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Önsöz

Bu kitapta, Almanya’da bulunan ve bilimsel komünizmi kendine temel 
almış bir yazarlar kolektifinin, revizyonist ihanet ve eski SSCB'deki meyda
na gelen revizyonist gelişmeleri konu alan iki makalesini yayınlamaktayız,

“1956'daki SBKP'nin 20. Parti Kongresi: Sovyetler Birliğinde kapitaliz
min restorasyonuna ve emperyalist karşı-devrime gidişin tayin edici ideolo
jik dönüm noktasıdır” başlıklı birinci makale, dünya komünist hareketi için
de 20. Parti Kongresinin tayin edici bir dönüm noktası olduğunu 
göstermektedir. Bu Parti Kongresinde tüm temel sorunlarda komünist çizgi 
revizyondan geçirilerek, dünya emperyalizmine yaltaklık etme yönündeki 
oportünist bir çizgiyle değiştirildi. Kruşçov burada tam bir revizyonist bir 
program sundu.

İkinci makale ise, eski Sovyetler Birliğinde revizyonizme ve karşı
devrime karşı yürütülen mücadelenin belgelerini tanıtmaktadır. “Sovyetler 
Birliği devrimci komünistlerinin (Bolşevik) programatik açıklaması” başlıklı 
belge 1966 yılında yaymlandı ve SBKP'nin revizyonist-kapitalist yöneticile
rine ve onlarm revizyonist çizgilerine karşı bir savaş ilanı içermekteydi.

Her şeyden önce Stalin önderliği altmdaki Sovyetler Birliğinde egemen 
olan proletarya diktatörlüğünün savunulduğu ve Kruşçov revizyonistlerin 
iktidarı eli geçirmesi tecrübesinden sonuç çıkartılan bu belge tam olarak 
makalenin sonunda yayınlanmaktadır.

Kitabın sonuç bölümünde, revizyonist ihaneti, bu ihanetin dünya komünist 
hareketi üzerindeki etkisini ve başka konuları inceleyen makaleler de yer 
almaktadır.

Yayınevi
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SBKP’nin 1956’daki 20. Parti Kongresi: 
Sovyetler Birliğinde kapitalizmin restorasyonu 
yönünde ve onun emperyalist karşı devrime 
dönüşmesinde tayin edici bir ideolojik dönüm 

noktasını teşkil etmektedir!

♦ 1956 SBKP 20. Parti Kongresi, Komünizmin fikirlerine top yekun bir 
ihanet anlamına gelmektedir!

♦ Modern revizyonistlerin iktidara gelişi pratikte açık karşı-devrim 
demektir

♦ Revizyonistler Sosyalist Sovyetler Birliği'nde ve Komünist Partisi 
içinde iktidarı nasıl ele geçirip, kapitalizmi restore ettiler?

♦ Modem revizyonizm ile tümden kopuşu gerçekleştirmek için mücadele 
sürdürülmeli ve keskinleştirilmelidir!
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SBKP’nin 1956’daki 20. Parti Kongresi:
Sovyetler Birliğinde kapitalizmin 
restorasyonu yönünde ve onun emperyalist 
karşı devrime dönüşmesinde tayin edici bir 
ideolojik dönüm noktasını teşldl 
etmektedir!

Şubat 1956’da - Stalin'in ölümünden üç yıl sonra - SBKP yeni parti baş
kanı Kruşçov dünyaya baştan başa revizyonist bir program takdim etti. Bu 
temel bir kesitti. Zira bu parti kongresi smıf mücadelesinin tüm temel sorun
larında komünist çizgiyi revize etti ve onun yerine dünya emperyalizmine 
uyumlu oportünist bir çizgi geçirdi. Kruşçov’un ünlü “gizli raporu”nda Sta
lin'in mahkum edilmesinden bağımsız olarak 20. Parti kongresinde “sansas
yonel yenilik” Kruşçov'un sosyalizme “barışçı geçiş yolu”nun propagandası 
idi.

Neticeleri felaket getirici idi: 20. Parti Kongresinin “yeni yolu”nu takip 
eden bütün Komünist Partiler, renk değiştirdiler. SBKP Kruşçov-Brejnev 
önderliği altında reformist bir burjuva partisine dönüştü. Bu temelde kapita
lizm sosyalizm maskesi altında yeniden inşa edildi ve Sovyetler Birliği bas
kıcı ve sömürücü bir devlete, diğer halkları ve SSCB içindeki halkları talana 
dayanan bir emperyalist büyük güce dönüştü. Aynı şekilde “barışçıl yol” de
nilen şeyin pratikte de Endonezya’da 1965 yılında yüz binlerce komünistin 
katledilmesinde ve 1973'te Şili'de on binlerce insanın katledilmesinde oldu
ğu gibi korkunç kanlı felaketlere götürdüğünü gösterdi.

1956 SBKP 20. Parti Kongresi, Komünizmin fikirlerine 
top yekun bir ihanet anlamına gelmektedir!

Ve yinede bugüne değin, modem revizyonizmin bu ideolojik ve politik 
kopuşunun tayin edici önemi ve sonuçları üzerine, revizyonist Sovyetler Bir
liği ve revizyonist ülkelerin tümü hakkında tehlikeli illüzyonlar yaydırılmak- 
tadır. Bunlar şimdi sonradan meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır, örneğin, 
Gorbaçov döneminde, sosyalist örtünün ve sosyalist gevezeliklerin tamamen
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ve alenen tasfiye edilmesinden sonra gerçek karşı-devrimin gündeme geldiği 
iddia edilmektedir.

Böyle bir şeyi ilan edenler, ne var ki gerçeklikte devrimci proletarya dik
tatörlüğünün ve sosyalist demokrasinin fikirlerini ve pratiğini ayaklar altına 
almaktadırlar.

Bütün ülkelerin emperyalistlerinin genç sosyalist Sovyetler Birliğine karşı 
yaptıkları saldırılar ile elde edemediklerini, sabotaj ve bloke edişleriyle ya
pamadıklarını ve Nazi-canilerinin Sovyetler Birliği'ne karşı imha edici sava
şında başaramadığını modem revizyonistler başardı. Kruşçov ve Brejnev'in 
darbeleriyle sosyalizmi, işçi sınıfının diktatörlüğünü dize getirdiler ve onu 
içten imha ettiler!

Stalin'in ölümünden sonra, Kruşçov revizyonistleri, SBKP'nin önderliğini 
ele geçirdiler. Bu karşı-devrimci iktidar değişikliği iyi hazırlanmıştı ve az 
bir zaman gerektiriyordu. Revizyonist ihanete karşı çıkan ve direnişlerinde 
vazgeçmeyen komünizme bağlı olan parti üyeleri, bulundukları pozisyondan 
uzaklaştırıldılar, partiden atıldılar, sosyal-faşist terörle takibata uğratıldılar, 
hapishanelere atıldılar yada katledildiler. Eskiden beri tutuklu bulunan olası 
bütün karşı-devrimciler ve ajanlar egemenlik kuran revizyonistlerce serbest 
bırakıldı ve rehabilite edildiler.

