere¤i çekildi. DABK ve
Konferans ayr›l›¤›nda da, ayn› güzergah izlendi. Mahkum edilmesi gereken
bu tutumumuzun, enternasyonal harekete dayatt›¤› ve komünizm davam›za
zarar veren niteli¤i görülmedi. Baflkan Mao Zedung’u fiziken kaybetti¤imiz,
1976 y›l›n› izleyen süreç, UKH’te de, yeri kolay kolay doldurulamayacak bir
boflluk yaratt›. UKH, ciddi bir krizle yüz yüze geldi. Krizde olan MLM de¤il,
ondan uzaklaflanlard›. Uzaklaflma, belirgin bir da¤›lmaya da yol açm›flt›. Geç-
miflte, sözde Mao savunucusu, Enver Hoca ve önderli¤indeki AEP partisi,
modern revizyonist bayrak kald›r›yor, Mao’ya sald›r›yordu. Ayr›ca, Mao’nun
k›z›l Çin’i, Hua Deng kli¤inin karfl›-devrimci bir darbe ile ele geçiriliyordu.
Geçmiflin, yekünü oldukça ço¤unluk oluflturan, UKH’nin sözde baz› güçleri,
Deng-Hua’c› karfl›-devrimci darbeyi izliyor, s›n›f iflbirlikçisi, karfl›-devrimci
üç dünya teorisini savunup, uyguluyorlard›. DEH’in kuruluflu öncesi de, bir
elin parmaklar›n› geçmeyen parti, cereyana gö¤üs gerdi. Israrl› çaba, TKP
(ML)’nin de, kurucular aras›nda yer ald›¤›, DEH’in kurulmas› aflamas›na gö-
türdü. UKH’nin kriz ve da¤›lmas›n›, tersine çevirme hamlesiydi. Nitel-tarihi
önemdeydi. Partimiz, DEH’in kuruluflundaki, tarihi katk›s›n›, ne yaz›k ki sür-
düremedi. Geçmifl k›r›lmalar› aflamama yüzünden, MZD’ne Deklerasyona
düfltü¤ü flerhle kamuoyu önünde itiraz etti. Geriye, olumsuzlu¤a, çok ciddi
bir geri ad›m at›flt›. Bunu, komiteden çekilme biçimindeki derinlefltirilmifl
olumsuzluk izledi. 1997 y›l›na kadar, bu olumsuzluk sürdü. Olumsuzluklar
sürerken de, MLM’ler, parti içinde mücadeleye devam ettiler. Parti MK’lerinde
genelde bir düzelme olmasa da, MLM’lerin baz› mücadele belgeleri, kamu-
oyuna yans›d›. Belgeler DEH ve üyesi parti örgütlerin dikkatini çekti. Yeniden
iliflkilere vesile oldu. 1997 sonras›, kurulan iliflkiler zemininde, ilerlemeler
sa¤land›. Bu ilerleme, ne 1986 ve sonras› ve nede partimiz güçlerinin OPK ile
birleflmesi süreci sonras›, MK ve E‹B iliflkileri sonucu de¤ildir. Partide eklek-
tizm ve bunun sonucu iliflkilerdeki tahribat, olumsuzluk devam ediyordu.
Sorun, KHK ve Merkezi Konferans’la da çözülmemiflti. KHK ve Merkezi
Konferansa ra¤men, partimizin kurulufl ideolojisini savunan bunlar›n yay›nla-
r›m›zda kamuoyuna da yans›yan mesajlarla parti DEH iliflkileri, yeniden
olumlu bir rotaya girebilmifl ve bugünkü ileri nitel seviyeyi yakalayabilmifltir.
Kiflilerin özel bir marifeti de¤il, partimizi yaratan ideolojik, siyasi çizginin
sonucudur ilerleme. MLM çizgi zemininde, DEH ile iliflkiler, yeniden ilerleme
durumuna girdi¤inde (1997), pratik sonuçlar›n› ortaya koydu¤undan, DEH
geniflletilmifl toplant›s›nda, partimizin temsilinin, iki çizgi mücadelesindeki
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aktif rolü ve komiteye yeniden DEH iradesiyle ça¤r›lmas›, bir gerçek olarak
ortaya ç›kt›.

DEH’in TKP/ML’ye Mektubu ve
Baz› Uluslararas› Ak›mlar

MLM güçler aras›nda olan, iki çizgi mücadelesi yoluyla ve Maoist temel de
birleflmemiz gereken (diplomatik oyunlarla de¤il) TKP/ML’nin, ÖG dergisinde
ifade olunan yönetici oportunist çizgisi, tarihimizin inkar edilemez olumsuz
bir gerçe¤idir. DEH’in kendi komitesi arac›l›¤›yla, TKP/ML’ye iletti¤i, olgun,
seviyeli, kazan›c› elefltiri mektubuyla, ÖG’deki oportunist hakim çizgiye do¤ru
olarak karfl› ç›km›flt›r. Kamuoyunda yay›nlama öncesi, 13 Mart 2001 tarihi
itibar›yla DEH komitesinin, TKP/ML’ye mektubu, hiçbir yere gönderilmeden
ve kamuoyu bilgilendirilmeden önce, TKP/ML merkez komitesine iletilmifl,
cevap talep edilmiflti. Ancak TKP/ML, DEH’ in söz konusu mektubuna hiç
bir yan›t vermemifltir. Aksine TKP/ML, DEH’in bu elefltiri mektubundan (13
Mart 2001 tarihli) önce, 14 fiubat-Mart 2001 tarihli 34 nolu ÖG gazetesinde,
en yetkili organlar› SB ile röportajlar›nda, “DEH’ten kopufl”lar›n› beyan etmifl,
y›kma ça¤r›s› yapm›fllard›. Yine de beklenildi, tav›rlar›n›n gözden geçirilmesi
istendi, DEH örgütlenme prensiplerine uymalar› talep edildi. Hiçbir ad›m atma-
d›lar. DEH’e kalan, ÖG’nin, DEH’e iliflkin bu aleyhte tutumunun, fiili kopufl
gerçe¤inin, ad›n› koymak oldu. DEH d›fl›na ç›kmaya karar verenleri, kazanma
çabas›na ra¤men, d›fltan-kamuoyu önünde sald›ranlar›n, DEH üyeli¤i ile kopar-
d›klar› iliflkiye iflaret etmenin anlafl›lmayacak bir yönü yoktur.

DEH, TKP/ML’ye mektubun da flöyle diyor:
“MLM’den temel sapmalar›n kaynak oldu¤u hatalar› bugüne dek rektife

edemediniz. Öte yandan daha önce birleflik olan TKP/ML’nin büyük bir
bölümü yani TKP(ML) senelerdir TKP/ML’de sorunlara sebep olan mesele-
lerin bir muhasebesini yapma sürecini bafllatt›. TKP(ML) sa¤lam bir flekilde
DEH ile birleflti ve DEH güçlerini infla etmenin yan›s›ra DEH’in ideolojik
ve siyasi temelini güçlendirmek için kendi rolünü yerine getiriyor.” (TKP/
ML’ye mektup. sf. 4)

Söylenenler, birilerine, bir flahsi övgü de¤ildir. Maoist çizgi meselesinin,
parti için hakl› olarak takdir edilmesidir. Sorunlara sebep olan meseleleri ortaya
koyma, aflma, s›çramalar kaydetme, MLM çizgi ile mümkün olabilmifl. DEH
güçlerini tesis etmeye götürmüfltür. Götüren nedir? MLM çizgi! MLM vitrini
de¤il. Bilmek yapmakt›r. DEH ile iliflkileri ilerleten, herhangi özel bir yetenek-
uzmanl›k de¤ildir. Herhangi bir mevkinin kendili¤inden getirdi¤i bir otorite
sonucu da de¤ildir. DEH ile iliflkileri, ilerleten verilen yetki de¤il, MLM
çizgidir.
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“Rahats›z edici iflaretler burada bitmiyor. Asl›nda Hoca’n›n resmini
yay›nlay›p, do¤um gününü kutlamak, önderli¤inizin savundu¤u çizginin
sadece estetik bir ifadesidir. Afla¤› yukar› ayn› s›ralarda ayl›k teorik derginiz
Partizan’da bir dizi makale yay›nland›. Bu makalelerde (Stalin gerçe¤i Par-
tizan No. 13-14, 15. y›l 1994 yada 1993) teorisyen/önderlerinizden birisi,
MLM konusundaki anlaflmazl›¤›n merkezinde yatan önemli meseleler hak-
k›nda Hoca’c› bir çizgi gelifltiriyor. Bu makaleler dizisi, ayn› 1. MK’sinin
orta-yolcu çizgisini, bu sefer MLM maskesiyle devam ediyor. Bu makaleler
dizisi, sosyalizmin niteli¤i ve sosyalizm alt›nda s›n›f mücadelesi gibi önemli
meselelerde Stalinin yanl›fl çizgisini savunuyor ve Mao’nun ad›n› kullan-
madan Mao’ya sald›r›yor.” (TKP/ML’ye mektup. sf. 12)

TKP/ML, TKP(ML) ile k›yasland›¤›nda DEH’e uzak ama hiçte yeteneksiz
de¤il. Onlarca parti ile, fiziki iliflki kurabilme, 5 y›ll›k planlarla, küçümsenemez
bir teknik proje do¤rultusunda oldukca çal›flkan bir yürüyüfl içindedir. Zay›fl›¤›
MLM’den uzaklaflan yönüdür. MLM’lerin gücü çizgiden geliyor, ilerletiyor.
Uzman TKP/ML’ye, çizgi yanl›fll›¤› kaybettiriyor. TKP(ML)’ye ise, do¤ru
çizgi kazand›r›yor. DEH komitesi mektubuna devam edelim:

“‹yiki bu makalenin yay›nlanmas›ndan k›sa bir süre sonra, TKP(ML)li
yoldafllar›n kaleme ald›¤› “Stalin yoldafl Üzerine” bir baflka makale bu çizgiye
keskin bir cevap verdi.  Bu rahatlat›c› cevap, ‘Stalin Gerçe¤i’ serisinin MLM
maskesini kald›rd› ve gerçek Maoizm’in oturakl› bir savunmas›n› yapt›. (Bu
s›ralarda siz ve TKP(ML)li yoldafllar hala tek parti içindeydiniz, bu tarihten
k›sa bir süre sonra ayr›lma oldu) Bu cevap, partinizdeki MLM güçlerin
inatç›, Hocac› etkiye karfl› mücadele ettiklerini gösteren bir iflaretti. Ve
partiniz içindeki tarihsel iki çizgi mücadelesinin art›k berrak bir flekilde
çözümlenmesi gerekti¤ini gösteriyordu.”

“(…) ve gerçek Maoizm’in yeniden canland›r›lmas› görevinin hala devam
etti¤ini de (…) Stalin’in ciddi hatalar›n› onaylayan yanl›fl e¤ilimi çok güzel
teflhir ediyor.” (TKP/ML’ye Mektup. sf. 12)

Enternasyonal Maoist komünistlerle, sorunlar› çözme ve iki çizgi müca-
delesi ile yüksek bir birlik tesis etmenin s›rr› Maoizm’dir. Güven ve birli¤i te-
sis eden temel, Maoizm’dir. Dünya çap›nda enternasyonal proletaryan›n ortak,
olmazsa, olmaz, Komünist yürüyüflünde, engelleri y›kan, hatalar› altettiren
Maoizm’dir.

MLM’lere, pazarl›klar ve diplomatik manevralarla, sözde parti birli¤ini
kazanma çizgileri yabanc›d›r. Onlar her yerde, her zaman, yanl›fl çizgilere
karfl›, Maoist temelde mücadeleyi, birlik  ve kazanman›n anahtar› olarak bilirler.
1986 y›l›nda, bir hizip olarak partimizden ayr›lan ve bizce MZD’ni, dekleras-
yonu “savunma” söylemlerindeki, kimi olumluluklar› gere¤i “Maoist Parti
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Merkezi”, gerçekten de görüflümüzce, dönemin DEH Komitesi taraf›ndan,
olumlu s›fatlarla karfl›lanm›fl, partimiz iradesine ra¤men, hizipçi niteli¤i gör-
mezden gelinerek DEH ile iliflkilere de¤er bulunmufltur. Mao konusunda,
partimiz hatalar›n› da kullanan (çözümü için mücadele eden de¤il) partiden
ayr›lan bu grubun, gerçek niteli¤ini eski DEH komitesi, o zaman görmekten
uzakt›. Parti, DEH komitesi iliflkilerinin, olumsuz rotada derinlemesinden,
partimizin hatalar›n›n yan›s›ra, DEH komitesinin hatalar› ve sözkonusu grubun,
partimizin aleyhindeki faaliyetinin rolü de olmufltur. Komitenin, Deklerasyon
konusunda partimiz hatalar›n› elefltiren do¤ru pozisyonlar›na ra¤men, hizibe
objektif olarak arka ç›kma pozisyonu da, görüflümüzce gerçektir. ‹liflkileri-
mizde (komite ile) sadece bu konu de¤il, komitenin partimize karfl› di¤er baflka
hatalar›, üye saymama gibi (pratikte) kimi haks›z uygulamalar›, sekter yak-
lafl›mlar› da elefltirildi. Elefltirileri, geniflletilmifl toplant›n›n (2000 y›l›) gündem
maddelerinde biri olan, komite-TKP(ML) iliflkileri ba¤›nt›s›nda da bizzat top-
lant›da temsil edilirken, partimizin özellikle ve esasta Mao konusundaki hatalar›
da özelefltirel tarzda ortaya konuldu. Komite, baz› hatalar› konusunda ve bizce
derinlefltirilmesi gereken, özelefltirisel bir tutum ald›. Maoizm okflanacak bir
oyuncak de¤il, oku hedefe gönderecek bilimsel ideolojidir. “Maoist Parti
Merkezi” pratikteki oportunist çizgisiyle, teori-pratik birli¤ini yads›yan yöne-
limiyle, Mao deyip, onun ülkemizde somut anlam› olan Halk Savafl› görevle-
rinden yan çizen, sözcüklerle oyalanan durufluyla, sürekli elefltiri konumuz
oldu. Nitekim, gelinen noktada DEH komitesi de, bu gruba bir elefltiri mektubu
göndermifltir. DEH komitesi-Plenumu da, bu grupla ilgili yapt›¤› de¤erlen-
dirmede flunlar› belirtmifltir:

“Oturum, Hareket ile TKP/ML(Maoist Parti Merkezi) aras›ndaki iliflkileride
yeniden gözden geçirdi. Birkaç y›ld›r art›k MPM’nin olumulu bir yolda
geliflmedi¤i netleflmifltir. MPM önderli¤i ile önceleri tart›flmalar›n olumlu
sonuçlar üretmemesinin ard›ndan, komite MPM’li yoldafllara MPM’nin iler-
lemesini imkans›z k›ld›¤›n›,” belirtmifltir.

Öncesi ve Plenum’da komite, hatalar› ve pratikte uygulad›¤› çizgisiyle,
MPM’yi elefltirmifltir. MPM bir özelefltiri mektubu göndermifltir. Elefltirileri
kabul etmifltir. Komite ve MPM’nin mektuplar›ndan da¤›t›lmalar› yoluyla hare-
kette bilgilendirilmifltir. Komite, MPM’nin hatalar›n› aflarak, partimizle ilkeli
birleflmesinden yanad›r. MPM’de, TKP(ML)’nin nitel ilerleme kaydetti¤i ve
bunlar› göremedi¤i noktas›nda kendisini elefltirmektedir. Yine de, ayr›l›kta
dahil-köklü bir özelefltiriye ihtiyaçlar› vard›r. Partimiz, ifade de etmifltir. TKP/
ML’nin, partimize sanki ilkesiz bir yaklafl›m gösteriyormufluz (MPM’yi) gibi-
sinden yapt›¤› suçlamad›r. Partimizin yapt›¤›, iki çizgi mücadelesi ile hatalar›
ortaya koyma, hatalar›n afl›lmas›na yard›mc› olmakt›r. Bu çizgiyle parti, dev-
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rimci hareket, UKH ve partimizden geçmiflte ayr›lm›fl çeflitli kifli ve gruplar
üzerinde, bilimsel bir otorite yaratm›fl, partiye güven ve umut sa¤lanm›flt›r.
Grupçuluktan, rekabetten çizgi gere¤i kopamayan, TKP/ML’nin anlamad›¤›,
bir bak›ma k›skan›p, sald›rd›¤›, Maoist ilerleyiflimizdir. Maoist çizgimiz gere¤i,
partiden geçmiflte kopmufl bir çok kadro ve çevre, partinin do¤ru elefltirileri
prati¤i temelindeki, kazanma siyasetiyle, parti ile bir sempatizan, partisiz akti-
vist olarak iliflkilenme do¤rultusunda ad›m da atm›fllard›r. Hiç kimseye ne
etiket da¤›t›lm›fl ne de hatalar› es geçilmifltir. Birlik, rüflvetle olmazki! ‹ki çiz-
gi mücadelesini gerektirir, MLM temelde (baflka hiçbir zeminde de¤il) gerçek-
lefltirilir. Hiç kimse bunu engellemeyemecektir.

TKP/ML’nin Ekletik Enternasyonal Çizgisi
TKP/ML’nin enternasyonal alanda izledi¤i eklektik oportunist politikas› Stalin
yoldafl›n hatalar›ndan kopamayan, MLM lafz› edilse de, bir tür Hoca’c› sakat-
lanm›fll›ktan malul ortayolcu çizginin sonucudur. TKP/ML, DEH’e sald›r›p,
y›k›lmas› ça¤r›s› yapmaktad›r. MLM’i savunan, parti ve örgütlerin birli¤inden,
TKP/ML neden rahats›zd›r? UKH’nin tüm güçlerini, MLM temelinde yeni
bir komünist enternasyonal yaratma hedefi ile birlefltirme yürüyüflünde, em-
briyonik bir siyasi merkez rolü oynayan, DEH’i y›kma çizgisi, komünist olabilir
mi? Peru ve Nepal’de, muazzam ilerlemeler kaydeden halk savafllar›na, önder-
lik eden, NKP(Maoist), PKP’ninde, partimiz gibi üyesi oldu¤u, di¤er üye parti
ve örgütlerle, Hindistan-Bengladefl, Afganistan, ‹ran, Kolombiya gibi baflka
yerlerde de, halk savafllar› ile MLM’i proletar dünya devriminin gelmekte
olan yeni dalgas›n›n kumandas›na geçirme prati¤indeki, enternasyonal komü-
nist harekete, duyulan bu öfkenin nedeni ne? Enternasyonal komünist hareketin
Amerika, Almanya, ‹talya gibi emperyalist ülkelerde de oradaki parti ve örgüt-
lerimiz arac›l›¤›yla yükselen bayra¤›, TKP/ML’yi neden rahats›z ediyor? Tüm
bunlar›n temel sebebi, ad› an›lm›fl olsada Maoizm’le birleflmeme, MLM’i
savunma ve uygulamaya karfl›, orta-yolcu bir çizgide inat edip, ayak sürüyerek
karfl› gelme çizgisidir. Eklektik çizgi, TKP/ML’yi, MLM ile de¤il, ortayolcu
enternasyonal örgütlerle birleflmeye, onlar› övmeye götürmektedir. 1995 y›l›
TKP/ML 2. ola¤anüstü konferans kararlar› temelin de, DEH’i y›kma, “5 y›ll›k
plan›”, 4-17 Eylül 1998 y›l› Ö. G. gazetesinde flöyle ifade edilmektedir.

“Durumundan dolay› TKP/ML uluslararas› alanda önemli bir konuma
eriflmelidir. Eksiklerine ra¤men, partinin a¤›rl›¤›, otoritesi, sayg›nl›¤› ve kapa-
sitesinin oldu¤u birçok alan mevcuttur. Bu yüzden parti ilk etapta bir dizi
k›sa-orta-uzun dönem amaçlar belirlemekte ve bunlar› 5 y›ll›k bir plan dahi-
linde 2000 y›l›n› da içine alacak flekilde ele almaktad›r.”
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Bu plan dahilinde, uluslararas› örgütlenmeler “analiz” edilmekte ve flu muh-
teflem sentez (!!) beyan edilmektedir: “UKH güçleri” flöyle de¤erlendirilmek-
tedir.

“1-Hala MLM formülünü temel alan ve partimizle PKP’nin bir anlamda
hala üyesi oldu¤u, ancak önderlik görevini yapmaktan son derece uzaklaflm›fl
olan ve bu yüzden de son on y›l içinde geliflen bir çok f›rsat› de¤erlendirememifl
olan önderli¤in ç›karc›, pro¤matist, hegemonyac› tavr› yüzünden çok daha
fazla ve ciddi sorunla karfl› karfl›ya olan ve birçok üyesinin giderek pasifleflmifl
oldu¤u DEH.”

“2-MLPD ve FKP’nin de etkili oldu¤u, MLM’yi temel alan parti ve
örgütleri de bar›nd›rsa da, kendisine temel olarak MLMZD’yi alan, “ML plat-
form” ciddi siyasi-ideolojik sorunlardan geçmektedir. Fakat yine de üç
saflaflmada olumlu bir e¤ilim göstermektedir ve bugün 20’nin üzerinde üyeye
sahiptir.”

3- Esas olarak AEP çizgisini izleyen “ML platform”.
4- Her y›l›n May›s ay›nda LPB’nin örgütledi¤i asgari birlik k›staslar›n›

temel alan, farkl› çizgilere sahip örgütlerin kat›ld›¤› ve üye say›s›n›n yükseldi¤i
fakat kalite seviyesinin düfltü¤ü “ML platform”…!

TKP/ML, hangisinin niteli¤i nedir sorusuna net bir cevap vermeden, tüm
bunlar› “UKH güçleri” analizi ile ayn› torbaya doldururken, yine de MLPD’li
(Almanyada MZD’ni savundu¤unu söyleyen reformist çizgide bir parti) 2.
fl›k güçlerini, di¤erlerine nazaran, “olumlu bir e¤ilim” olarak görmekte, ter-
cihini de bundan yana koymaktad›r. “Hay›rl› olsun”da, bu ne demek? ‹lgilen-
memiz gerekmektedir. Bu, en “olumlu e¤ilim” kim? TKP/ML’nin kavranm›fl
sa¤lam bir içerik de¤il, MLM’i, gerçekten de formülasyon olarak savundu¤u
do¤rudur. Di¤er bildi¤imiz de fludur ki, “MLPD ve FKP’nin etkili oldu¤u”
söylenen platform da TKP/ML d›fl›nda MLM’i formülasyon düzeyinde de
savunan baflka bir güç yok. Ayr› bir tart›flma konusu, (ne kadar savunup-uygu-
lay›p, uygulamad›klar›) olsa da, sözkonusu platformun kulland›¤› terminoloji,
MZD’dir. Bu terminoloji dahi, bilimimizin sa¤lam bir kavran›fl›ndan uzak
duruflu göstermektedir. FKP, Hindistan KP (ML halk savafl›) gibi bu platforma
üye olan, çizgide önemli-ciddi hatalar› mevcut, yine de, MLM’in güçleri olarak
de¤erlendirilebilecek partiler vard›r. Ayn› flekilde, kesinlikle MLM’in güçleri
olarak de¤erlendirilemeyecek (mücadele edip kazanma, ilerletmemiz gereken)
birçok partide ayn› platformun gerçe¤idir. Platform, Maoist güçler içinde
say›labilecek baz› partilerle, revizyonizmden kopmayan partilerin ittifak› ek-
seninde yükselen enternasyonal ortayolcu bir örgütlenmedir. Örne¤in; bu
hareketin içinde bafllang›çta Peru’daki Halk Savafl›na “terörizm” diye sald›ran,
iflah olmaz revizyonist bir Peru’lu örgüt olan Patria Roja’da yer al›yordu.
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K›ymetli üye MLPD (Almanya) bugün hala, PKP önderli¤indeki anti-halk
savafl› çizgisindedir. Keza Nepal’de, gerici hükümetlerde yer alan Halk Sava-
fl›na düflman, NKP(ML), ayn› platformun “sayg›n” (!) bir üyesidir. MLM; ya
da “farketmez” dedikleri, MZD temele sahip olmayan çizgi bir yana, e¤er
uluslararas› planda, TKP/ML’nin deyimiyle en “olumlu e¤ilim” saf›nda olsayd›
bu platform, halk savafl› alehytar› çizgilerle, bir bulamaç birli¤i içinde olmazd›.
‹çinde olmas›, eklektik çizgi sonucudur. TKP/ML’nin, bu “olumlu” denilen
platformu sevdas›n›n nedeni de, eklektizmden müzdarip olmas›d›r. Herkesi
bafltac› eden, platformu, b›rakal›m MLM seviyesine ç›kma, Mao’yu katk›la-
r›yla, en geri seviyede dahi önemsemeyen yanl›fl çizgisidir problem. MLM
böyle temsil edilemez, enternasyonal komünist Hareket böyle gevflek-merkezci
bir çizgi ile tesis edilemez. Platformun kendisi de, yeni Komünist Enternas-
yonal hedefini savunmamaktad›r ve çizgisiyle alakal› bir sorundur. Cephe
tipi bir örgütlenmeyi, UKH’n›n yerine geçirmek çizgisine sahiptir. Bu, opor-
tünizmdir. Ayn› oportunizmin sonucudur ki, Kuzey Kore-Küba gibi yeni bur-
juva modern-revizyonist mevziler, anti-emperyalist ve halk saflar›nda görülebi-
linmektedirler. Partimiz tarihinde de ayn› çizgi, 1. MK, 3. Konferans sonras›
MK taraf›ndan izlenmiflti. Hatal› çizgi, flimdiki TKP/ML üzerinde de devam
ettirilmektedir. Etkileri saflar›m›zda da mevcuttur. TKP/ML sözkonusu plat-
formun 6. Konferans belgesini imzalam›flt›r. Belge, FARC(Kolombiya) Tamil
(srilanka) gibi yerlerdeki, halk saflar›nda olan, silahl› mücadele prati¤ini,
MLM’in rehberlik etti¤i, KP önderli¤indeki, di¤erlerinden nitel olarak farkl›,
halk savafl› ve bunun için silahl› mücadele hatt› ile ayn›laflt›rmakt›r.

Do¤ru ve yanl›fl çizgiyi ay›rt edebilme, proleter dünya devrimi hedefine
yürüyebilme, MLM ile mümkündür. Tek tek ülkelerde de, uluslararas› planda
da, komünist önderli¤in tesisi MLM d›fl›nda düflünülemez.

TKP/ML, 1. fl›kta, anti-DEH tutumuna, PKP’yi de dahil etmeye çal›flmak-
tad›r. DEH’i, “Partimizle PKP’nin bir anlamda hala üyesi oldu¤u” tan›mlamas›
ile gösterirken, sanki PKP’de TKP/ML ile birlikteymifl gibi gösterilmektedir.
B›rakal›m böyle bir ortayolcu e¤ilimle birlikte olmay›, DEH üyesi olarak PKP,
DEH’te, MLM ve “esasta Maoizm” çizgisinde diretiyordu ki, 1993’te yaflas›n
MLM belgesiyle, DEH, MLM terminolojisini sa¤lam bir içerikle ve özellikle
de PKP’nin katk›s›yla kabul etti. PKP, TKP/ML çizgisi ve kat›l›mc›s› oldu¤u
enternasyonal platforma DEH içerisinde tabir-i caizse en fliddetli itirazlar›
yükselten, en uzak parti durumundad›r. Elbette, DEH ve partileride uzakt›r.
TKP/ML’nin PKP’yi “yan›nda” gösterme tutars›zl›¤›n›n keskin bir ifadesi aç›-
s›ndan PKP pozisyonuna sadece özel bir vurgu yapmak istedik. fiovlarla yan›l-
samalar yaratmak, TKP/ML’deki hakim çizginin önemli bir özelli¤idir. NKP
(M) ile hiçbir yoldaflça iliflkiye sahip olmad›¤› halde, NKP(M)’yi savundu¤unu
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söyleyen ve sempatizanl›klar›n› NKP(M)in bile teyit etmedi¤i, baz› iliflkileri,
NKP(M) ile merkezi düzeyde görüflme, ortak çizgide buluflma flovlar›yla suna-
bilmifllerdir. Bu tür tutars›zl›klar›, kamuoyu gündemine getirmedik. NKP(M)
ile ayn› enternasyonal komünist hareketin üyesi olmam›za ve hatta ayn› hare-
ketin (…) organlar›nda ortak sorumluluklar üstlenmemize ra¤men, TKP/
ML’de yönetici çizgide pragmatizm karekteristik bir özelliktir.

Bir yandan DEH’i “savunup” ve bir parças›ym›fl gibi, yay›n organlar›n da
kullan›p, propaganda eder. “Ne, nas›l gelirse-gelsin kar” mant›¤›d›r bu. PKP’de,
NKP(M)’de di¤er DEH üyesi partiler gibi, hatta bizden çok daha sert (nitel
olarak ayn› olmam›za ra¤men) elefltirilerle, TKP/ML’nin yönetici çizgisine
karfl›d›rlar. TKP/ML’de bunu bilmektedir. Neden çizgi mücadelelerini, parti
ve devrimci kitlelere sunma de¤ilde, PKP ve NKP(M)’nin hakl› prestijini,
ortayolcu çizgilerine, “fayda getirsin” diye, PKP ve NKP(M)’nin iradelerine
ra¤men kullanma yolunu seçmektedirler. Sebep, tabiki, pra¤matizm’dir.