Modem revizyonistler, modem revizyonist programlarını pekiştirmek için 
Stalin’in ölümünden 3 yıl sonra, 20. PK’de belirleyici bir dönüm noktasını 
gerçekleştim bildiler.

Yüksek derecede resmiyetle ve bütün dünyanm önünde bilimsel komü
nizmin prensiplerine cepheden saldırıyla başladılar. Bütünüyle revizyonist 
olan 20 Parti Kongresi programmı, tüm dünya komünist hareketine yol gös
terici bir program olarak ortaya koydular.

Lenin ve Stalin önderliğinde onlarca yıl eğitilen ve Troçki ve Buharin gibi 
tehlikeli döneklere karşı mücadele içinde öğretici tecrübeler kazanan bir işçi 
sınıfına karşı, Kruşçov revizyonistleri kapitalist restorasyonun karşı- 
devrimci çizgisini son derece dikkatli bir şekilde kamufle etmek ve herhangi 
bir şekilde meşrutiyet kazandırmak zorundaydı. Bunların tümünü, bilimsel 
komünizmin prensiplerinin revizyonunu hedefleyen özsel olarak “üç bayrak” 
altında, üç metotla, yaptılar:

♦ “Kişilerin putlaştırılmasına karşı mücadele” bayrağı,
SBKP(B)'nin, Sovyetler Birliği halklarının, dünya komünist hareketin önder 
kadrolarından Stalin’ i demonte etmeye hizmet ediyordu. SBKP 20. Parti 
Kongresinde Stalin üzerine yapılan kötü ünlü “gizli konuşma”, buna hizmet
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etti. Kruşçov-revizyonistleri bununla, Stalin önderliğinde kazanılan bütün 
devrimci kazananlarını tasfiyeye uğratmak için yolu açmak istiyorlardı. 
Çünkü Stalin'in yaşamı ve eserleri demek, sosyalist devrimin prensiplere sıkı 
sıkıya bağlı ve sürdürülmesi için, sosyalizmin genç Sovyetler Birliğinde ba
şarıyla inşa edilmesi için, tüm bir kuşak boyunca dünya komünist hareketi
nin prensip sağlamlığı ve birlik biçiminde güçlü bir şekilde gelişmesi için, 
ve nihayetinde Nazi-faşizmi üzerindeki dünya ölçüsündeki tarihsel zaferi 
için, mücadele demekti.

♦ “Ulusal özellikler” bayrağı, Yugoslavya'da yada ABD'de,
Küba yada Almanya'da olsun dünyanın çeşitli ülkelerindeki revizyonist a- 
kımları ve eğilimleri, dünya çapında güçlü biricik revizyonist bir akımda 
toplamak, böylelikle Komünizm üzerinde zaferini emniyet altına almaya 
hizmet ediyordu. Bu olgu, daha Lenin tarafından ortaya konduğu gibi burju
va ideolojisinin işçi sınıfı içinde revizyonizmin ve oportünizmin kisvesi al
tında etki içinde gösterdiği, emperyalizm çağının bir yasasıdır, İkinci Dünya 
savaşı sırasında ve sonrasında dünyanın bir çok ülkesinde sosyal- 
demokratik, revizyonist sapma ve akımlarda vardı. Bu oportünist akımlar, 
Marksizm-Leninist prensiplerinden sapmalarını, sadece onlarda olan “kendi 
ülkelerinin özellikleriyle gerekçelendiriyor, ve böylelikle sözüm ona proleter 
devrimle devlet cihazını parçalamanın gerekliliği biçimindeki temel prensip, 
artık onlarda geçerli sayılmazdı. “Ulusal özellikler” bayrağı altında, 
Kruşçov revizyonistleri bütün döneklere, SBKP'nin kanadı altmda ortak bir 
çatı sunuyordu.

♦ “Yeni koşullar” bayrağı, komünist prensipleri söküp atma
ya hizmet eden üçüncü bir yöntemdir. Böylelikle, Marks ve Engels'in pren
siplerinden geri dönüş, tamda emperyalizm ve proleter devrimi çağının 
Marksizmi olan Leninizmin temellerinden geri dönüş de meşrulaştırılmak- 
taydı. Böylelikle, örneğin, 1945 yılından beri varolan ve gerçeklikte büyük 
önemi bulunan atom bombası, artık Lenin'in emperyalizm ve proleter devri
mi çağında emperyalist savaşların kaçınılmazlığı yasasının artık geçerli ol
madığını ileri sürmek için, devrimci kurtuluş savaşlarının yüksek derecedeki 
“atom savaşı rizikosu” nedeniyle reddedilmesi gerektiği, yani, emperyalizm 
karşısında sınıf uzlaşmacılığı ve teslimiyeti vaaz etmek için bir gerekçe ola
rak kullanıldı.

Bütün bu manevralar, bilimsel komünizmin devrimci prensiplerine, 20.
Parti Kongresinde yapıldığı gibi, kapsamlı bir revizyonist saldırıyı mümkün 
kılmaya hizmet etti. Kruşçov revizyonistlerinin bilimsel komünizmin pren
siplerini çok yönlü revizyondan geçirme çabasına, 20. Parti Kongresinden
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sonra dogmatizm tehlikesi üzerine yaptıkları histerik çığlıkları eşlik etti. Bi
limsel komünizmin prensiplerini savunmaya hazır olan herkes, bu gürültüyle 
sıkıştırılacak ve korkutulacaktı. Bilimsel Komünizmin klasiklerinin eserle
rinden parçalar ve alıntıların yapılması bile, kitabi bilgiçlik ve doktrincilikle 
suçlanıyordu. Kruşçov revizyonistlerinin gayeleri, „Stalinist dogmacı” ve 
„kişiye tapma taraftarı” gibi suçlamalara maruz kalmaksızın, Kruşçov reviz
yonistlerinin görüşlerini, Marks, Engels, Lenin, Stalin tarafmdan formüle 
edilen bilimsel komünizmin öğretileri ile karşılaştırma yapmanın pratikte 
yasaklandığı bir atmosferi yaratmaktı.

Demek ki, bizim görüşümüze göre, Komünizmin fikirlerinden geri dönüş, 
sosyalizmin ve proletarya diktatörlüğünün gerçek yıkımı, Gorbaçov'dan on
larca yıl önce, tamda SBKP'nin Şubat 1956 yılındaki 20. Parti Kongresinde 
gerçekleşti. SBKP'nin ve diğer Komünist Partilerinin devrimci özünün yok 
edilmesinin, proletarya diktatörlüğünün yıkılmasının, karşı-devrimci, kapita- 
list-emperyalist yönde gelişmenin ve burjuva diktatörlüğünün yeniden ku
rulmasının tayin edici sebebi, burada yatmaktadır.