 Di¤er taraftan, kendisinin dahil oldu¤u, baz› uluslararas› organizasyonlara,
partimizin ba¤›ms›z örgütsel iradesi-ideolojik-siyasi alternatif çizgisiyle, kat›l›p
mücadele etmesi de, bloke edilmektedir. Filipin ve Hindistan’l› partilerle
düzenledikleri, uluslararas› halk savafl› konferans›nda, izledikleri pratik böy-
leydi. Partimizin kat›l›m›, TKP/ML taraf›ndan veto edildi. Filipin komünist
partisi, HKP(ML Halk Savafl›) örgütlerinin itiraz›na ra¤men, organizasyon
örgütlenmesindeki “veto hakk›”n› kullanarak, partimizin kat›l›m›n› engelleyen,
TKP/ML yönetimi, di¤er yandan birçok anti-Maocu gücün, Konferansta temsil
edilmesinde de sak›nca görmüyordu. Bir tart›flma platformunda, bizde sak›nca
görmüyoruz. Zira çizgimize güveniyoruz. Problem buna evet deyip, TKP(ML)
nin kat›l›m›na hay›r demeleriydi. TKP(ML)’nin sözde “tecrit” edilmesi için,
her yolu mübah görmeleriydi. Anti-TKP(ML)’cili¤i, u¤rafllar›n›n bafll›ca
bilefleni olarak uygulayan sözkonusu prati¤in blokaji, ayn› konferansa, örgüt-
leyici kat›l›mc› de¤il, iki çizgi mücadelesi yürütmek amac›yla, gözlemci ka-
t›lan, DEH üyesi partiler taraf›ndan (Peru, DKP-ABD, ‹ran) tabiiki k›r›ld›.
TKP(ML) bayra¤›, kardefl partiler taraf›ndan tutarl› bir flekilde temsil edildi.
TKP/ML benzer prati¤i uluslararas› anti-emperyalist legal, L‹G organizasyonu
konferans›nda da devam ettirdi. Gözlemci olarak aylarca önceki müracaat›m›za
ra¤men, bloke edildik. Bu, barikatta, yine di¤er kardefl partilerimizin kat›l›m›yla
k›r›ld›. ‹yi de, ayn› co¤rafyada, TKP/ML’li kardefllerimizin, yönetim çizgi-
lerinin, bu prati¤i, b›rakal›m kardeflli¤e, müttefiklik iliflkilerine bile s›¤maz.
Mesele, elbette yanl›fl çizgidir. Elefltirdi¤imiz de budur. K›s›r rekabetin gere-
¤inin olmad›¤›n› biliyoruz. Çizgiyi elefltirirken, yoldaflça iliflkiler, iki çizgi te-
melinde, mücadele yoluyla, Maoist birlik siyasetinde de asla vazgeçmiyoruz.
Do¤ru yönelimimizin önünü kesmek için, dayat›lan öfke anaforunda, Mao-
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izm’in güçlerini, gladyatör misali, biribirine düflürme operasyonlar›na, hiçbir
flekilde tak›lmamal›y›z. MLM’de ›srar etmeliyiz, ›srar ediyoruz. Anti-DEH
tutumunda ›srar eden TKP/ML yönetim çizgisinin 4. fl›kta tan›tt›¤›, her y›l
may›s aylar›nda, Belçika ‹flçi Partisi (PTB) ve eski Sovyetler Birli¤inden Bolfle-
vikler Komünist Partisi Tüm Birlik (AUCPB) taraf›ndan yap›lan, uluslararas›
seminerler üzerinde de durmal›y›z. TKP/ML yönetim çizgisinin tan›m›yla,
“asgari birlik k›staslar›n› temel alan, farkl› çizgilere sahip örgütlerin kat›ld›¤›
ve üye say›s›n›n yükseldi¤i, fakat kalite say›s›n›n düfltü¤ü ML platform” da,
kaliteyi düflüren MLM çizgiye sahip olmak istememektir. Bu “asgari birlik
k›staslar›n› temel alan” farkl› çizgilerin bileflimi bir platform ismi bir yana
“MLM platform” olamaz. TKP/ML, buray› temel alarak m›, komünist enternas-
yonali kuracak? Hay›r, biz buralara görüfllerimizi yaymak, ittifaklar oluflturmak
amac›yla “kat›l›yoruz” diyeceklerse, güzelde, yeni bir komünist enternasyonal
için nerede yo¤unlaflacaklar? DEH’i kitaptan silerek, buralarda yo¤unlaflan-
lar›n, MLM derdi gerçekten varm›d›r?

Belçika ‹flçi Partisi (PTB) ve Rusya’dan Boflevikler Komünist Partisi Tüm
Birlik eksenli, uluslararas› ak›m›n iddias›na göre, Maoizm ve Sovyet kamp›
gibi bir saflaflma art›k gerekli de¤ildir. Tarihte kalm›flt›r. SSCB’nin çöküflünden
sonra art›k bu saflaflma anlam›n› yitirmifltir. Bu ak›m›n, “Uluslararas› komünist
Hareketin Birleflmesi ‹çin Öneriler” konulu bir döküman› “ML partiler
aras›ndaki eski bölünmeler giderilebilir” dedi¤i bir bölümde flöyle söylemek-
tedir:

“Bugün Gorbaçov’in önderli¤inde kapitalizmin resterasyonunun bir neti-
cesi olarak; Sovyet yanl›s› e¤ilim, say›s›z e¤ilimler parçaland›. Altm›fllarda
bir Çin yanl›s› e¤ilim ortaya ç›kt›, fakat Mao’nun ölümünü takiben çeflitli
e¤ilimlere bölündü. Bir Arnavutluk yanl›s› e¤ilim vard›. Bir de Küba yanl›s›
e¤ilim esas olarak latin Amerika’da bahsi geçen e¤ilimler karfl›s›nda nihayet
baz› partilerde ba¤›ms›z bir tav›r muhafaza etmifllerdir.”

“Belli bir tarihsel dönemde vuku bulan bu bölünmelerin do¤rulu¤u veya
gereklilil¤i konusunda kiflinin görüflü her ne olursa, olsun flimdi art›k bu bölün-
melerin üstesinde gelmek ve farkl› ak›mlara bölünmüfl ML partileri birlefltirmek
mümkündür.”

Yine de baz› sorunlara iflaret etmekte yarar vard›r. Belçika-Rusya partileri
eksenli uluslararas› ak›m›n dökümanlar›ndan aktard›¤›m›z al›nt›lar›n anlatt›¤›;
“SSCB” de kapitalist resterasyonun, Stalin yoldafl sonras› Kruflçev darbesiyle
yeni burjuvazinin iktidar› ele geçirmesiyle tamamland›¤› gerçe¤inin reddi, bu
gerçe¤e ra¤men, Kruflçevlerin objektif olarak aklanmas›, hala UKH’nin güçleri
içerisinde gösterilmesidir. Sözkonusu ak›m›n “öneri”lerine bak›l›rsa, Sovyet-
lerde resterasyon, 1984’ten sonra, Gorbaçov sayesinde “mümkün” olmufl!
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Revizyonizm ile MLM aras›ndaki saflaflmay› buland›ran, yeni burjuvazinin
karfl›-devrimci iktidarlar›na, sosyal emperyalizme Maoist meydan okuyuflu,
“bu bölünmelerin üstesinden gelmek ve farkl› ak›mlara bölünmüfl ML partileri
birlefltirmek mümkün” anlay›fl›yla anlams›zlaflt›rma (!!) gayreti içindeki reviz-
yonist safsata deflifre edilmelidir. Revizyonizme karfl› mücadele içerisinde ve
Büyük Proleter Kültür Devrimi ile ulaflt›¤›m›z Maoizm, önemsiz bir mesele
olarak gösterilmekte, onu yads›yarak, revizyonizm ile Maoizm aras›ndaki an-
laml› gerekli tarihi saflaflman›n, “birlik” ad›na kucaklafl›larak “geri de b›rak›l-
mas›” talep edilmektedir. Hua-Deng karfl›-devrim darbesininde aklay›c›s› olan
ve Çiang Çing yoldafllar›n, darbeye MLM ile karfl› ç›k›fl çizgisi ve prati¤inin
“abart›lm›fl”, “görüfl farkl›l›klar›” biçiminde sunan belgenin niteli¤i reviz-
yonisttir. Uluslararas› komünist hareket, ancak MLM temelinde infla edilebilir.
Öneriye göre, Mao konusundaki farkl› görüfller, “UKH birli¤ini muhafaza
etme görevinin” önüne geçirilmemeliymifl. Maoizmi, yani BPKD’ni atlayan,
sözde UKH, ancak revizyonist bir enternasyonal olabilir. “Komünistim” diyen
herkesi birlefltirmede gayretli ve flevkatli bu ak›m, gerçek komünistler olan
Maoistleri, uluslararas› seminerlerine davetli olarak almamaktad›rlar. MLM’
ler, bu enternasyonal seminerlerde, bir bilefleni, örgütleyicileri de¤il, görüfllerini
alternatiflerini ortaya koyma amac›yla, kat›lma düflüncesindeydiler. Ancak
flevkatli “birlik”çiler, Maoist çizgiye karfl› olma gere¤i, her türlü Troçkist-
AEP’çi, Deng’çi, Kruflçev’ci ak›ma kucak açarlarken, toplant› kap›lar›n› Mao-
ist’lere kapatm›fllard›r.

DEH ve üyesi, sempatizan›, parti-örgütlere karfl› engelleme tutumu,
(MLM’in güçleri içerisinde de¤erlendirmemize ra¤men, halen ciddi çizgi prob-
lemlerine sahip ve asla ihmal edilmemesi, iki çizgi mücadelesinde, özel bir
hassasiyetle ele almam›z gereken) Filipin KP, TKP/ML’nin izledikleri eklektik
enternasyonal çizgilerine, adeta sunulmufl bir mükafat misali, kap›lar› sonuna
kadar aç›k tutma, siyaseti fleklinde cereyan etmektedir. Ve zaten TKP/ML’de
tercihini, DEH’i tecrit etmek için “UKH’nin di¤er güçleriyle birlik”ten yana
yapt›¤›, bu enternasyonal oportunist ak›mlar›n kap›lar›n› afl›nd›ran yo¤un
ziyaret trafi¤inden ibaret kalmamaktad›r. PTB’ye baz› küçük itiraz ve eklektik
elefltiriler yürütmüfl olmalar›, TKP/ML’nin esas itiraz›n›, DEH’e yöneltti¤i
gerçe¤ini de¤ifltirmemektedir. PTB seminerlerine TKP/ML, elefltirisi bu
oportunist ittifak›n MLM aleytar› çizgisi de¤il, artan üye say›s›na ra¤men “ka-
lite seviyesinin düfltü¤ü”ne iliflkindir. ‹ttifaklar, eylem birlikleri baflkad›r,
Komünist enternasyonal ve Komünist parti birli¤i ise daha baflkad›r. Kar›flt›r›-
lamazlar. “UKH güçlerini birlefltirme” iddias›yla ortaya ç›kan PTB insiyatifine
hay›r!
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UKH, ancak MLM temelinde infla edilebilir, önerilen hat pra¤matist- reviz-
yonist bir zemindir diye TKP/ML’nin çapl› bir elefltirisi var m›d›r? Aksine,
sanki hem PTB, hem di¤er proje olan Filipin gibi her bir yolla da UKH tesis
edilebilinirmifl gibi, bir pratik çizgi izlenmektedir. ‹zlenen bu çizgi MLM de¤il-
dir. DEH, tavr›n›, “a¤z›n›n iki taraf›yla konuflmalar” fleklindeki oportunizmi
mahkum ederek, net ortaya koymaktad›r. ‹deolojik-siyasi çizgide bulan›kl›k
revizyonizme götürür, berrakl›k flartt›r. MLM’i savunuyorsan, öncelikle
BPKD’nin dersleriyle donanarak, pratikte uygulayacaks›n. Maoizm seviyesine
böyle ç›k›labilinir. MLM, Deng-Hua karfl›-devrimci darbesi konusunda bilinç
bulan›kl›¤› içinde olmaz, Kruflçev, Enver Hoca modern revizyonizmi karfl›s›nda
bocalamaz, Küba-Kuzey Kore modern revizyonist diktatörlüklerini halk saf-
lar›nda göstermez. Devrimci proletaryan›n her bir parças› ve uluslararas› plan-
daki örgütlenmesinin temeli olan Maoizm’i olsa-olmasa da farketmez biçi-
minde ele almaz. DEH’i “pra¤matizm”le elefltiren TKP/ML biliyorki, MLM
ideoloji  ve keskin proleter s›n›f tavr›yla, DEH, uluslararas› her türlü oportunist
ak›m taraf›ndan “sekter-do¤mat›k” bir “fler odag›” olarak damgalanmaktad›r.
Pragmatizm, TKP/ML’nin yapt›¤›d›r. UKH birli¤i ad›na herkesle flört çiz-
gisidir. Pozisyonlar›n›, MK’sine sürekli raporlar biçiminde de sundu. LYO
arac›l›¤›yla kamuoyu önünde, MLM çizgimizle, aç›k ideolojik mücadele
yürütüldü. TKP/ML’ye de, hatalar›n› aflmas›, do¤ru çizgi ile buluflmas›na yar-
d›mc› olma, kazanma yani dönüfltürme temelinde, yoldaflça ve olgunca elefl-
tiriler yap›ld›. Oysa TKP/ML prati¤i tart›flmalar› sapt›rmak, grupçulu¤u körük-
lemek, spekülasyon yapmak oldu.

1984 DEH Deklarasyonu ve
1993 Yaflas›n MLM Belgesi

Deklarasyon’un yay›mlanmas›nda 2. MK’mizin “MZD”ni savundu¤u için iti-
raz edilen flerhi, ciddi sakatl›klar içeren bir yönelimdi. Ayn› yönelimi, gerilla
bölgesi de dahil, partinin ezici ço¤unlu¤u savunuyordu. Önce de ifade ettik.
Partinin ideolojik kurulufl temeli ile bir çat›flmayd› savunulan. Deklerasyonun
MZD’ni savunmas›na, itiraz eden pozisyon MLM de¤ildir. “MZD” dahi ye-
tersizdir. PKP’nin de katk›s›yla, deklerasyon geriye davetleri de¤il, ilerlemeyi
ye¤lemifltir. 1993 DEH geniflletilmifl toplant›s›yla partimiz MLM’i savunmufl-
tur. 1984 Deklerasyonunun hiçmi hatas› yoktu. Elefltirilerin tümü yanl›fl m›yd›?
Hatalar vard›, 2. MK, DABK-Konferans’›n baz› do¤ru elefltirileri de mevcuttu.
Örne¤in; Deklerasyonda, dünyadaki durum tahlilin de, devrim ak›m›n›n tahlili
ve esas ak›m olarak tesbit edilememesi, bir hatayd›. “Dünyada bafl çeliflme
tesbit etmeyen pozisyonu yanl›flt›. ‹ki çizgi mücadelesi yoluyla, ilerleyen DEH
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komitesi de, tali hatalar›n esas›n› kavray›p, aflma durumuna girmifltir. ‹lerletil-
melidir. TKP/ML’ye, DEH komitesi mektubu, bunu, flöyle ifade etmektedir:

“1984’te ortaya konmufl olan deklerasyonda hiçmi hata mevcut olma-
d›¤›n› ileri sürüyoruz. Elbette hay›r. Böylesi görüfl, herfleyde çeliflkinin mev-
cudiyetini görmeyen, Hoca’c› bir yan›lg› olurdu. Hareketimizin oluflumunu
takip eden zaman zarf›nda yürütülen tart›flmalar›n seyri içinde devrim yapma
ve dünya durumunu tahlil etmenin bir dizi önemli meselelerinde, kolektif
anlay›fl›m›z pekiflmifl oldu. Bu geliflmenin en çok öneme haiz olanlar› 1993’te
hareketimizin kabul etmifl oldu¤u yaflas›n MLM belgesinde yans›t›lm›flt›r.
Bu, sadece MZD yerine Maoizm ibaresini do¤ru olarak benimsemekle
kalm›yor, bu de¤iflikli¤in muhtevas›n› da aç›kl›yor.

Devrimci mücadelenin prati¤i ve canl› bir iç tart›flma yoluyla, ezilen ül-
kelerde devrim yapman›n halk savafl›n›n evrenselli¤i ve di¤er meselelerde
Maoist çizgi anlay›fl›m›z ilerleyip geliflti ve bu daha yüksek anlay›fl bu belgede
yans›t›lm›flt›r. Dünya durum tahlilinde, bugün dünyadaki baflçeliflki üzerine
birleflik bir ortak tavr› vermek de dahil olmak üzere önemli geliflmeler
kaydadilmifltir.” (TKP/ML’ye mektup. sf. 6)

Aktard›¤›m›z pasajda da belirtildi¤i gibi, baz› hatalar, “tart›flmalar yoluyla”
afl›larak “kolektif anlay›fl geliflmifl”tir. Ayn› mektubun ifade etti¤i gibi, “Bu
süreç DEH parti ve örgütlerinin yürüttü¤ü canl› iç mücadeleyle ileriye do¤ru
güdümlenmifltir. fiüphesiz TKP ML’nin çeflitli güçleri dolayl› ve dolays›z
olarak bu birlik-mücadele-birlik sürecine kat›lm›fllard›r. Fakat sizin parti-
nizin (TKP/ML bn. ) DEH’e karfl› flampiyonlu¤unu yapt›¤› negatif tav›r ve
yaklafl›mlar bu sürece bir katk› yapam›yor, daha ziyade bu sürece bir engel
vazifesi gördü¤ü söylenebilir.” (TKP/ML’ye mektup. sf. 6)

Di¤er DEH güçleride dahil TKP(ML)’nin de, 2000 y›l›, DEH geniflletilmifl
toplant›s›nda da ortaya koyduklar› gibi katk›s› olmufltur. TKP/ML ise “Negatif
tav›r ve yaklafl›mlar”la “sürece bir engel vazifesi gör”müfltür.

 1984 DEH Deklerasyonunun, iki çizgi mücadelesi ile afl›lan tali kimi ha-
talar›, flimdi “mevcutmufl” gibi, DEH ve deklerasyonuna, gereksiz toptan karfl›
ç›kma, gerekçesi haline getirilemezler. “MZD’ne itiraz” s›radan de¤il, dekla-
rasyona karfl› ç›k›fl›n, temel ve reddedilmesi gereken özelli¤iydi. Reddedilmesi
gereken, deklerasyon de¤il, parti ideolojisine bu yabanc›laflma çizgisidir. Dek-
lerasyonunun, dünyada durum, halk savafl›, sömürge, yar›-sömürgelerde birle-
flik cephe, silahl› mücadele gibi konularda genelde do¤ru pozisyonu olsa da,
kimi tali hatas› da mevcuttur. Deklerasyonun niteli¤inin, çizgisinin MLM
oldu¤u bizce aç›kt›r.  DEH hakl› olarak, “MZD’nden vazgeç”meyi önerenlere
karfl›, Maoist temelde mücadele etti.
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1984 DEH Deklerasyonu, “Mao Zedung ML bilimini nitel olarak gelifltir-
di¤ini, yeni bir aflamaya” ulaflt›rd›¤›na iflaret etmiflti. Daha önce vurgulad›¤›m›z
bu durum dahi eksikti. DEH, 1993 “Yaflas›n MLM” belgesi ile, zay›fl›¤› do¤ru
olarak flöyle tan›mlayarak aflt›:

“Deklerasyonumuzda ‘MLMZD’ ifadesinin kullan›lmas› bu yeni aflama
hakk›nda hala eksiklik bar›nd›ran bir kavray›fl› yans›t›yordu. Son dokuz y›l
boyunca hareketimiz Mao Zedung’un Marksizm’i gelifltirmesini daha
bütünlüklü ve eksiksiz kavrayabilmek için uzun, zengin ve kapsaml› tart›flma
ve mücadele yürütmüfltür. Bu, ayn› dönem içinde, haraketimizin parti ve
örgütleri ve bütün olarak DEH, emperyalizme ve gericili¤e karfl› devrimci
mücadele sürdürmüfltür. Bunlar›n en önemlisi  PKP önderli¤inde, milyon-
larca kitleyi harekete geçirmeyi baflararak ülkenin birçok yerinde devleti
bir kenara süpürüp, bu alanlarda iflçilerin ve köylülerin iktidar›n› tesis eden
halk savafl›n›n ileri tecrübesi olmufltur. Teoride ve pratikte kaydedilen bu
ilerlemeler, proleter ideolojiyi kavray›fl›m›z› daha da derinlefltirmemizi ve
bu temelde ehemmiyetli ve etkisi büyük bir ad›m› atabilmemizi, Marksizmin
yeni, üçüncü ve daha yüksek aflamas› olarak, Marksizm-Leninizm-Maoizm’i
kabul ve tasdik ediflimizi mümkün k›lm›flt›r.” (1993 Aral›k. DEH Yaflas›n
MLM belgesi)

Ayn› belge yine, Maoizm’in ML’e, Mao’nun nitel katk›lar›n›n, “sadece
bir toplam›” de¤il, ayn› zamanda, “ML’in bütünlüklü ve topyekün olarak yeni
ve daha yüksek bir aflamaya yükseltilmesidir. MLM entegre olmufl yekpare
bir bütünlüktür” aç›klamas› yapt›. Proletarya bilimi, sürekli geliflmifltir,
geliflecektir. Marks-Lenin ve Mao ile katedilen bafll›ca nitel aflamalar›, ifade
etmek aç›s›ndan esasta içeri¤in anlat›m› olarak, MLM formülasyonunu do¤ru
olarak kullan›yoruz. Engels ve Stalin yoldafllar proletaryan›n 5 büyük ustalar›
aras›ndad›r. Ancak yeni-nitel kilometre tafllar›, yeni bafll›ca üç aflamaya, onlar›n
katk›lar› sözkonusu olsa da, Marks-Lenin-Mao ile ulafl›lm›flt›r. Marks’tan Mao
Zedung’a her bafll›ca aflama, 1. 2. 3. , yeni nitel bir geliflmedir. Bu, herbir yeni
aflaman›n mahiyetini buland›rmadan, MLM’in bir sentez olarak, proletaryan›n
ortak, evrensel ideolojisi oldu¤unu da kavramal›, uygulamal›y›z. Engels ve
Stalin yoldafllar›n resimlerinin yay›n organlar›m›zda, etkinliklerimizde
kullan›lmas›na kesinlikle karfl› de¤iliz, kullan›lmal›d›rlar.

Do¤matizm, teoriyi kutsanm›fl “yüce flemalar” biçiminde sunmakta, teorinin
toplumsal geliflme ile iliflkisini ve sürekli olan, bu geliflme temelindeki,
ilerleyiflini, do¤matik-metafizik yaklafl›m› gere¤i izah edememektedir. Lenin
yoldafl›n dedi¤i gibi;

“Biz Marks’›n teorisini tamamlanm›fl ve dokunulmaz birfley olarak
görmüyoruz, tersine biz onun, e¤er yaflama ayak uydurmak istiyorlarsa,
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sosyalistlerin her do¤rultuda gelifltirmek zorunda olduklar›, bilimimiz, sadece
bir temel tafl›n› koydu¤una inan›yoruz.”Marks-Engels Marksizm. Sf. 134)

Böyle bak›lmasayd›, toplumsal geliflmelere ra¤men, Marks seviyesine secde
edilirdi. Bilgisini toplumsal geliflimin objektif yasalar›na uydurmayan, ilerlet-
meyenler, bilimden zaten kopmufllard›r. Marks, toplumsal geliflmelerin ve pra-
tikte cereyan eden olgular›n, bilimsel bir analizi ve senteziydi, de¤ifltirme teorisi
ve prati¤iydi. Onlara ra¤men, bir hünerli beynin, kendili¤inden herfleyi, do¤a-
toplum üstü flaheser bir izahat› de¤ildi. Daha önce bir Hegel taraftar› idi. ‹dea-
listti. Sonra, Fuerbach’›n elefltirilesiyle, materyalizme yönelmeye bafllad›.
Feuerbach’› izledi. 1840’lar›n bafllar›nda, Marks ve Engels, Paris’te oldu¤u
gibi s›n›f mücadelelerinin içinde iyi birer ö¤renciydiler. 1847’lere gelindi¤inde,
Proudhon gibilerle mücadele içerisinde (toplumsal prati¤in yard›m›yla) bilim-
sel sosyalizm ve komünizmin temellerini at›yorlard›. Marks ve Engels’in aktif
rolleriyle “komünist liga” bu dönem kuruldu. 1848’de KP Manifestosu ilan
edildi. Marksist dünya görüflü, Manifesto ile bayra¤›n› yükseltmiflti. 1848’te
Londra’da “Uluslararas› Emekçiler Birli¤i” ad›yla, I. Enternasyonal kurulu-
yordu. Proletarya iktidar›n›n ilk deneyimi, bir biçimi (1871) olan Paris Komü-
ninden de Marks önemli dersler ç›kar›yordu. Burjuva cihaz›n ele geçirilmesi
de¤il, parçalanmas›, partinin rolü, ilerletilmifl flekilde ifade ediliyordu. Frans›z
proletaryas›, Paris Komünü eylemiyle erken bir ayaklanmaya bafllam›flt›.
Marks, uyar›yordu ama seyirci kalm›yor, selaml›yor ve destekliyordu. Bir
daha tekrar ediyoruz ki, Marks’›n önemi, bir “hünerli beynin” kendili¤inden
marifeti de¤il, insanl›¤›n s›n›f mücadeleleri tarihinin do¤ru kavranmas›,
sorunlar›n do¤ru cevapland›r›lm›fl olmas›yd›. Felsefe-ekonomi politik-sos-
yalizm alanlar›nda Marksist ö¤reti, daha önce ortaya konulmufl olanlar›n,
yüksek bir kavran›fl›-problemlerinin afl›lmas›n› da içeriyordu. Felsefi mater-
yalizme sahip ç›karken Marks, nitel bir ilerleme kaydediyordu. Klasik Alman
felsefesi, Fuerbach materyalizmini, diyalektikle birlefltirdi. Do¤a ve toplumu,
eski felsefenin ç›kmazlar›n› altederek aç›klad›. Diyalektik materyalizmi yük-
seltti.

‹ngiliz klasik ekonomi politi¤i, Simith ve Ricardo ile, emek-de¤er terosinin
temellerini atm›fllard›. Marks bu kayna¤a dayanmakla kalmad›, tutars›zl›klar›
da deflifre ederek, nitel düzeyde gelifltirdi. Nesneler aras› iliflkiler girdab›ndan
ç›kmayan burjuva iktisatç›lar›n›n aksine, Marks, insanlararas› iliflkiyi, ortaya
koydu. Bu temelde, “art› de¤er” teorisini gelifltirdi. Kapitalist ekonomi ve
geliflimini, nedenleriyle aç›klad›. Ücretli köleli¤in geliflim yasalar›n› tahlil ede-
rek, yeni toplumun yarat›c›s›, bir güç olarak, proletaryan›n rölüne iflaret etti.
Ütopik sosyalizmi aflt›. ‹nsanl›¤›n s›n›f mücadeleleri tarihi olan, evrensel tari-
hini sa¤lam bir flekilde yorumlamakla kalmad›, burjuva filozoflar›n aksine,
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bunun neden kaç›n›lmaz olarak proletarya diktatörlü¤ü ve komünizme götü-
rece¤inin de bilimsel izahat›n› yapt› ve uygulad›. Ezilenlere, kölelikten kurtu-
labileceklerini, yeni bir toplum yaratman›n mümkün oldu¤u gerçe¤ini, buna
giden yolu, Marks’›n diyalektik materyalizmi, ekonomi politi¤i, bilimsel sos-
yalist ö¤retisi ortaya koydu. Bilimsel gerçekler, bizzat pratik taraf›ndanda ispat-
land›. Leninizm, Marksizm’in kaba bir tekrar› de¤ildir. Lenin’in yaflad›¤›,
emperyalizm ça¤›yd›. Cevap bekleyen ve Marks’›n teorisinin bilimsel özüne
sahip ç›karak, ilerletilmesini gerektiren koflullar vard›. Marks dönemi, devrimci
dalgan›n merkezi Avrupayd›. Devrim o zaman do¤ru olarak Avrupa da bekleni-
yordu. Lenin, emperyalizm olgusunu tahlil etti. Bu tahlilden bir dünya sistemi
olan emperyalizmin, zay›f halkalar›ndan kopar›labilece¤i sonucuna ulaflt›.
Marks dönemi (rekabetçi kapitalizm) devrimi, ileri kapitalist ülkelerde bekle-
yen öngörü, Marks döneminin koflullar› aç›s›ndan kesinlikle yanl›fl de¤ildi.
De¤iflen koflullard›. Koflullar›n ortaya ç›kard›¤› ve teorinin mutlaka uyumlu
hale getirilmesini dayatan objektif gerçeklerdi. Lenin’in yapt›¤› da buydu.
Ekim devrimi böyle mümkün oldu. Emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›
bafllad›. 2. Enternasyonal revizyonistleri ve Troçki, dönemin koflullar›n› gör-
mezden gelerek, “Marks’›n teorisini savunma” ad›na, Leninizme karfl› ç›kt›lar.
Pratik Lenin ve Stalin yoldafllar› do¤rulad›. Üretici güçler terosi savunucusu
bu revizyonistleri mahkum etti.