Bilimsel komünizmin öğretilerinin tümden revize edilmesinin smıfsal an
lamı, yeni bir burjuva egemen tabakanın tesis edilmesi, evet yeni bir sömü
rücü sınıfın, işçi sınıfını ve Sovyetler Birliği halklarmı ve tüm dünyayı daha 
halen sosyalist maskeyi takarak aldatmasıydı. Kruşçov, gerçekte karşı- 
devrimci revizyonist olan Parti fonksiyonerlerinin başında duruyordu, “ko
münist kaleleri içerden zapt etmek için”, Komünist Partiyi revizyonist bir 
partiye dönüştürmek için, bunlar adım adım partiyi ve devlet iktidarını elle
rine geçirdiler.

Revizyonistlerin “devlet mülkiyeti” numarası

Kruşçov ve Brejnev'in revizyonist-kapitalist Sovyetler Birliği’nin savunu
cuları ve aklayıcıları demagojik olarak şunu sorarlar: "Eğer orada özel kapi
talist işletmeci yoksa, üretim araçları üzerinde özel mülkiyet yoksa, orada 
kapitalizm ve sömürü nasıl olabilir? Devlet mülkiyeti hakim olduğu sürece, 
orada sosyalizm vardı!"

Modem revizyonistler, bilinçli bir şekilde yüzeysel olarak sömürücü reali
teyi değil, tam tersine fabrika ve toprak ve arazi üzerindeki “özel mülki- 
yet”in hukuksal sorununu kapitalizmin özsel bir özelliği olduğunu açıklayıp, 
eski SSCB'deki, eski DDR’deki (eski “Demokratik Almanya Cumhuriyeti”) 
ve diğerlerindeki üretim araçlarının devlet mülkiyetine işaret ederek, oraları 
otomatik olarak sosyalist ilan ediyorlardı.

Bu ucuz numara, Marks ve Engels tarafından teşhir edilmişti bile:
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Fabrikaların bir azınlığın özel mülkiyetinde mi yoksa devletin elinde mi 
olduğu sorunu tümüyle önemsizdir. Devlet biçiminin kendisi, bize daha hiç 
bir şey açıklamıyor. Bu Marks ve Engels zamanında, Marks ve Engels'in 
Bismarcks'm “devlet kapitalizmi” bağıntısında kanıtladıkları gibi, bir çok 
kez sömürünün ve kapitalizmin üzerini örtmek için kullanıldı. Nihayetinde 
“geleneksel” kapitalizmin devletleştirdiği işletmelerin bulunduğu,- ki bura
larda sosyalizmden elbette söz edilemeyecek olan - bazı alanlar vardır, 
devletleştirilen tütün endüstrisi bağıntısında Engels “anti-Dühring” de 
1878'de daha o zamanlar şunları yazıyordu:

“Ama son zamanlarda, Bismarck, kendini devletleştirmelere ver
diğinden bu yana, ortaya, hatta şurada burada bir iyilik hizmetçisi 
biçiminde yozlaşan, ve her türlü devletleştirmeyi, hatta 
Bismarck'ınkini bile, sosyalist [devletleştirme] olarak ilan eden 
düzmece bir sosyalizmin çıktığı görüldü. Kuşkusuz, eğer tütünün 
devletleştirilmesi sosyalist [devletleştirme] olsaydı, Napoleon ile 
Metternich, sosyalizmin kurucuları arasında sayılırlardı. Eğer Bel
çika devleti, çok yalın güncel siyasal ve mali nedenlerden ötürü, 
başlıca demiryollarını kendisi yaptıysa, eğer Bismarck, hiç bir ikti
sadi zorunluluk olmaksızın, Prusya'nın başlıca demiryolu hatları
nı, sadece onları daha iyi örgütleyebilmek ve savaş zamanında 
yararlanabilmek, demiryolu görevlilerini hükümet hizmetinde bir 
seçim sürüsü biçiminde eğitmek ve özellikle parlamento kararla
rından bağımsız yeni bir gelir kaynağı edinmek için devletleştir- 
diyse, bunlar hiç de, dolaysız yada dolaylı, bilinçli yada bilinçsiz, 
sosyalist önlemler değildi. Yoksa, Krallık Deniz Ticareti, Krallık 
Porselen Manüfaktürü ve hatta orduda bölük terzisi sosyalist ku
rumlar olurdu.”
(Engels, “Anti-Dühring", 1878 Marks/Engels Eserler Cilt 20, s. 259, 
türkçesi, Sol Yayınları, s. 440. türkçe çeviri, Almanca ile karşılaştırılarak, 
tarafımızca düzeltildi.)

Biçimlerin ve örtülerinde bir ağırlığı vardır, göz önünde tutulmak zorun
dadır, ama sınırlar aşılmamalı, biçimler içerik, yan sorunlar esas sorunlar 
haline getirilmemelidir. Marks ve Engels, içeriğin önemli olduğunu, üretim 
araçlarını eline alan ve yöneten her bir devletin smıf içeriğinin soruşturul
mak zorunda olduğunu öğretmektedirler.

Tayin edici üretim araçlarının mülkiyetine tavır sorununda, söz konusu o- 
lan hukuksal bir biçim, isim (devlet mülkiyeti yada halk mülkiyeti) sorunu 
değildir, tam tersine, sorun, işçi smıfı kitlesinin bu devleti gerçekten kontrol 
etme ve iktidarı uygulayıp uygulamadığı sorunudur. Toplumda kapitalizmin
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mi yoksa sosyalizmin mi hakim olduğu sorununda tayin edici sorun sınıf so
runudur: Hangi sınıf yada sınıflar devlet iktidarını elinde bulunduruyor?

Her şey şunlara bağlıdır:

♦ Söz konusu devlet, rüşvetçi ve en iyi halde adına komünist 
diyen sömürücü bir kliğin elinde, smıf mücadeleci, sosyalist olarak eğitilen 
işçi sınıfının “önderliği”ni hiç bir şekilde teşkil etmeyip, tam tersine onun 
uzlaşmaz düşmanı mıdır?

♦ Yada bu devlet, silahlı işçilerin bir devleti olarak, çoğunlu
ğun çıkarı için sömürücü azınlığı baskı altında tutan ve onları yok eden, sos
yalist demokrasi metoduyla işçilerin üretimi yöneterek planlayan, kontrol 
eden ve gerçekten ekonominin komando merkezlerini sağlam bir şekilde e- 
linde bulunduran proletarya diktatörlüğünün gerçek bir devletidir.

Eğer, proletarya diktatörlüğü altmda gerçek yani sosyalist demokrasisi 
yoksa ve üretim araçları üzerinde işçi sınıfının gerçekten egemenliği yoksa, 
o zaman sosyalizmin fikirleri bütünüyle ayaklar altına alınmış olur ve bu du
rumda gerçek sosyalizmden söz edilemez1.

Marks tesadüfen değil, tam tersine bütünüyle bilinçli bir şekilde “politik 
ekonominin eleştirisi”ni yazdı. Aynı şekilde Lenin' de Marksizm'in ekono
mik çarpıtmasmı 192 l'de “Bir kez Sendikalar üzerine” adlı yazısmda şunu 
tespit etti:

1 Marksizmin ekonomik-revizyonist çarpıtmasının nereye götürdüğü bugünkü 
Çin'in tavrında açıkça görülebilir. Deng-Hsiao-Ping revizyonistleri, Mao Zedung'un 
ölümünden sonra, bütün devrimci güçleri etkisiz kıldıktan sonra, “sosyalist” maskeli 
gerici diktatörlüklerini kurdu. Bunun arkasında gerçeklikte emperyalistler için, ger
çek anlamda bir sömürü cenneti yatmaktadır, işçiler, orada kısmen tarif edilemeye
cek derecedeki koşullarda en düşük ücretlerle, Alman, Amerikan, Japon ve diğer 
tekelci sermaye için ağır koşullarda çalışmaktadır. En minimal iş emniyeti için ge
rekli tesisatların eksikliğinden dolayı, korkunç kazalar ve felaketler sık sık olmakta
dır. Bundan kısa zaman önce, örneğin, bir düzine kadın işçi - kapitalizmin ortaya 
çıktığı dönemdeki gibi - bir fabrikada uyurken yanarak öldü. Emperyalistler, bu u- 
tançsız sömürünün üzerindeki “sosyalist” maskenin değerini kuşkusuz ki iyi bilmek
tedirler. Çünkü, burada her haklı direniş, tamda başından itibaren “anti-sosyalist” 
olarak bastırılmaktadır. Bu sömürü cennetini daha hala “sosyalist kale” olarak öven 
sayısız sözde Marksistler de, - Lenin'in teşhir ettiği - II. Enternasyonal revizyonistle
ri gibi, emperyalist savaşın sürdürüldüğü I. Dünya Savaşı sırasında gerekli görerek 
aldıkları devlet tekelci önlemlerini son derece gerici önlemler olarak değil, sosya
lizmin çekirdeği olarak överler.
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“Politikanın ekonomi karşısında zorunlu olarak bir önceliği vardır.’’ 
(Lenin, "Bir kez daha Sendikalar üzerine”, 1921, Eserler Cilt 32, s. 73, 
almanca)

Bu şu demektir"

♦ Köklere kadar radikal bir şekilde inen devrimci bir politika 
olmadan, eski devlet cihazını yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru 
kitlelerin silahlı mücadelesiyle yıkmadan, başlangıçta gerçekte sosyalist olan 
devletin “toplumun hizmetinde, toplumun efendisi” durumuna burjuva dö
nüşümünü engellemeden, işçilere dayanan gerçekten güçlü bir devlet kur
madan, yalnızca gerçek bir Komünist Partisinin önderliğinde gerçekleştirile
bilecek proletaryanın diktatörlüğü ve hegemonyası olmadan, sosyalizme ve 
komünizme doğru biricik adım bile atılamaz.

♦ Komünist Partisi baskı ve sömürüye karşı uzlaşmaz bir mü
cadele politikasından ve çizgisinde sebatla durmazsa, o zaman parti sınıf ka
rakterini değiştirir. Bir sosyalist ülkede ise, bu, çok kısa zamanda devlet ik
tidarının, tüm toplumun karakterinin değişmesi anlamma gelmektedir.

Revizyonist karşı-devrimin enternasyonal alanda yayılması 
ve Kruşçov revizyonizmine karşı başlayan mücadele

Kruşçov modem revizyonistleri yeryüzündeki revizyonist papağanlarını 
ve izleyenlerini bütün ülkelerde maksimal olarak desteklediler. Bunlar, bu 
ülkelerde komünistlerin varolan ideolojik zayıflıklarını ve SBKP ve Sovyet
ler Birliğinin itibarını ustaca kullanarak, bir çok Komünist Partilerde önder
liği ele aldılar. Artık Kruşçov önderliği altmda, çeşitli Komünist Partilerde 
varolan revizyonist hataların tüm cephaneliğine karşı mücadele 
yürütülmüyor, tam tersine bütün yönleriyle teşvik ediliyordu. Komünist Par
tilerin içindeki devrimci güçler, bürokratik araçlarla baskı altmda tutuluyor, 
hatta sınıf düşmanlarma ihbar ediliyordu, ve böylelikle, eskiden mükemmel 
olan Komünist Partilerin büyük çoğunluğu nihayetinde karşı devrimci parti
lere dönüştüler. Sadece sosyalist Sovyetler Birliği o zamanlar renk değiştir
mekle kalmadı, bilakis halk demokrasilerin büyük çoğunluğu da renk değiş
tirdi.2

2 Sadece dünyadaki bazı ülkelerde komünistler, bu yol ayrımına karşı başarıyla 
mücadele ettiler ve revizyonist diktaya karşı bu ülkelerin KP' lerinin komünizme 
yönelimli çizgileri ve politikalarını, özellikle Çin ve Arnavutlukta savundular.
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Revizyonist ihanete karşı uzun zaman direnen Çin Komünist Partisi ve 
Arnavutluk Emek partisi, sonraları, 70'li yılların sonlarına doğru devrimci 
yolu tümüyle terk ettiler. ÇKP Mao Zedung'un 1976'yılında ölmesinden son
ra renk değiştirdiği gibi, “Arnavutluk Emek Partisi” de renk değiştirdi.

Tam da Kruşçov revizyonizmine karşı çıkan ÇKP' nin ve diğer devrimci 
partilerin hatalarına eleştiri, bugün yeniden biçimlenecek ve enternasyonal 
alanda birleşecek olan devrimci ve komünist güçlerin, o zamanlar yeni bi
çimlenen komünist güçlerin ve örgütlerin çoğunlukla emperyalizmin ve 
revizyonizmin baskısına dayanamayıp, kendileri de revizyonist batağa bat
tıklarını yada geniş ölçüde dağıldıklarını gerçekten anlamak için özsel bir 
noktadır.3

Modern revizyonistlerin iktidara gelişi pratikte açık 
karşı-devrim demektir

Kruşçov, emperyalist medyada kendisini Stalinizme karşı mücadelenin 
öncü kahramanı olarak kutlattı ve emperyalist-gerici karşı-devrimcilerin yo
ğun desteğiyle modern revizyonizmi dünya ölçüsünde yaydı. Modem reviz
yonistlerin bu cephesi, enternasyonal alanda diğer ülkelerdeki devrimlere ve 
devrimci güçlere, örneğin Kongo'da olduğu gibi halkların kurtuluş savaşla
rına karşı emperyalizmle gizli ve açık işbirliğine girdi. Kruşçov, daha 1951 
yılında - 10 yıl sonra 10.9.1961 tarihinde “Pravda”da açıklanan bir konuş

Kruşçov revizyonistleriyle yedi yıllık “iç danışma” konferans ve pazarlıklarından 
sonra, Çin Komünist Partisi nihayet 1963 yılında “Enternasyonal Komünist Hareke
tin genel çizgisi hakkmda”ki kamuoyuna açık polemiğiyle çürük, revizyonist geliş
meye hizmet eden bütün “birlik” atmosferini deldi ve enternasyonal alandaki anti- 
revizyonist güçleri modern revizyonist güçlere karşı ofensiv bir mücadeleye 
mobilize etti. Bu “büyük polemik”te şiddete dayanan devrim sorunu, ulusal kurtuluş 
hareketlerine karşı tavır, sosyalizmde sınıf mücadelesi üzerine, dünya emperyalizmi
ne ve emperyalist savaşa karşı mücadele üzerine, Stalin'e karşı tavır sorununda 
Kruşçov revizyonizmine hassas darbeler vurdu. Yine de modem revizyonizme karşı 
mücadeledeki yeni bir başlangıç için çabalayan bu ilk adımlar, yeterli bir derinlikle 
değildi, daha hala bir çok eksiklikleri ve uzlaşmaları barındırıyordu, ki son tahlide, 
revizyonizmin ilerleyişini kolaylaştırdı ve hızlandırdı.