Kapitalizmin en yüksek ve son aflamas› emperyalizmin kanunlar›n› ortaya
koyup, bilimimizi ilerletirken, Lenin’le, bilimimiz ikinci aflamaya ç›k›yordu
ML… Lenin, Marks’›n teorisine dayan›yordu. Marks-Engels belirtmifllerdiki,
kapitalizm, “her yeri mesken etmeye, her yere yerleflmeye, her yerde iliflkiler
kurmaya” sistemleri gere¤i mecburdur. Emperyalizmle yaflanan, flimdide
yaflad›¤›m›z budur. Kapitalist geliflme ve yay›lma, zorunlu yasas›n›n bir sonucu
olarak, emperyalizm aflamas›n›, Marks ve Engels yaflayamad›lar. Lenin yaflad›
ve Marksist ö¤retiye dayanarak tahlil etti, Marksizm’i yeni bir aflamaya ulaflt›r-
d›. Ve Mao Zedung, di¤er yeni, üçüncü aflaman›n ad›d›r. 2. Enternasyonalci
ve Troçkist safsatalara ra¤men, Ekim devrimi bir gerçekti. “Avrupa devrimi
gelmedi” gerekçesiyle, Sovyetlerde sosyalizm’in inflas›na karfl› ç›kan ve devri-
mi sürdürmemeyi sal›k veren Troçkist z›rvaya, Stalin Leninizm’i savunarak
kararl›ca karfl› ç›kt›. Stalin önderli¤inde, sosyalist inflaa parlak baflar›lara imza
att›. Tek ülkede “kesin zafer” de¤il ama sosyalizmin kurulabilece¤i pratik
olarakta gösterildi. Sosyalizmi sadece, ileri seviyede geliflmifl üretici güçler
zemininde düflünen, 2. enternasyonal oportunizminin ekonomist safsatalar›,
pratikle de aç›¤a ç›kt›. Stalin, Leninizm’i savunma ve uygulama çizgisi ve
prati¤iydi. Troçki-Buharin vb. lerine karfl› do¤ru bir çizgi ve prati¤i temsil
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etti. Genelde do¤ru ö¤retisi içinde yinede ikincil derecede hatalar› vard›. Bun-
lara öncede iflaret etmifltik. Sadece de¤inerek geçece¤iz.

Stalin yoldafl›n teori ve felsefe alan›ndaki, metafizik hatas›n›, Mao Zedung
hakl› olarak elefltirmiflti. 1984 DEH deklerasyonu tam da bu elefltirilerin do¤-
rulu¤unu beyan ediyordu, savunuyordu. Bunlar savunulmadan yap›lacak bir
Mao savunmas›, katledilmifl bir Mao savunuculu¤u olurdu. Öyle bir savunu-
culukla, ne sosyalizmin çeliflkileri, ne de proletarya diktatörlü¤ü alt›nda dev-
rimin devam ettirilmesi zorunlulu¤u berrak bir flekilde, yani Maoizm sevi-
yesinde temsil edilemezdi. Partimizin Maoizm dememe meselesi, y›llarca bu
konulardaki baz› hatal› yaklafl›mlar sonucuydu. 2. MK’miz de, Mao’nun nitel
katk›lar›ndan bahsediyordu. Hatta Mao’nun Stalin’e yöneltti¤i elefltirilerin
“esasta do¤ru” oldu¤unu da söylüyordu. 2. MK’si, 5. toplant› raporunda flöyle
diyordu:

“MK ço¤unlu¤u MZD kavram›n› elefltirmekte ve iki nedenden dolay› (…)
birincisi ça¤›m›z›n Leninizm ça¤› olmas›ndan dolay›, ikincisi ise, ML düflman-
lar›n›n Mao’yu bu kavramla, ML’den kopard›klar› için.

(…) MK ço¤unlu¤u Mao Zedung ML bilimini nitel olarak gelifltirdi¤i görü-
flünü savunmakta”. (5. top. Rap. Sf. 292) Mao’nun, “ML bilimini nitel olarak
gelifltirdi¤ini” ve “Mao’nun Staline elefltirilerine esasta kat›ld›¤›n›” söylerken
bile 2. MK eklektik çizgiden yine de köklü olarak kopam›yordu. Deklerasyonu
elefltirirken flunlar› söylüyordu:

“MK, Mao’nun Stalin’e getirdi¤i elefltirilerin esas›na kat›lmas›na ra¤men,
deklerasyon daki Stalin de¤erlendirilmesine kat›lmamakta, ‘Stalin’in diyalek-
ti¤i bütün alanlarda tam ve köklü bir flekilde uygulamam›fl olmas›’ elefltirisini
abart›lm›fl olarak de¤erlendirmekte.” (Rapor sf. 293)

Mao net söylemifltiki; “Stalin’de önemli ölçüde metafizik vard›”.
Deklerasyonun tekrar etti¤i de buydu. Stalin yoldafl›n “antagonist çeliflki-

lerden ar›nm›fl” burjuvazisiz sosyalizm tahlili, diyalekti¤in sosyalizmde köklü
ve baflar›l› bir flekilde uygulanamad›¤›n›n da ispat›d›r. Deklerasyon hakl›,
MK’si hatal›d›r. Ayn› hatalara 3. Konf. ve DABK çizgisi de sahiptir. Hatta 2.
MK, 3. Konferansta esasta ayn› itirazlarla “Deklerasyonu oportunist” olarak
de¤erlendirirlerken, DABK daha da uca ç›k›yor “revizyonist” diyordu. Sosya-
lizm de s›n›flar, s›n›f mücadelesi konusunda, gerçek bir Maoist aç›s›ndan tar-
t›flma götürmez bir gerçek olan Stalin’in bariz hatas›, 2. MK 5. toplant› raporun
da, 1952’lerde Stalin’in gerçekten baz› ileri ad›mlar atm›fl (ama köklü olarak
hatadan yine de kopmam›fl olmas›) tutumlar›na iflaret edilerek aklanmaya
çal›fl›lmaktad›r. Rapor flöyle diyor:

“Stalin’de 1952’lerde sosyalizmde s›n›flar ve s›n›f mücadelesine iliflkin
olarak, Mao’nun belirtti¤i olumlu geliflmeyi görmezden gelmesi, ayr›ca Tito
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revizyonistlerine karfl› mücadelesinden bahsedilmemesini Stalin’e karfl› onun
hatalar›n› abartan bir yaklafl›m›n ürünü” (2. MK 5. top. Rap. Sf. 293)

Evet, sözkonusu tarihler de, “sosyalizmin ekonomik sorunlar›” adl› eseriyle
yoldafl Stalin, ekonomi politik konusunda bilimimize çok önemli katk›lar
yapm›flt›r. 18. parti kongresine raporda, eski hatalara nazaran, bir ilerleme
e¤ilimine girdi¤i de gerçektir. Deklerasyonun dedi¤i ve do¤ru olan da, Stalinin
yine de hatalardan köklü bir kopufl gerçeklefltiremedi¤idir. Mao’nun hem
hakk›n› vererek, hem de hatalar›na iflaret ederek belirtti¤i ve bizim Stalin yoldafl
üzerine de¤erlendirmelerimizde de aktard›¤›m›z gibi, sözkonusu eserinde de
Stalin yoldafl›n insan›n oynad›¤› rolü görmesi zay›fki geçifl s›ras›nda araç ve
metodlar› halen bulam›yor. Tek yanl› üretim iliflkilerinden sözediyor. Üst
yap›dan, siyasetten sözetmiyor. Bunlar, gerçek! Nitekim OPK’da bu gerçek-
lerin bilincinde de¤ildir. ‹deoloji konusunda, 2. MK, DABK-Konferans, (Kon-
ferans MZD, OPK’n›n MLM demifl olmalar› gerçe¤ine ra¤men) yanl›fl bir
çizgide (Mao’yu kavrama ve uygulamada) hem fikirdirler. Komüntern’in hata-
lar›n› savunmak ve deklelarsyona en çokta, bu hatalar› elefltirmifl oldu¤u için
atefl açmak, parti tarihimizdeki yönetimlerin ortak pozisyonudur. 2. MK 5.
Toplant› raporuna tekrar bakal›m:

“Deklerasyon’da; Komüntern’in ‘üç bariz sapmas›’ olarak de¤erlen-
dirilen” elefltirilere MK ço¤unlu¤u kat›lmad›. Komüntern ve komüntern parti-
leri, çeflitli dönemlerde faflizme karfl› mücadelede çeflitli hatalara düflmelerine
ra¤men, bunlar› sapma olarak de¤erlendirmek yanl›flt›r.”(Rapor. sf. 293)

Hatalar, niye sapma ya da yanl›fl çizgi de¤il? Hatalar, do¤ru de¤ilse, hata
sözkonusu oldu¤u nokta da, do¤rudan sapmad›r, yanl›fl çizgidir. ‹lgili bölüm-
lerde, komüntern’in bu hatalar›na iflaret etti¤imiz ve uzatmay›-tekrar› gerekli
görmedi¤imiz için geçiyoruz.

2. MK raporunda, Komüntern’in toplant›lar›ndaki Thorez konuflmalar›yla,
Komüntern’in ne kadar hakl› oldu¤unu, ispatlama gayretindeki sat›rlara, sadece
flunu diyoruz: Bu “do¤ru”lar›n, neler olduklar›n›, Thorez-Togliatti, Browder
gibi Komüntern yöneticilerini, sonraki pratik de gösterdi. Uluslararas› ünlü
revizyonist önderler haline gelen, bu flahsiyetlerin revizyonizmi ile Komün-
tern’i, tabiiki eflitleme durumunda olmamal›y›z. Ama onlar›n bu hale gelme-
lerinde, Komüntern çizgisinde, mevcut olan tali hatalara dayanmakta gerçek-
leriydi. Deklerasyon, Komüntern hatalar›nda tamamlanm›fl de¤il, bafllang›ç
olarak baz› sorunlara iflaret etti. Muhasebe ihtiyac›n› gündeme getirdi. Görev
henüz duruyor ve tamamlanm›fl de¤ildir. Deklerasyonun vard›¤› sonuçlar,
UKH’n›n mevcut birlik seviyesi ile çerçeveli bir pozisyondur. Daha da ileriye
gitmek için, tarihimizde, Maoizm seviyesine ç›kmayan, her aflaman›n prob-
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lemlerinin, bir nedeni de Komüntern ve Stalin yoldafl›n ikincil olan hatalar›n›n
tekrar›d›r.

Deklarasyon ve ‹flçi S›n›f› ‹çindeki Bölünme
1984 deklerasyonuna, 2. MK-DABK-Konferans ve sonras› sessizliklerine ra¤-
men ayn› hatta yürüyen, OPK, KHK, MK gerçekli¤imizin, önemli bir itiraz›
da, deklerasyonun, “iflçi s›n›f› içindeki bölünme” tahlilidir.

2. MK ve DABK’tan aktarmalarla sorunu ele alal›m:
“Faflizme karfl› mücadelede iflçi s›n›f› ve tüm emekçilerin birli¤ini sa¤lama

ve bunlar› bir tek mücadele cephesinde birlefltirme çabalar› bofl birer hayal
de¤il, objektif bir zorunluluktu ve do¤ruydu da. Çünkü, faflitlerin etkisi alt›nda
bulunan emekçiler dahil, tüm iflçi s›n›f› yoksulluk ve sefalet, aray›fl içindeydi.
(…) Bu kesimi, komünistlerin etkisindeki emekçilerle mücadele içinde
birlefltirmeye çal›flmak yanl›fl de¤ildi.” (5. Top. Rap.)

2. MK, “emperyalizm (…) iflçi s›n›f› içindeki bölünmeyi daha da derin-
lefltirmifl, yayg›nlaflt›rm›flt›r. Deklerasyonun da vurgulad›¤› gibi, istisnas›z tüm
emperyalist, kapitalist ülkelerde, “emperyalizmden yarar gören ve gönüllü
olarak onun ç›karlar›na hizmet eden (…) bir iflçi aristokrasisi mevcuttur.”
(Rapor. sf. 298)

‹flçi s›n›f› içindeki bölünmeyi kabul ederken, olumlu bir pozisyonda olan
2. MK, Deklerasyonun bu anlay›fl temelinde komüntern 7. Kongresine yö-
neltti¤i elefltiriyi de reddetmektedir. Deklerasyon-iflçi s›n›f› içindeki bölünmeyi
analiz ederken flöyle diyordu: ‹flçi s›n›f›ndan “bir aristokrasi gibi ‘yararlan-
mad›klar›’ halde, uzun göreceli bir refah döneminden etkilenmifl bulunan ve
ola¤an zamanlarda devrimci ruh hali içinde olmayan büyük say›da iflçi, iflçilerin
ço¤unlu¤unu teflkil eden bir kesim vard›r. Bu iflçilerin genifl kitlesinin
sadakatini kazanmak için mücadele, derinleflen kriz ile harekete geçirilifl-
lerinden ve özellikle devrimci durum geliflti¤inde; Marksist-Leninist parti ön-
derli¤inde devrimci s›n›f bilinçli proletarya ile gerici iflçi aristokrasisi ve onun
siyasi unsurlar› aras›ndaki mücadele önemli bir faktör olacakt›r. ‹flçi s›n›f›n›n
burjuvalaflm›fl kesimleri aras›nda çal›flma yürütmeyi ihmal etmemekle birlikte,
emperyalist ülkelerde ML parti çal›flmas›n› esas olarak iflçilerin en çok potan-
siyel tafl›yan kesimlerine dayand›rmal›d›r.” (Deklerasyon)

2. MK, Konferans, DABK; Deklerasyonun bu anlay›fl›na itiraz etmekte-
dirler. ‹flçi s›n›f›n›n rolünün küçümsendi¤i sonucu ç›kar›lmaktad›r. Devrimin
“ana gücü oldu¤u gerçe¤inin reddedildi¤i” söylenmektedir. Deklerasyonun
al›nt›s› nettir. Emperyalist ülkelerde, göreceli refah dönemlerinde iflçi s›n›f›
içindeki, (iflçi aristokrasisi olarakta de¤erlendirilmeyen) büyük bir ço¤unluk
içinde, devrimci olmayan ruh hali” somut bir olgudur. B›rakal›m emperyalist
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ülkeleri, bizde dahi, Koç-Sabanc›-Eczac›bafl› komprador iflletmelerdeki iflçiler,
di¤erlerine nazaran nisbeten kendilerini “ayr›cal›kl›” görürler. Di¤er iflletmelere
k›yasla, nisbeten daha geri bir ruh dünyas›na (devrimcilik aç›s›ndan) sahiptirler.
Somut olgular› niye tahlil etmeyelim. ‹htilalci kitle çizgisi, popülist yaranmalar›
reddeder. Genel bir kitle, genel bir iflçici pozisyon, hiçte do¤ru de¤ildir. Evet
biliyoruz, Lenin’in deyimiyle “bar›fl” döneminde soyulmaya raz› kesimler,
koflullar›n de¤iflmesiyle, baflka bir pozisyona itilirler. Hesaba katmal›, çal›flmay›
ihmal etmemeliyiz. Hesaba katmak, her bir yere ayn› seviyede dikkat göstermek
de¤ildir. Her bir zaman, dikkatin yo¤unlu¤unu, merkezini, en devrimci kesim
teflkil eder, etmektedir. Deklerasyonun yapt›¤› budur. Özellikle emperyalist
ülkeler ba¤›nt›s›nda, dikkat çekti¤i, bu somut analizle, ifade edilen sentezlere,
olmayan fleyler atfederek bo¤uflmak do¤ru de¤ildir.