3 1979 ile 1988 yılları arasında “Gegen die Strömung”, ÇKP'nin “Uluslararası 
komünist hareketin genel Çilgisi hakkında” “öneri” ve “yorum”ları üzerine, 8 bö
lümde, revizyonizme çarşı mücadelenin olumlu ve olumsuz tecrübelerini değerlen
dirdi.
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masında - emperyalist büyük güçleri övüyordu. Kruşçov, anti-emperyalist, 
anti-feodal kurtuluş savaşlarına karşı tamda ABD-emperyalizmini de doğru
dan bir müttefik partner olarak görüyordu:

"Biz (ABD ve Sovyetler Birliği), dünyanın en güçlü devletleriyiz ve 
barış uğruna birleştiğimizde hiçbir savaş olmaz. Buna rağmen 
herhangi çılgının biri savaş isterse, onu susturmak için parmağı
mızla tehdit etmemiz yeterli olacaktır.”
(Kruşçov'un C.L, Sulzberger'le 5. Eylül 1951 tarihli konuşması, 10. Eylül 
1961'de "Pravda”da yayınlandı. "Enternasyonal komünist hareketin ge
nel çizgisi üzerine bir Polemik”, S.273 Peking 965. türkçesi, S. 315.)

Sadece bir kaç yıl sonra Kruşçov yönetimindeki Sovyetler Birliği, örneğin 
Kongo'daki anti-emperyalist ve anti-feodal kurtuluş mücadelesinin karşı- 
devrimci tarzda bastırılmasına doğrudan ve dolaylı olarak katıldı. ÇKP, bu
nu ve daha bir çok revizyonist canilikleri o zaman kararlı bir şekilde teşhir 
ve mahkum etti:

“13 Temmuz 1960'da, Güvenlik Konseyinin Kongo'ya Birleşmiş 
Milletler kuvvetleri gönderme yolunda aldığı karara, Sovyetler Bir
liği ABD ile birlikte oy verdi, böylece onlar, ABD emperyalistlerinin 
Kongo'ya yaptığı silahlı müdahalede Birleşmiş Milletler bayrağını 
kullanmalarına yardımcı oldular. Kruşçov, 15 Temmuz' da 
Kasavubu ile Lumumba'ya çektiği bir telgrafta, 'Birleşmiş Milletler 
faydalı bir iş yapmıştır' diyordu. Bundan sonra Sovyet basını, Bir
leşmiş Milletlere, 'Kongo Cumhuriyeti hükümetine, ülkenin ba
ğımsızlık ve egemenliğini savunmada yardımcı olduğu' (Izvestiya, 
21 Temmuz 1960) için övgüler düzdü ve Birleşmiş Milletlerin 'ka
rarlı önlemler' (Komsomolskaya Pravda, 30 Temmuz 1960) al
ması yolundaki umudunu dile getirdi. Sovyet hükümeti 21 Ağus
tos ve 10 Eylül tarihli demeçlerinde, Kongo halkını ezen Birleşmiş 
Milletleri övmeye devam etti.

SBKP yöneticileri 1961 yılında Gizenga'yı, BM birliklerinin 
'himayesi' altında toplanan Kongo parlamentosuna katılmaya ve 
kukla hükümete girmeye ikna ettiler. SBKP yönetimi, o zamanlar 
sahtekarca, Kongo parlamentosunun toplanmasının 'genç cum
huriyetin hayatında önemli bir olay' ve 'ulusal güçlerin bir başarısı 
olduğu'nu (Pravda, 18 Temmuz 1961) iddia ettiler.

SBKP yönetiminin bu yanlış siyasetlerinin, ABD emperyalizminin 
Kongo'ya karşı giriştiği saldırıda ona büyük yardımı dokunduğuna 
hiç bir şüphe yoktur. Lumumba katledildi, Gizenga hapse tıkıldı,
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pek çok yurtsever zulüm gördü”.
(ÇKP1 nin Parti organları, Renmin Ribao (Halkın Günlüğü) ve Hungki 
(Kızıl Bayrak) Yazı Kurulları'nın "Yeni Sömürgeciliğin Savunucuları", 
"SBKP MK' nin açık mektubu üzerine 4. Yorum”u. “Enternasyonal ko
münist hareketin genel çizgisi üzerine bir POLEMİK”, s. 188-189.)

Modern revizyonizmden Rus sosyal emperyalizmine geçişin 
ideoloji ve politikası: “Brejnevizm”

Rmşçov'un 1964 yılında Brejnev-revizyonistleri tarafından düşürülmesi, 
hiç bir şekilde modem revizyonizme bir eleştiriye başlanması demek yada 
hiç bir şekilde Lenin ve Stalin'e “geri dönmek “ demek değildi. Yeni iktidar 
sahiplerinin ideolojik temeli değişmez bir şekilde revizyonizm olarak kaldı. 
Tamda Brejnev'in yönetiminde, yüzlerce ve binlerce revizyonist eser, derle
me ve doküman bir araya getirildi. Revizyonist eserlerin revizyonist “bilgin” 
“yazarlar kolektifi” ve Suslov gibi yüksek düzeyde “ideologlar”, revizyonist 
çarpıtmaları hızlandırdılar, sistemleştirdiler ve incelttiler.

Brejnev revizyonistlerinin sözde “proletarya diktatörlüğü” ve “sınıf müca
delesinin keskinleştirilmesi” biçimindeki propaganda gibi geçici “sol” ma
nevraları, isyan içindeki halk yığınlarına karşı baskının, tamda Rus olmayan 
halkların “Ruslaştırılma”sı biçimindeki büyük-güç şovenisti politikanın daha 
da güçlendirilmesine hizmet etti. Modem revizyonizmin, bu versiyonuna 
Brejnev revizyonizmine karşı tavır, bugün de daha hala öneme sahiptir. Mo
dem revizyonizmin 1980 sonrasında devletsel çöküşü nedeniyle, bir çeşit 
ideolojik “Brejrievizmin” yeniden canlanışı gözlenmektedir. Hatta Kruşçov 
ve Brejnev yönetimi altındaki Sovyetler Birliğini batılı devletlerle işbirliği 
yaptıkları nedeniyle “eleştiren”, ama onu sözüm ona “anti-emperyalist” ola
rak destekleyen ve revizyonist Sovyetler Birliğinin diğer büyük emperyalist 
güçlere karşı yönelen önlemlerini selamlayan güçler bile bulunmaktadır. Bu 
bağmtıda tayin edici olan tamda hasır altı edilmektedir:

♦ Brejnev'in ideolojik ve politik önderliği altmda, Sovyetler
Birliğinde iktidardaki revizyonizm, kapitalizmi restore ettikten sonra “sosya
list” maskeli bir emperyalist büyük güç olarak, sosyal emperyalizm olarak 
gelişti.