Deklerasyonun da vurgulad›¤› gibi, Komüntern, önemli bir sapma içinde
oldu¤unu, 7. Kongre ile ifade ediyordu. Dimitrov raporunda diyorduki;

“‹lk olarak, kriz, iflçi s›n›f› içindeki en güvence kesimlerin, yani bildi¤imiz
gibi sosyal demokrasinin bafll›ca deste¤i olan sözümona iflçi aristokrasisinin
konumunu ciddi bir flekilde sarsm›flt›r. Bu kesimler de, burjuvaziyle s›n›f iflbir-
li¤i politikas›n›n elverifllili¤i konusundaki görüfllerini giderek düzeltmeye bafl-
lam›fllard›r.”

Kriz, tabiiki etkilemekteydi. Ancak, kriz, iflçi s›n›f› içindeki bölünmeyi
kesin olarak ortadan kald›ramad›. Bölünme, emperyalizm döneminin iflçi s›n›f›
gerçe¤inin, karekteristik bir özelli¤idir. ‹flçi aristokrasisi, net-somut olgudur.
Kriz dönemlerinde, koflullar›, eski elverifllilik durumu göstermeyebilir. Ama
bu durum bile, sözkonusu tabakan›n s›n›f gerçekli¤ini ortadan kald›rmaz. Yok-
sullaflma durumuna düflmeleri, s›n›f nitelikleri gere¤i, kaderlerini yine de
burjuvaziyle birlefltirme genel e¤ilimlerini ortadan kald›rmaz. En az›ndan
bunlar, devrimci kesimle, hiçbir gerekçeyle ayn› kategoriye dahil edilemez,
güven duyulabilecekler aras›na sokulamazlar. ‹flçi s›n›f› içindeki bölünme
gerçek, “hepsi tek”  biçimindeki sentez ise hayaldir. Emperyalist kriz, iflçi
aristokrasisinin durumunu sarsar, hatta de¤iflik emperyalist kliklerin durumu
dahi sars›labilir. Bu somut durumlar, krizin, iflçi aristokrasini ortadan kald›-
raca¤›, biçiminde göstermek, emperyalizmin önemli bir dayana¤› olan, bu
kesime karfl›, devrimi uyan›ks›zlaflt›rmakt›r. Devrimci de¤il, kuyrukçu bir kitle
çizgisidir. ‹flçi aristokrasisi, emperyalizm ça¤›n›n, emperyalizm ve ezilen ulus-
halklar biçiminde bölünme, sömürge, yar›-sömürgelerin ya¤malanmas›
arac›l›¤›yla, k›r›nt›larla beslenme durumunda olan, objektif sosyal bir katego-
ridir. S›n›f devrimcili¤i ad›na, gerçe¤in görülmesinin reddi, sapla-saman›
kar›flt›rmakt›r. Kar›flt›r-bar›flt›r siyaseti yanl›flt›r, ayr›flt›r ve gere¤ini yapt›r
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görev. Deklerasyon bunu yapm›flt›r. 2. MK ve DABK ise tersini!. .  DABK’
da dinleyelim:

“‹flçi s›n›f›n›n yoksul (yedek sanayi ordusu iflsizler dahil) kesimini, göçmen
iflçileri az›nl›klar› ve ezilen uluslara mensup iflçileri proletarya partilerinin
sosyal taban› olarak kabul etmek, geri kesimleri ise bu taban kapsam›n da
ç›karmak son tahlil de solcu oportonüzme ç›kar”. Deklerasyon (… ) bu kesimi
taban kapsam›nda ç›karmakla (…) çal›flmay› köstekleyecek bir politikay›
benimsemifl olmas›d›r. (DABK 1989 Yaz›lar›ndan)

‹flçi s›nf› içindeki bölünme tahlilini yaparken deklerasyon, di¤er kesimler
aras›nda çal›flma yapmay› ihmal etmemeye, özellikle vurgu yapmakta, ancak
esas ve tali ay›r›m› anlam›nda özel bir dikkat çekmektedir. Deklerasyona haks›z
sald›r›lar›n esas anlatt›¤›, iflçi s›n›f› içindeki bölünmeyi kavramayan, kavramak
istemeyen, sosyal bir kategori olarak, iflçi aristokrasisinin emperyalizmle ba¤›n›
görmeyen, görmek istemeyen, ciddi hatal› yönelimidir. Deklerasyonda olma-
yan hatalar› var gibi göstermek do¤ru de¤ildir. ‹flçi s›n›f›n›n di¤er kesimleri,
sendikalar, fabrikalar içinde çal›flmay› reddeden anlay›fllar›, biz de elefltiriyoz.
Ancak deklerasyon, bu elefltirilmesi gereken anlay›fllar›, savunmamaktad›r.
Aksine, “bu kesimlerin sadakat›n› kazanmak için mücadele” “ihmal etmemek”
“ML parti, Lenin’in fabrikalar› komünizmin kalelerine çevirme ça¤›r›s›n ger-
çeklefltirmeye çal›flmal›d›r “ belirlemeleriyle net, do¤ru bir pozisyon içindedir.

Deklerasyon, bu kesimler içinde çal›flma yürütme gereklili¤ine iflaret
etmekle de kalmamaktad›r. “Krizin derinli¤inin geliflmifl kapitalist ülkelerdeki
iflçi aristokrasisinin sosyal taban›n› zay›flatt›¤› ve önceleri sosyal-demokratlar›n
hegamonyas› alt›nda bulunan iflçilerin genifl bir kesimi ile birleflmek için
komünist partilerin kullanmas› gereken gerçek f›rsatlara yol açt›¤›”n› da tesbit
etmektedir.

Öyleyse, 2. MK,  DABK-Konferans ve sonras› itirazlar›n nedeni ne? ‹flçi-
lerin bir kesimi, faflistlerin “sosyal demokrat” hegamonyas›n›n etkisinde olabi-
lirler. Devlet karfl›s›nda ham hayallere sahip, iflçiler sadece emperyalist ülke-
lerde de¤il, bizde de objektif bir olgudur. Bunlar› kazanma görevini yads›yan
yokki. Mesele bu de¤il, deklerasyon, emperyalizmle iliflkili, iflçi aristokrasisi
olgusuna, özenle dikkat çekmektedir ve do¤rudur. Deklerasyonun komüntern’e
Dimitrov raporunu yukar›larda aktard›¤›m›z, iflçi s›n›f› içerisindeki bölün-
menin, krizle afl›laca¤›n› varsayan al›nt›s›na, flöyle bir itiraz› vard›r, do¤rudur.
“‹flçi s›n›f› içindeki bölünmeye herhangi bir stratejik anlamda flifa buluna-
bilece¤ine inanmak do¤ru de¤ildi.” Komüntern inanm›flt›. “Komüntern her
zaman iflçi aristokrasisini ve onlar›n siyasi örtüsü olan sosyal demokrat partileri
vareden koflullar› do¤ru de¤erlendirdi” derken, 2. MK, Komüntern’in hatal›
inanc›n› gereksiz aklama gayretine girmektedir.
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Deklerasyon, 2. dünya savafl›n›n, çeflitli safhalar itibar›yla, niteli¤i sorununa,
tam bir çözüm getirmemifl, getiremezdi. Zira bu konularda enternasyonal
komünist hareket içinde, ciddi görüfl ayr›l›klar› mevcuttur, tart›flman›n belkide
daha uzun bir süre devam› gerekecektir. DEH içinde de önemli bir tart›flma
konusudur. DEH üyesi baz› güçler, SSCB’nin savafla kat›lmas›yla, savafl›n
niteli¤inin de¤iflti¤i, sosyalizm ve müttefi¤i güçlerle, faflist emperyalist güçler
aras›ndaki bir savafla  dönüfltü¤ü görüflündedirler. Di¤er baz›lar›nda ise, Sov-
yetlerin savafla kat›l›m› ile önemli de¤ifliklikler meydana geldi, ancak yinede
savafl›n niteli¤inin emperyalist karekterli oldu¤unu savunmaktad›rlar. Dekla-
rasyon, bu görüfllerden herhangi birini, savunma durumunda olmad›. DEH
güçlerinin, o zamanki birlik seviyesi tutumunda kald›. 2. dünya savafl› sebep-
lerinin-köklerinin 1. dünya savafl›na da neden olan çeliflmeler oldu¤unu, sov-
yetlerin savafl›n›n, hakl› bir savafl oldu¤unu, sosyalizmle önemli baflar›lara
imza atm›fllard›, ama önemli hatalar da mevcuttu. Seviyesinde bir pozisyon,
dönemin birlik temeli olarak kald›. Buraya kadar mevcut olan görüfl birli¤i
ifade edilirken, tart›flman›n sürdürülmesi gereklili¤i de vurguland›.

Deklerasyon, Sovyetlerin savafla girmesiyle, “tüm dünya için etki içerecek
bir de¤ifliklik oldu”¤undan bahsetti. “Sosyalist anavatan›n müdafaas›” göre-
vinden bahsetti. Görüfl ayr›l›klar› (UKH’daki) dikkate al›nd›¤›nda, var›lm›fl
bu seviye, hiçte önemsiz de¤ildi. Fakat, 2. MK, UKH içindeki çizgi ayr›l›klar›na
ra¤men, niye deklerasyon bizim gibi düflünmemekte diye, itiraz etmektedir.
Tabiiki, görüfller ifade edilir, iki çizgi mücadelesi yürütülür, bunun anlafl›l-
mayan bir yan› yoktur. Fakat, UKH niye sözkonusu belgede dediklerimizi
aynen ifade etmedi gerekçesiyle suçlanamaz. 1957-60 deklerasyonu herfleyi
çözmüfl müydü? 1. ve 2. Enternasyonal herfleyi çözmüfl müydü? Üstelik baz›-
lar›nda çok ciddi hatalar da vard›. Önderliklerimiz 57 deklerasyonu, 60
bildirisini savundu¤unu söylemektedirler. Ayn› yaklafl›m, Deklerasyona niye
gösterilmiyor, kald›ki, Deklerasyon MLM’i savunmas›yla çok daha ileri bir
belgedir. 1939’daki bafllamas›yla savafl emperyalist nitelikliydi. Bunda herkes,
hem fikir! Sovyetlerin kat›lmas›yla, 1941 y›l›nda, savafl›n niteli¤inin de¤iflip-
de¤iflmedi¤i konusunda ise, DEH güçleri aras›nda tamamlanm›fl birlik yoktur.
Mesele, tart›flmal›d›r. Gerçek böyle oldu¤una göre, birlik sa¤lanmadan, her-
hangi bir görüfl dayat›labilir mi? Dayat›lamaz, görüfllerin mücadelesi yürütü-
lebilir, yürütülmelidir. Görüflümüzce, yoldafl Mao Zedung’un bu konuda da
esas al›nmas› do¤rudur. Alman faflistlerinin Sovyetlere sald›r›s›, bütün dünya
halklar›na da, daha pervas›z-topyekün bir sald›r›yd›. Sovyetlerin savafl›, sadece
kendilerinin de¤il, ayn› zamanda dünya halklar›n›n da mücadelesiydi. SB ile
dünya devrimi iliflkisi, Sovyetlerin müdafas›n› yads›m›yan, bir perspektifle
ele al›n›p tart›fl›lmal›d›r. Baz› hatalara iflaret ettik. Alman faflistlerinin sald›r›s›na
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karfl›, dünya haklar›n›n faflizme karfl› birleflik cephe ihtiyac› da do¤ruydu. Bu
konuda, sorun baz› hatal› politikalard›. . Deklerasyon, “komünist enternesyonal
ayn› zamanda, hakl› olarak, sosyalizmin anavatan› Sovyetler Birli¤inin müda-
fas›na da büyük önem vermifltir” sözleriyle, sözkonusu tarihsel kesitte, bu
meselenin özel bir anlam tafl›d›¤›n› da savunmufltur. Esasa iliflkin Komüntern’i
savunurken Deklerasyon, yine çok isabetli olarak, farkl› çeliflkilerin “eklektik
bir flekilde birlefltirilmesi” noktas›nda elefltiri de sürdürmektedir. Dekleras-
yonun dedi¤i do¤ruydu. “Müttefik emperyalist güçlerin hakimiyeti alt›ndaki
sömürgelerde kurtulufl mücadeleleri geri b›rakt›r›ld›.” Yunanistan, ‹spanya’
daki somut duruma ra¤men, kuru bir suçlama ve bofl bir sözcük müdür? Net
olarak biz hay›r diyoruz. Hatal› politikalar›, Çin devrim prati¤inde Mao ve
ÇKP’de reddetti. Reddetmeyenler, Hindistan’da “Komünist’lerin yapt›¤› gibi,
‹ngiltere’ye karfl› hakl› savafllar›n›, burjuva demokrasisini stratejik bir tercih
olarak benimseyip, vazgeçmeye gitmifllerdi. Mao uyarm›flt›:

SSCB ile Britanya ve Fransa aras›ndaki böyle bir uzlaflma, kapitalist dünya
ülkeleri halklar›n›n ayn› flekilde davran›p, kendi ülkelerinde uzlaflmalar›n›
gerektirmez.”

Peki olan neydi? Frans›z, ‹talya “Komünist”leri, kendi burjuvalar›yla ortak-
lafl›yorlard›. Devrimden vazgeçiyorlard›. Hatalar›n faturas›n› tümden Komün-
tern’e kesemeyiz. Komüntern’in uyarmad›¤›, gidifle kap›y› aç›k b›rakt›klar›
da do¤rudur. Öyleki, Sovyetler birli¤inin izledi¤i, diplomatik ve devletleraras›
iliflkilerdeki, taktik politikalar›, kendi ülkelerinde, birer strateji gibi, birebir
takip etme yönelimi ve prati¤i içinde olan partiler, komüntern ve SBKP taraf›n-
dan, ittifaklar›na zarar gelmesin, biçimindeki pra¤matist hatalar yüzünden ne
yaz›kki elefltirilmediler. Kemalist hareket karfl›s›ndaki olumsuz Komüntern
tutumu, TKP hatalar›ndaki, komüntern’in pay›da budur. 1987 3. Konferans›nda
da, partimizin KONFERANS kanad›, Komüntern ve Stalin yoldafllar›n hatala-
r›na k›skançca sar›ld›klar›n› ispatlarken, Deklerasyon için flöyle demektey-
dilerº:

“Deklerasyon UKH’nin geçmifline, özellikle Stalin-Komüntern de¤erlen-
dirmesine, emperyalist ülkelerde proletarya partisinin sosyal taban›na yar›-
sömürgelerde milli burjuvazinin rolüne ve buna ba¤l› olarak halk›n birleflik
cephesine ve mevcut dünya de¤erlendirmesine iliflkin önemli yanl›fll›klar› ve
hatalar› içeren oportunist bir belgedir.” (Komünist say›. 13 Kas›m 1987 Sf.
40)

Birçok konuda 3. Konferans, 2. MK raporundaki, özellikle YD Konferan-
s›ndaki görüfllerin esas›n› paylafl›yordu. UKH de¤erlendirmesi, dünya ve Tür-
kiye’de durum, deklerasyona yaklafl›m, partinin kurulufl dönemi, 1. ve 2.
Konferans muharebesi gibi, birçok temel konuda paylafl›lan 2. MK’si görüfl-
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lerine ra¤men, 2. MK’ya  tepkisel sald›r›lar da mevcut olmufltur. Görüfl birli¤i
içinde olduklar› için, hiçkimse suçlu günahkar olarak gösterilemez, göstermi-
yoruz. Yanl›fl gördü¤ümüz görüflleri elefltiriyor, alternatif do¤ru görüflleri savu-
nuyoruz. Elefltirdi¤imiz di¤er mesele, temel yönelimde, hiçte 2. MK ile esasta
farkl› olmamalar›na ra¤men, Konferans ve DABK güçlerimizin, yer yer küfür-
lere kadar varan, iki çizgi mücadelesin de, kesinlikle yeri olmamas› gereken
tepkisel  pozisyonlard›r. Yap›lmas› gereken, 2. MK’nin hatalar›ndan kopmakt›r.
Hatalar›ndan kopmay›p sald›rmak de¤il.

Proleter Dünya Devriminin ‹ki Bilefleni
1984 DEH Deklerasyonu, proleter dünya devriminin bafll›ca iki bilefleni olan,
sömürge, yar›-sömürge ülkelerde Yeni Demokratik Devrim, emperyalist-kapi-
talist ülkelerde Sosyalist Devrim, meselelerini do¤ru olarak ortaya koymak-
tad›r. Troçkist tek tip devrim teorisi ile araya net ay›r›m çizgileri çekmektedir.
Sömürge, yar›-sömürge ülkelerin, ekonomik-siyasi-sosyal koflullar› aç›s›ndan,
Yeni Demokratik Devrim, anti-emperyalist, anti-bürokrat komprador kapitalist,
anti-feodal bir karekterdedir. ‹lk etapta, emperyalizmin ufla¤› olmayan kapita-
lizmin tüm unsurlar›n›, Yeni Demokratik Devrim do¤as› gere¤i hedeflemez.
Tek tip Troçkist sözde “devrim” teorisi, “anti-kapitalist” bir perspektife, “sahip
de¤il”, “köylülü¤e dayan›yor” gerekçeleriyle, Çin devrimine sald›rm›fllard›.
Sömürge, yar›-sömürgelerde, emperyalist ba¤›ml›l›k, ulusal sorun, toprak so-
runu gibi birçok burjuva demokratik görevin bir sonucu olarak, proletarya
önderli¤inde, yoksul köylüler ekseninde, genelde köylülü¤ün temel güç
düzeyinde rol oynad›¤› gerçe¤ine sald›rm›fllard›. Yeni demokratik devrimin
görevleri itibar›yla, niteli¤ini anlamayan bu Troçkist dar kafal›l›k, Rusya’daki
liberal burjuvaziyle ezilen bir ülke olan Çin’deki milli burjuvaziyi bir ve ayn›
görüyor, hedeflenmesi ve tecrit edilmesi gerekti¤ini savunuyordu. Stalin ve
Komüntern’de hakl› olarak, Troçkist muhalefete karfl› ç›km›fllard›. Mao’da,
mesele daha köklü ve nitel çözümlere kavuflmufltu. Mao hiçbir flekilde, Yeni
Demokartik Devrim’i bir amaç olarak ele almam›flt›. Durmaks›z›n sosyalizme
geçilece¤i ve komünizme yürünece¤i bafllang›çtan itibaren ortaya konulmufltu.
Çin Halk Cumhuriyetinin ilan edildi¤i 5 Mart 1949’da, Mao “nihai amaç komü-
nizmdir” diyordu. Bu nihai amaç için derhal sosyalist devrime bafllama gerek-
lili¤ine iflaret ediyordu. Yeni Demokratik Devrim dönemi, “hedeflenmedi”
denilen, milli burjuvazi, halk iktidar› alt›nda k›s›tlan›yor, mücadelenin hedefi
oluyordu. Yeni Demokratik Devrim’in zaferinden 3 y›l sonra Mao, Milli burju-
vazi ile iflçi s›n›f› aras›ndaki çeliflmeyi baflçeliflme ilan ediyor, art›k bu s›n›f›n
ara bir s›n›f olmaktan ç›kt›¤›n› söylüyordu.

Li-fiiao-fii gibi revizyonistler, modernizasyon-dört büyük özgürlük slo-
ganlar›yla devrimin devam ettirilmesine karfl› direniyorlard›. Yeni Demokratik
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Devrim’in pekifltirilmesi gerekti¤ini savunuyorlard›. Yeni Demokratik Dev-
rim’de kaz›k çak›p durmak, ya da pekifltirmek gerici bir siyasetti. Yeni Demok-
ratik Devrimi sa¤lamlaflt›rmak, yeni demokratik iktisad›n ö¤elerini bütünlefl-
tirmek, birleflik ekonomik temel üzerinde yürümek, revizyonistlerin çizgisiydi.
Kapitalizmin bütün unsurlar›n› Yeni Demokartik Devrim’in bafllang›çta hedef-
lememesi, devrimin asgari program›n›n gere¤iydi. Asgari program›n ötesinde
ise, azami olarak bafltan itibaren hedeflenece¤i belirtilmiflti. Yap›lan da, zaman›
geldi¤i için buydu. Mao’nun da ifade etti¤i gibi, çeliflkilerle dolu olan sosya-
lizm’e bu geçifl döneminde, Yeni Demokaritk ‹ktidarda ›srar edenler de dahil,
mücadelenin hedefiydiler. Yeni Demokaritk Devrim’in bafllang›c›ndan beri
de ifade edilen buydu.

Liu-fiiao-fii, modernizasyondan bahsediyordu. Onun modernizasyon pla-
n›nda, kumandaya maddi dürtüler, kar hedefi geçirilmiflti. Sömürücü eski yap›-
n›n, modernlefltirilmesini anlatan bu gerici çizgi, Çin’i emperyalizm d›fl›na
ç›karmamada ›srar eden kapitalist yolculuktu. Modenizasyonu ve endüstriyi
kapitalist yol d›fl›nda gelifltirme imkan› elbette vard›. Ekonomi, halk›n ihtiyaç-
lar›n› gözetmeliydi. Bu perspektifle, tar›ma önem verildi. Hafif sanayi ihmal
edilmedi. Tek ayak üzerinde de¤il, kendi gücüne güven temelinde ekonomi
geliflti. Endüstri ilerledi. Mao, endüstrinin gelifltirilmesini red mi ediyordu?
makinalaflman›n, traktörün önemini yads›m›yordu? Çin k›r›nda ilerlemede,
bunlar›n rolünü görmüyor muydu? Hay›r, önemini biliyordu. Ama daha önemli
olan, mülkiyet iliflkilerindeki de¤iflimdi. Makinalar, kollektivasyondan önce
gelemezdi. Siyaset ve kitleler es geçilemezdi. Üreticiler aras› iliflkilerin,
devrimin ilerletilmesi temelinde ele al›nmas›, atlanamazd›. Aksi halde, daha
büyük kutuplaflmalara yol al›n›rd›. ‹flte Mao’nun yapmad›¤› buydu. Büyük
ileri at›l›m ç›zgisine ulafl›l›yordu. Bu, ayn› zamanda, o zamana kadar, sosyalist
inflaan›n en ileri tecrübesi durumundaki ve ilk olmas› itibar›yla, baz› olumsuz-
luklar içeren, Sovyet modelinin mekanik tekrar›ndan da kopufl yönünde bir
ad›md›. “On büyük iliflki” formülasyonunda Mao bunu sosyalist inflaada “kendi
çizgimize bafllang›ç” olarak ifade etti. Mutlak flekilde, önce a¤›r sanayi sektörü,
mutlak olarak, önce teknik geliflme çizgisi elefltirildi. Siyasetin, üst yap›n›n
devrimcilefltirilmesinin önemine iflaret edildi. Sovyet tecrübesinden ö¤renil-
miflti. Kolektifvizasyonda köylülük zora sokulmayacak, iflçi-köylü ittifak› tah-
rip edilmeyecek, üretici güçler teorisi reddedilecek, siyasi çizginin ve onun
önderli¤inde kitlelerin dinamik bilinçli tayinedici rolü kavranacak. Yap›lan
buydu. Tar›m ve hafif sanayinin, a¤›r sanayiye tek yanl› yüklenme pahas›na,
Sovyetlerce küçümsenmesini Mao elefltirdi. Gerekli merkezi planlam›n›n
rolünü mutlaklaflt›rarak, yerel insiyatifleri körelten çizgiye karfl› ç›kt›.
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Devrimin ilerletilmesi, üretim iliflkilerini hesaba katmayan, devrimcilefl-
tirilmesini önemsemeyen ve sadece üretici güçlerin gelifltirilmesi çerçevesine
hapsedilemezdi. Üretici güçlerin gelifltirilmesinde, üretim iliflkilerinin de¤ifl-
tirilmesi gere¤ine iflaret edilmiflti. Öncelikle insanlar aras›ndaki iliflkiler de¤ifl-
meliydi. De¤iflimde motor, siyasi çizginin do¤rulu¤u ve kitlelerdi. Yeni De-
mokratik Devrim’den sonra, Mao önderli¤indeki ÇKP, emperyalist-bürokrat-
kapitalist mülkiyete el koydu. Topraklar›n yoksul köylülere da¤›t›lmas› gibi
bir küçük çiftçiler ülkesi yaratmak amaç de¤il, yürüyüflün zorunlu  bir dura-
¤›yd›. Ard›ndan derhal, sel gibi bir kooperatifleflme hareketi bafllad›. K›r-kent
çeliflmesi tabiki önemli, ve mümkün oldu¤unca geriletilmesi (ortadan kald›rma
perspektifi sürekli korunarak) görevdi. Görev, köylülü¤e zor dayatmalarla yeri-
ne getirilemezdi. Sosyalist inflaada, iflçi-köylü ittifak› önemli bir unsurdu, zarar
görmemeliydi. Öyleyse, do¤ru siyasal çizgi kilit bir sorundur. Bu temelde
parti önderli¤i esast›r. Bunu yads›yan teknik ve kadrolar› öne ç›karan uzman
çizgi yanl›fl, önce k›z›l çizgi do¤rudur. Teknik de¤il, kitleler esast›r. Mao,
böyle yürüdü.

Sovyetler Birli¤inin yürüyüflünde problemler vard›. 1930’lardan itibaren
Sovyet k›r›ndaki kollektiflefltirmede zor yöntemleri, iflçi-köylü ittifak›n› zede-
leme durumundayd›. Durum, bürokrasinin gelifliminede objektif olarak hizmet
etti. Kollektivizasyon de¤il, çizgide hatalar vard›.

1984 DEH Deklerasyonu, Sovyetlerin 1930’lar tecrübesini do¤ru de¤erlen-
dirmede bir bafllang›ç yapmakta, partimiz ise itiraz etmekteydi. Partimiz 2.
MK’sinin itiraz› yanl›fl, deklerasyon ise do¤ruydu. Lenin’den sonra, Stalin
dönemi de, Sovyetler birli¤i, proletarya diktatörlü¤ü ile yönlendiriliyordu.
Proletarya egemen güçtü. Yönelim ve yürüyüfl sosyalizm ve komünizmdi.
Proletarya diktatörlü¤ü, somut koflullara göre de¤iflik biçimler alabilir. Paris
Komünü, Çin’deki Yeni Demokratik ‹ktidar›nda, biçim de de¤ifliklikler gös-
teren ama özde proletarya iktidar›yd›lar. Stalin önderli¤indeki Sovyet devleti
de bir proletarya iktidar› idi. Elefltirirken, bu gerçe¤in alt›n› da çizmek isteriz.

Ezilen Ülkeler ve Deklarasyon
1984 DEH deklerasyonu, devrimin üç stratejik silah›na (parti-ordu-cephe) ifla-
ret etti. sömürge, yar›-sömürge ülkelerde, birleflik cephe sorununu ele al›rken,
“ittifak›n temel tafl› iflçi-köylü ittifak›d›r” dedi. Gerçekten de cephenin temerküz
noktas›d›r bu. Ve yine iflaret edildi¤i gibi, milli burjuvazinin bir kesimi bazen
devrimci harekete kat›lma, bazen karfl› ç›kma tutumu içinde olmaktad›r. Sorun
burada de¤il, milli burjuvazinin devrimci kanad› cepheye kat›l›p, kat›lmama
durumunda olsa da, iflçi-köylü temel ittifak› ekseninde, bu gücün, cephenin
bir unsuru olup olmad›¤› meselesidir. Evet bir unsurudur ve deklerasyon bunu
net ortaya koyamam›flt›r. Taktik bir mesele olarak ele alm›flt›r.
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Deklerasyonun, “emperyalizmin tahakküm alt›nda bulundurdu¤u ülkelerde
kapitalist iliflkilerin önemli unsurlar›n› sokma fleklinde inkar edilmez bir e¤ilimi
vard›r. Belirli baz› ba¤›ml› ülkelerde kapitalist geliflme o denli ileri gitmifltirki,
onlar› yar›-feodal olarak karekterize etmek do¤ru de¤ildir. (…) Onlar› kapita-
lizmin hakim oldu¤u ülkeler olarak adland›rmak daha do¤ru olur” tesbiti prob-
lemlidir. Girdi¤i ülkede emperyalist sermaye, iradesine ra¤men, kapitalizmi
objektif olarak gelifltirse de, subjektif ve iradi olarak, boyunduru¤u sürdürme
ihtiyac› gere¤i, onlar› korur. Genel e¤ilim budur. Bu genel e¤ilimi, net ortaya
koyamama pozisyonuyla, ezilen ülkelerde flehirlerin k›rlardan kuflat›lmas› biçi-
mindeki, halk savafl› stratejisinde de deklerasyon bir kar›fl›kl›k içindedir.

Partimizin hiçbir hatas›, DEH komitesine, parti ile iliflki kurmama, hareketin
resmi üyesi olarak partimizi yok sayma, hareket platformlar›na ça¤›rmama,
parti içinde ç›kan “Maoist merkez” adl› hizibe tutum almama, aksine bir bak›ma
sahip ç›kma gerekçesi yap›lamazd›. Komitenin hegemonik d›fllay›c› tutumlar›
vard›. Partimiz bunu, önceki iliflkilerinde ve geniflletilmifl toplant›da do¤ru
olarak elefltirdi. Tümden olmasa da, komite baz› elefltirileri kabul etme duru-
munda oldu. Partimizin Maoizm’e itiraz zemininde hatal› tutumunu, özelefltiri
ile derinlefltirmesi prati¤i ö¤reticidir. Komite de özelefltirisini derinlefltirmelidir.
Geniflletilmifl toplant› sonras› (2000 y›l›) komite ile partimiz iliflkileri, olumlu
düzeyde nitel ilerlemeler içinde olmufltur. Ancak bu, daha önceleri komitenin
sekter-dar hatalar›n›n elefltirilmemesi gerekti¤i anlam›na gelmez. Elefltirile-
rimiz, flimdi bizim de bir parças› oldu¤umuz, komitede gündeme getirilmifl
ve afl›lmas› yönünde önemli ilerlemeler kaydedilmifltir. Esas olarakta olumlu
yönde çözülmüfltür.