Lenin, “III. Enternasyonalin görevleri üzerine” 1919, adlı yazısında II. 
Enternasyonal döneklerini eleştirirken, bunları şöyle karekterize etmekteydi:
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"sözde sosyalist, pratikte emperyalist, oportünizmin emperyalizme 
doğru gelişmesi”
(Lenin, “III. Enternasyonalin görevleri üzerine”, 1919, Eserler Cilt 29, S. 
493 Almanca.)

Sovyet revizyonist dönekler kliği de revizyonizmden sosyal emperyalizme 
doğru gelişti. Aradaki fark sadece şudur: II. Enternasyonalin Kautsky ve 
benzerleri gibi sosyal emperyalistler, ilkin devlet iktidarını henüz ele geçir- 
memişlerdi, onlar sadece kendi ülkelerinin emperyalistlerine hizmet ediyor
lardı ve diğer ülkelerdeki halklarında sıkılıp alman aşm kardan gagalarıyla 
bir çift ekmek koparıp alıyorlardı. Sovyet sosyal-emperyalistleri ise buna 
karşın, gasp ettikleri devlet iktidarının yardımıyla, diğer ülkelerdeki halkları 
doğrudan köleleştirdiler ve talan ettiler.

Sadece Sovyetler Birliğindeki Rus olmayan milliyetler acımasızca baskı 
altında tutulmakla kalınmadı, tam tersine diğer eski halle demokrasili ülke
lerde sömürüldü ve bağımlı hale getirildi. Ki bu, Rus sosyal emperyalistleri
nin ve uşaklarının birliklerinin Çekoslovakya (CSSR)'ya karşı 1968 yılında 
askeri işgaliyle ve Çekoslovakya'daki her türlü isyanın ezilmesiyle ilk zirve
sine ulaştı, ideolojik olarak bütün bunlar, Brejnev'in kötü ünlü, proleter en
ternasyonalizmine doğrudan karşı duran sosyal emperyalist egemenlik saha
sındaki devletlerin “sınırlı tarafsızlık” teorisiyle haklı çıkartılıyor ve 
süslendiriliyordu.

Sözde “devrimci” gerçeklikte Etopya'dan 10 yıllık acımasız bir şekilde 
sürdürülen savaş katliammm yürütüldüğü Afganistan’a kadar ve Eritre kur
tuluş hareketine karşı 70'li ve 80'li yıllarda sosyal emperyalist birliklerin 
karşı-devrimci rejimleri desteklemesi çabaları, diğer emperyalist büyük güç
lerle artan rekabet savaşımına karşı kendini kabul ettirme ve etki alanlarını 
emniyet altma alma çabasının “anti emperyalisf’likle hiç bir ilişkisi yoktu. 
Ve ulusal kurtuluş hareketlerindeki etkisi, hiç bir yerde gerçeklikte kurtuluş 
hareketinin gerçekten desteklenmesine değil, yani tam tersine nihayetinde 
gerçek ulusal bağımsızlığı engellemek için kendi emperyalist etkisinin bir 
aracma dönüştü.

Brejnev revizyonistlerinin belli başlı üç caniliğini burada hatırlatmak 
istiyoruz:

♦ Çekoslovakya'nın 1968'de askeri ilhakı, bütün dünya ö-
nünde Kruşçov-revizyonizminin sosyal emperyalizme ulaştığına işaret edi
yordu. Rus sosyal emperyalizminin, DDR, Bulgaristan, Polonya ve Macaris
tan birliklerinin de katıldığı bu askeri işgalinde, söz konusu olan hiç bir
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şekilde güya bu ülkedeki “sosyalist kazanunlarm savunulması” değildi.

Çünkü, uzun zamandan beri “Sovyetlere sadık” Novotny kliği kapitalist 
restorasyonunu Kruşçov-Brejnev revizyonistlerinin kendilerinin önceden 
talimini yaptırdığı biçim ve metotla uyguluyordu. “Tehlike” ve “tehdit” o- 
luşturan sadece ve biricik şey, Dubçek kliğinin “Prag Baharı” politikasıyla 
“Yugoslavya” yolunu tutması, yani Brejnev ve Kosigin iktidar alanlarmdan 
koparak ülkeyi batılı emperyalistlere, öncelikle de batı Alman emperyalistle
rine satma yolunu tutmasıdır. Sovyet ve diğer birliklerin hiç bir şekilde Çe
koslovakya'da sosyalizmi kurtarma amacı yoktu, çünkü orada zaten artık 
sosyalizm yoktu - o sadece 50'li yıllardan beri başlayan karşı-devrimci ge
lişmenin hangi egemenlik alanında devam edeceğine, anti-marksizmin 
hangi türünün kendini kabul ettireceğine, işçi ve diğer emekçiler üzerinde 
hangi kliğin gerici diktatörlüğü uygulayacağma karar verecekti.

♦ 1977 yılından itibaren, Etopya'daki faşist askeri bir
diktatörlük, mali, teknik personel ve askeri yardımı (Küba, DDR, Yemen 
Halk Cumhuriyeti, Libya ve diğerleri dışında) Sovyetler Birliği'nde 
sağlıyordu. Sovyetler Birliği, MİG savaş uçaklarmı ve tankları, napalm ve 
parça tesirli bombaları sağlıyordu. Sovyet subayları ve askeri danışmanları 
Etopya ordusunun operasyonlarmı öncelikle Eritre kurtuluş hareketine karşı 
yönetiyorlardı.

Eritre halklarının 1961'den 1982'ye kadar kendi kaderini tayin ve ulusal 
bağımsızlığı için yürüttüğü ulusal kurtuluş mücadelesi, ilkin Haile 
Selassies'm faşist rejimine ve ABD, Büyük Britanya Batı Almanya gibi onu 
destekleyen emperyalistlere karşı yöneliyordu. Yetmişli yılların ortalarından 
beri Sovyetler Birliği, Haile Selassies'in devrilmesinden sonra 1974 yılında 
iktidara gelmiş olan Mengistu'nun askeri rejimini desteklemektedir. Eski fa
şist krallık ordusundan oluşan bu iktidar, aynı şekilde gerçek ilerici ve dev
rimci güçleri Etopya'da da gaddarca baskı altında tutmaktaydı.