2. MK 5. toplant› raporunun, DEH Deklerasyonuna elefltirilerini, DEH
komitesi 1986 y›l›nda cevabi bir mektupla yan›tlad›. Gerek 2. MK’miz, gerek
sonras› partimiz bu mektuba herhangi bir cevap vermedi.

2. MK 5. toplant› raporunun baflta “Mao Zedung düflüncesi” olmak üzere,
deklarasyona yöneltti¤i ve sonuç olarak onu “oportunist” olarak de¤erlendirdi¤i
yaklafl›m› yanl›flt›. DEH komitesinin 1986 cevab› mektubu, bu yanl›fl› esas
olarak do¤ru yan›tlam›flt›r. Sözkonusu yan›tlar›n içerdi¤i do¤ru elefltirileri yaz›-
m›zda da ifade etti¤imiz için tekrar etmiyoruz. DEH komitesinin 1986 mek-
tubunun da esasta MLM bir belge oldu¤unu belirtmek durumunday›z.

Yeni Bir Komünist Enternasyonal
Hedefi ve DEH

Komüntern, UKH’in sa¤lam ve proleter dünya devrim davas›na hizmet etmifl,
ilerletmifl kalesiydi. Hedef tabiiki, Komünizmdi ve bu görevler, tek tek ulusal
s›n›rlar içerisinde gerçeklefltirilemezdi. Tek ülkede, sözde “komünizm”, mo-



188

Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri ➍

dern revizyonist yeni burjuva Kruflçev çizgisidir. Devrimin, ça¤›m›zda, emper-
yalizmin zay›f halkalar›n›n, tek tek, ya da birkaç zincirin kopar›lmas› biçiminde
bir seyir izleyece¤ini söylüyoruz. Lenin yoldafl hakl›d›r. “Bir ve sadece tek
bir çeflit enternasyonalizm vard›r ve bu da kiflinin kendi ülkesindeki devrimci
hareketin ve devrimci mücadelenin geliflmesi için var gücüyle çal›flmas› ve
istisnas›z her ülke de bu ve sadece bu çizgiyi desteklemesidir”. Her bir halka
ve bölgedeki devrim, proleter dünya devriminin bir parças›d›r. Bütün ülkelerin
iflçileri birlefliniz, derken Marks, bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birle-
fliniz derken Mao Zedung, proleter dünya devriminin komünist enternasyonalist
içeri¤ini vurguluyorlard›. Marks dönemi 1. enternasyonal, bu ruhla ve enternas-
yonal komünist hareketin bir ihtiyac› olarak oluflturuluyordu. Lenin dönemi
enternasyonal de, Komüntern de, ayn› perpektifle savunuluyordu. Kautsky,
Marksizme ihanet ederken, yeni bir komünist enternasyonal oluflturma müca-
delesinde, Lenin ›srar ediyordu. Lenin yoldaflta, her bir ülkedeki devrim, dünya
çap›nda komünizm mücadelesinin ç›karlar›na tabiydi. Stalin, Lenin’in yolunda
yürüdü. Tali hatalar›na ra¤men, o hayat›n› komünizme, komünist enternasyo-
nale adad›. Lenin’in fikri aç›kt›. Sovyetler, dünya devriminin bir parças› olma-
l›yd›. Onun üstünde de¤il. Yoldafl Stalin’de, dünya devrimini, Sovyetler Birli-
¤ine ba¤l› ele alma biçiminde, hatalar yap›ld›. Hatalar›n sonucu olarak, ÇKP’ne
yap›ld›¤› gibi yanl›fl karar ve nasihatlar da dayat›ld›. Mao, bunlara karfl› ç›km›fl-
t›. Acaba, sadece, Komüntern’in afl›r› merkezileflme biçimindeki ve di¤er hatal›
uygulamalar›n›, Mao’yu Komüntern sonras›, yeni bir komünist enternasyonal
yaratmaya götürmedi. Deklerasyona göre, “uluslararas› düzeyde ML güçlerin
birli¤i örgütlenmesi inflas›nda gerekli rolü oynamay› reddetmeye götüren, ÇKP’
nin, Komüntern’in olumsuzluklar›na tepkisini ayr›ca de¤erlendirmek bir ihti-
yaçt›r.” Faktörlerden biri evet budur. NKP (Maoist) baflkan› Prahanda yoldafl,
daha baflka sebepler oldu¤u düflüncesindedir. 2. Ulusal Koferansta (2001 y›l›n-
daki) ortaya koydu¤u görüfllerin özeti flöyleydi:

Prahanda yoldafl, yeni bir komünist enternasyonal (Mao ve ÇKP önderli-
¤inde) örgütlenmesinin önündeki, esas engelin; Vietnam, Arnavutluk, K. Kore,
Küba partilerinin tutumu oldu¤u görüflündedir.

Mao’nun, BPKD tecrübesi zemininde “yeni bir enternasyonal örgütlenme
çal›flmas› bafllatmamas›nda” Komüntern’in olumsuz tecrübelerini bir faktör
olarak de¤erlendirirken, esas meseleyi baflka izah etmektedir. Mao, enternas-
yonal komünist harekete fiilen önderlik etmifltir, tesbitinde bulunan, Prahanda
yoldafl, devam›nda flunlar› söylemektedir:

“Objektif olarak, o koflullarda enternasyonal bir örgüte biçim vermenin
zorluklar› vard›. Görünen bu zorluklar aras›nda, Mao’nun Marksizm-Leni-
nizm-Maoizm’i evrensel katk›larla gelifltirmesini inkar eden, K. Kore, Viet-
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nam, Arnavutluk partilerinin flovenist, merkezci ve do¤matik revizyonizmi
vard›. O koflullar alt›nda böylesi fleyleri gözard› ederek enternasyonal
düzenlemek mümkün de¤ildi.”

Gerçekten de K. Kore, Vietnam merkezci bir çizgideydiler. O zaman kendi-
lerini Mao yörüngesinde gösteren Arnavutluk, Mao’nun ölümünden sonra he-
men bir sald›r›ya geçiyorsa, bu, öncesi kökleri yanl›fl› mevcut olmayan, bir
tesedüf de¤il, zik-zakl› bir temelin (AEP’teki) sonucuydu. Bunlar, yeni komü-
nist enternasyonal örgüt aç›s›ndan dezavantaj. Ancak, komünist enternasyonal
yarat›lmas›, bizce bu zorluklar eksenine kilitlenip, gerçeklefltirilememifl olmas›
yine de tart›fl›lmal›d›r. Marks, Engels proletaryan›n enternasyonal ç›karlar›n›
öne ç›karman›n do¤ru olarak gereklili¤ine iflaret ettiler. Emperyalizm ve onun
devam›, flimdiki daha “global” gerçekli¤i içinde, enternasyonal örgüt ihtiyac›
daha da yak›c›d›r.

1930’lardaki Vang Ming gibi çizgiler de, UKH’n›n hatalar›n›n rolü, “Ana
Parti-Yavru Parti” gibi hatal› yaklafl›mlar, hakl› bir meydan okuma gerekçesi
olmufllard›. Fakat bunlar›, yeni komünist enternasyonal ihtiyac›n›n engeli ge-
rekçeler haline getirmek yanl›flt›r. Getirenler flimdi de vard›r. Emperyalist,
sömürge, yar›-sömürge, ezen, ezilen uluslar biçiminde bölünmüfl emperyalist
dünyada, devrimin karmafl›k sorunlar› ve bir ülkedeki önderlik etme misali,
dünya çap›nda ele al›namayaca¤› anlafl›labilirdir. Tek, tek ülkelerdeki partilerin
kendi kararlar›n› kendilerinin almalar›, ba¤›ms›z kapasite ve insiyatifte yetkin-
leflmeleri ihtiyac› asla gözard› edilmeden, dünya devriminin enternasyonal
bir kurmay›na da ihtiyaç vard›r. Körfez savafl› ve 11 Eylül sonras› geliflmeler,
bu ihtiyac› daha yak›c› ve belirgin anlatt›. Enternasyonal bir siyasi merkez,
elbette, her bir parçadaki önderliklerin yerine kendini geçirmeden gereklidir.
Her bir ülkedeki partilerin dünyan›n karmafl›k süreci içinde olmazsa-olmaz
önderli¤ini yads›yan anlay›fl yanl›flt›r. Siyasi-ideolojik çizgiyi, ulusal s›n›rlara
hapsetmek de¤il, MLM’i, herbir yerin, özgün koflullar›na baflar›l› uygulamak
aç›s›ndan da, partilerin rolü tart›fl›lmazd›r. Enternasyonal, dünyan›n karmafl›k
sürecini dikkate alma, Komüntern’in afl›r› merkezileflme hatas›ndan azami
dersleri ç›karma durumunda olmal›d›r. ‹flleyiflin, tek bir ülkedeki parti iflleyifli
gibi olamayaca¤› aç›kt›r. Genel bir siyasal merkez rolü flartt›r. Demokratik
merkeziyetçilik, enternasyonal komünist hareketin de örgütlenme prensibidir.
MLM temelde birlik, bu iflleyifli de gerektirir. Demokratik merkeziyetçili¤in
uygulanmas›, bir partideki gibi olmayacak, olamayacakt›r. Enternasyonal süre-
cin karmafl›kl›¤›, ana-yavru partiler de¤il, enternasyonalin eflit kardefl mevzileri
olarak, her bir halkada, dünya devriminin bir parças› olarak, devrimin ilerletil-
mesinde, dünya devrimini h›zland›rma ve katk›s›n› sunmada, partilerin özel
sorumlulu¤u ve rolü kapsam›nda, mesele daha net çözüme kavuflturulabilir.
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Herkes, her yerde istedi¤i çizgiyi savunur ve uygulayabilir çizgisi yanl›flt›r.
MLM rehber ideolojidir ve sadece onun rehberli¤inde, devrim ilerletilebilinir,
komünizme yürünebilir. Nerede olursa olsun revizyonizme karfl›, MLM’ler,
hiçbir gerekçeyle ilgisiz kalamazlar, ayr› partiler olmalar› gerekçesiyle, herhan-
gi bir partinin revizyonizme kaymas›n› geçifltiremezler. Devrimci proletarya
ve ezilenleri uyarmak, mücadelelerine yard›mc› olmak, revizyonizme karfl›
ç›kmak, asla reddedilemez bir görevdir.

DEH, yeni bir komünist enternasyonalin bizzat kendisi de¤il, bu hedefe
yürüyüflte ileriye at›lm›fl nitel önemde bir ad›md›r. Önemi öncelikle, MLM
temelinde tesis edilmifl olmas›d›r. MLM güçlerin tümünü de¤il, ilerlemifl güç-
lerini temsil eder. UKH’nin genel merkezi de¤il, embriyonik bir merkezidir.
UKH’nin yarat›lmas› mücadelesinde, tesis edilmifl bu embriyonik çekirdek
örgütlenme, 1984’te ilan edildi. 1993 Yaflas›n MLM belgesi ve 2000 y›l›
geniflletilmifl toplant›s›nda, yay›nlad›¤› dökümanla, geliflme kapasitesini ortaya
koydu. DEH, kendi d›fl›nda da, MLM güçlerin oldu¤unu kabul etmektedir.
MLM güçlerin tümü ile birlikte, yeni bir komünist enternasyonal yaratma he-
definde, iki çizgi mücadelesini ihmal etmeden, birlik-mücadele-birlik zemi-
ninde, kardeflçe bir iliflki içinde olmaya do¤ru olarak iflaret etmektedir. MLM
temelinde yeni komünist enternasyonal mücadelesine gerekli katk›y› sunmaya
cüretini, DEH, Deklerasyon ve sonraki prati¤i ile ortaya koymufltur. PKP,
NKP(M), TKP(ML) gibi üyelerin yan›s›ra, DEH’in di¤er güçleri de, halk savafl›
bayra¤›n›, pratik olarak kald›rmak üzere, çal›flma içerisindedirler. DEH üyesi
parti ve örgütlerin, Güney Asya’da, sadece Nepal’de ciddi ilerlemeleri temsil
eden halk savafl› ile de¤il, bunun da tayinedici katk›s›yla, oynanan önemli rol-
lerle, DEH d›fl›ndaki MLM güçleri de birlefltirme prati¤i, önemli kazan›mlara
götürmüfltür. Güney Asya’da, DEH güçlerinin önemli rolleriyle gerçeklefltiri-
len, bölgesel konferansla, güney Asya Maoist parti ve örgütlerin ortak çal›flma-
lar› yeni bir safhaya ulaflm›flt›r. Güney Asya Maoist parti ve örgütler koordinas-
yon komitesi (CCOMPOSA) önemli bir geliflmedir. Ayn› perspektifle Avru-
pada da düflünülen bölgesel konferans, bizce afl›labilir baz› zorluklar yüzünden
gerçeklefltirilemedi. Partimizin de kat›ld›¤› bölgesel bir toplant› biçiminde icraa
edildi.

Bugün DEH d›fl›nda, bizce hiçbir flekilde MLM niteli¤e sahip olmayan
baz› parti ve örgütler uluslararas› Komünist enternasyonal fikrine karfl›, ya da
mesafeli duran ak›mlar vard›r. Birilerine göre, Mao ile Kruflçev aras›ndaki
mücadele art›k tarihte kald›. “Eski bölünmeler giderilebilir”mifl (!!) “Farkl›
ak›mlara bölünmüfl ML partileri birlefltirmek mümkün”müfl. (!) Bu anlay›fl,
modern revizyonizme karfl› Mao’nun enternasyonal düzeydeki tayinedici müc-
adelesini, bilimimize enternasyonal nitel katk›lar›n›, Yeni Komünist enternas-



191

Maoist Komünist Partisi 1. Kongre Belgeleri ➍

yonal için temel çizgiyi yads›yan, oportünist birlik anlay›fl›d›r. BPKD ile
bilimimizin ulaflt›¤› Maoizm olmadan, komünist birlik olmaz. Belçika ve Rusya
partilerinin bunu atlayan ve her y›l 1 May›s vesilesiyle gerçeklefltirdikleri,
uluslararas› seminerler, sadece oportunist bir koalisyon projesidir.

FKP, MLPD eksenli ve TKP/ML’nin de “en olumlu e¤ilim” olarak
gördü¤ü, di¤er enternasyonal örgütlenmede, (MLM’in baz› güçleri mevcut
olsa da) Maoist temelde birlik yads›nmakta, oportunizmle bir ittifak savu-
nulmaktad›r. Yanl›flt›r. Enternasyonal bir komünist örgütlenme için, gerekli
ve elzem olan, öncelikle Maoizm’dir…

15 Eylül 2002
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