Etopya ordusu 1978 yazmda, Sovyetler Birliği ve Küba'nın desteğiyle 
Eritre ulusal kurtuluş hareketine karşı askeri bir saldırı başlattı. Eritre halk
larına karşı savaş, Napalm ve parça tesirli bombalarla yürütüldü, Eritre'nin 
şehir ve köyleri yerle bir edildi, öyle ki kurtarılmış bölgelerde (1978 yılında 
tüm toprağın % 80'inde) yeraltı yerleşim ve üretim tesisleri yaratılmak zo
runda kalındı. Sovyet uçakları ve Kübalı ve Yemenli pilotlarla sistemli bir 
şekilde hasat yok edildi ve hayvan sürüleri öldürüldü. Bu barbar savaşın he
defi, nüfusun tüm yaşam temellerini imha etmekti. 200.000 Eritre'li bu bar
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bar savaşta öldürüldü, bir milyondan fazlası kaçmak zorunda kaldı.4

♦ Rus sosyal emperyalistleri, Afganistan’da, da 1979'dan beri
10 yılı aşkm bir zamanda kendi özgürlükleri için mücadele eden Afganistan 
halklarına karşı acımasız bir savaş yürüttü. SSCB, askeri işgalden bu yana, 
Amerika'nın Vietnam'daki savaş sürdürme metoduna benzer bir metot kul
lanmaktadırlar. Onlarm ilk caniliklerinden biri, bütün gerçek devrimci güç
lerin, özellikle de Afganistan halklarının feodal baskının ve her türlü emper
yalizme bağımlılığı cenderesinden gerçekten kurtarıp, sosyalist devrim 
yolunu hedefleyen “Afganistan Komünist Partisi/Marksist-Leninist İnşa Ör- 
gütü”nün güçlerinin neredeyse tümünün tutuklanması ve katledilmesidir.

Şehir ve köylerin geniş ölçüde bombalanması, Partizanları destekleyen 
köylerde esir Afgan (kadın ve çocuklarda dahil) bütün nüfusun kurşuna di
zilmesi, Napalm ve parça tesirli bombaların kullanılması, devrimcilerin iş
kenceden geçirilmesi ve katledilmesi vb. Afganistan'a yapılan işgalin “nor
mal” emperyalist işgalden farklı olmadığını, Sovyet diplomatı Falin bir 
mülakatmda, ABD'nin 1961'de Kongo’da (sonra Zaire’de) yaptığı gibi 
Soveyetler Birliği’nin doğrudan emperyalist işgal ve ilhak “hakkı”na sahip 
olduğunu, şöyle itiraf ediyordu:

"Bazıları birlik gönderiyor, diğerleri nakliye uçakları veriyor. Ne
den ABD'nin Zaire'den daha önce yaptığını biz Afganistan’da 
yapmayalım?”5

İşte bu, sosyalist ve komünist olduğunu iddia eden Rus sosyal emper
yalistlerinin gerçek yüzüdür. Güçlü devlet iktidarını elinde bulunduran 
revizyonist klik, işte bu duruma gelmişti.

Devlet olarak örgütlenmiş revizyonizmin iflas etmesinin 
gerçek nedenleri?

“Gorbaçov dönemi”nde devlet olarak örgütlenmiş revizyonizmin iflası 
“sosyalizmin yenilgisi” demek değildir, tam tersine bütünüyle başka bir ne
deni bulunmaktadır.

4 Bu konuda etraflı bilgi için, GDS Sayı 41'de yer alan “Eritre örneğinde Sovyetler 
birliğinin emperyalist karakteri" başlıklı makaleye bakınız.

5 Stern Sayı 6/1980. Bu konuda etraflı bilgi için, GDS Sayı No, 41'de yer alan 
“Afganistan örneğinde Sovyetler Birliğinin emperyalist karakteri” başlıklı makaleye 
bakınız.
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Birincisi, bazı emperyalist büyük güçlerin, bir diğer emperyalist büyük 
güce karşı, Kruşçov ve Brejnev döneminin Sovyetler Birliğine karşı başa
rılı ilerleyişidir. Bu sosyal-emperyalist Sovyetler Birliği, - gerçi sözde “sos
yalist”, pratikle, diğer halkların ve Sovyetler Birliği içindeki halkların talan 
edilmesi üzerinde kurulu olan emperyalist -, öyle görünüyor ki enternasyo
nal alanda teslim alındı. Askeri cihaz şişkinliği ve Afganistan’a yaptığı işgal, 
içteki felaketli durumla birlikte etkimede bulunarak, Gorbaçov döneminde, 
emperyalistler arası rekabette, batılı büyük emperyalist güçlerle mücadelede 
yinede belli ölçüde etki alanı elde tutma çabasıyla “cephe doğrultma” politi
kasını denemeye girişti.

İkincisi, ve buna bağlı olarak böylelikle sansasyonel “sosyzdist” biçimle 
Sovyetler Birliğindeki revizyonist egemenliğin sömürücü ve emperyalist 
içerik arasındaki karşıtlık, geleneksel kapitalizme mağlup olmasının ne
denlerinden biridir, öyle bir neden ki, bu, birbirini beklenmedik şekilde izle
yen ekonomik ve politik başarısızlıklar, krizler ve dağılma görüngüleri, ni
hayetinde “sosyalist biçiıri’in ortadan kaldırılmasına götürdü.

DDR'nin Batı Alman emperyalistlerine sunulması da, hatta nihayetinde, 
diğer doğu Avrupa ülkelerinin batılı emperyalist büyük güçlere sunulması da 
Sovyetler Birliğinin güya “parçalanmasını” ve revizyonist iktidar biçiminin 
bütünüyle iflasını engelleyemedi.

Revizyonistler Sosyalist Sovyetler Birliği'nde ve 
Komünist Partisi içinde iktidarı nasıl ele geçirip, 
kapitalizmi restore ettiler?

Soveyetler Birligi’ndeki gelişmeler hakkında tartışmalarda, Gorbaçov ve 
Jelzin döneminde sadece revizyonist biçimlerin sıyrılıp atıldığını, karşı- 
devrimci içeriğin ise on yıllardan beri pekiştirilmiş olduğunu kanıtlamak ye
terli olmayacaktır. Evet bu bir olgudur ama:

Daha derindeki mesele, öncelikle proleter devrimin en güçlü ve en uzun 
yaşayan sosyalist üssünün, yani - Lenin ve Stalin zamanındaki sosyalist 
Sovyetler Birliğinde , nasıl olup ta karşı devrimin bu ülkede revizyonist bir 
biçimde zafer elde ettiğini anlamaktır.

Biz burada gerçek kopıünist güçlerin perspektifi ve gelişmesi için tayin 
edici olan ve oldukça karışık nitelikteki sorunlarda kendi pozisyonumuzu
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sadece kısaca özetleyebiliriz.6

Proletarya diktatörlüğü, komünizme kadar sınıf
mücadelesinin sürdürülmesi ve keskinleştirilmesi demektir!

îlk proleter devletin tarihsel tecrübelerinin değerlendirilmesinde, proleter 
devletin kurulması sınıf mücadelesinin sonu demek olmadığını, bilakis yeni 
koşullar altında, evet komünizme kadar sınıf mücadelesinin keskinleşeceği 
konusundaki prensip anlayışına sahip olmak çıkış noktamızdır.7

Lenin, 1917'de “Devlet ve Devrim” adlı eserinde, oportünizme karşı mü
cadelede berrakça şu tespiti yapıyordu:

"Oportünizm sınıf mücadelesinin kabulünü, en özsel olana dek, 
kapitalizmden komünizme geçiş dönemine dek, burjuvazinin dev
rilmesi ve tamamen yok edilmesi dönemine dek götürmez. Ger
çekte bu dönem, kaçınılmaz olarak, işitilmedik şiddette bir sınıf 
mücadelesi dönemidir, bu mücadelenin o zamana dek görülme
dik keskinlikteki biçimlerinin dönemidir, o halde bu dönemin dev
leti de, kaçınılmaz olarak, yeni bir tarzda (proleterler için ve bir 
bütün olarak mülksüzler için) demokratik ve yeni bir tarzda (bur
juvaziye karşı) diktatörsel olmak zorundadır.

... Kapitalizmden komünizme geçiş elbette muazzam bir politik 
biçimler bolluk ve çeşitliliği gösterecektir, fakat özü mutlaka aynı 
kalacaktır: Proletarya diktatörlüğü."
(Lenin, “Devlet ve Devrim”, 1917 Tüm Eserler Cilt 25, s. 425 Alman
ca,Türkçesi, Seçme Eserler Cilt 7, s. 45,)

Proletarya diktatörlüğü eski toplumun güçlerine ve geleneklerine karşı çe
tin, kanlı ve kansız, şiddetli ve barışçıl, askeri ve ekonomik, eğitsel ve idari 
mücadele etmek demektir. Bu, proletarya diktatörlüğünden komünizme ka- 
darki tüm zaman dilimi boyunca kapitalist restorasyon tehlikesi, Lenin'in

6 Bu konuda etraflı bilgi için GDS Sayı 13 “Stalin'den öğrenerek önümüzdeki gö
revleri çözelim!", GDS Sayı 24 “Mao Zedung'un kazanım ve eserlerinin tahlili Bö
lüm I”, GDS Sayı 33 “Enver Hoca'nın ‘Emperyalizm ve Devrim’ kitabının eleştiri
si”- Sosyalizm ve Komünizmin gelişmesinin temel sorunlarındaki revizyonist 
pozisyonlar”, GDS Sayı 42'den “Proleter diktatörlüğü ülkeleri hakkında “Öneri”nin 
çizgisi üzerine: Komünizme kadar sınıf mücadelesi sorunu üzerine ve ayrıca “Rot 
Front” Sayı 1 Ocak 1996,

7 Bu nokta etraflı bir şekilde “Rot Front” Sayı. 1, Ocak 1996'da ortaya konmuştur.
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1918'deki “Proletarya diktatörlüğü ve Dönek Kautsky” adlı eserinde berrak
laştırdığı gibi reel olarak bulunmaktadır:

"Kapitalizmden komünizme geçiş tüm bir tarihsel dönemi kapsar. 
Bu dönem tamamlanmadıkça, sömürücüler kaçınılmaz olarak 
restorasyon umudunu korurlar ve bu umut, restorasyon girişimle
rine dönüşür."
(Lenin, “Proletarya diktatörlüğü ve Dönek Kautsky”, 1918, Tüm eserler, 
cilt 28, s. 252-253 Almanca, Türkçesi Seçme Eserler Cilt 7, s. 155)

Sosyalist ülkelerin tarihi tecrübeleri ve bu ülkelerin karşı-devrimci kapita
list ülkelere dönüşümü şunu gösterdi: Smıf mücadelesi öncelikle Komünist 
Partisi içine de yansımaktadır. Komünist Partisinin revizyonistleşmesine 
karşı mücadelede, kapitalist restorasyon için tayin edici kaldıraç Komünist 
Partisinin devrimci karakterinin yıkılması olduğu bilince çıkartılmak zorun
dadır. Komünist Partisi içindeki ve devlet aygıtı içindeki revizyonistler, e- 
konominin ve devletin komuta mevkilerini ele geçirirler ve sosyalist mülki
yeti yeni bir sınıfın, “yeni burjuvazi”nin mülkiyetine dönüştürürler.

Bu sorunların doğru kavranması, sosyalist ülkelerin kapitalist ülkelere dö
nüşümüne karşı başarılı bir şekilde mücadele etmede tayin edicidir. Bu açı
dan, Komünist Partisi içindeki bütün revizyonist güç ve eğilimlere karşı mü
cadele tayin edicidir. Burada aşağıdaki bakış açısmdan düşünülmelidir:

Sosyalist üretim ilişkileri kurulduktan sonra, sınıf mücadele
si sürdürülmek zorundadır ve geniş ölçüde smıf olarak tasfiye edilmiş bulu
nan burjuvazinin daha hala objektif olarak mevcut olan kalıntılarına olduğu 
gibi, eski toplumun varolan ana rahminin temellerinde kaçınılmaz olarak a- 
luşan, yeni bir burjuvazinin çekirdeğini oluşturabilecek yeni burjuva unsur
lara karşı keskinleştirilmek zorundadır.

♦ İşte daha hala varolan iç düşmanlar, enternasyonal smıf
düşmanlarıyla kopmaz bağlarla bağlıdırlar, iç düşmanlara karşı smıf müca
delesi, dünya emperyalizmini yıkma mücadelesinin dünya ölçüsündeki bir 
parçasıdır.

Smıf mücadelesi, öncelikle proletaryanın ilerlemesi nedeniyle keskinleş
mektedir. Bu, işçi sınıfının sınıf mücadelesini bilinçli ve planlı olarak, bilim
sel temelde, proletarya ve diğer emekçi kitlelerin her geçen gün daha geniş 
kesimlerini harekete geçirme yoluyla, bütün alanlarda burjuvaziyi tümüyle 
yok etmek hedefiyle yürütmesi demektir. Sınıf mücadelesi tamda kapitaliz
me korkunç darbeler vurulduğu, kendi burjuvazisini smıf olarak ekonomik
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olarak imha edildiğinde de keskinleşmektedir. Proletaryanın bu ilerleyişi, 
karşı devrim güçlerinin kendileri sınıf mücadelesini bir o kadar umutsuzca 
keskinleştirme, imkan bulduğu her yerde ataklara geçmesine götürmekte ve 
buna temel oluşturmaktadır. Bu güçler uyanıklığın zayıflaması gibi proletar
yanın her eksikliğinden faydalanarak, iktidarlarını yeniden tesis etmeye ça
lışmaktadırlar. Ki onlar bu bağlamda gayretlerini, komünizme geçişe değin 
zorunlu olan Komünist Partisinin parçalanması yada burjuva-revizyonist i- 
deoloji ile zehirlenmesi konusunda yoğunlaştırmaktadırlar.

1937 yılında, yani SSCB'nde burjuvazinin smıf olarak tasfiye edilmesin
den sonra Stalin, “Parti çalışmasının eksikliği ve Troçkistler ve diğer ikiyüz
lülerin tasfiyesi için alınacak önlemler üzerine” adlı konuşmasında şunları 
vurguladı:

"Bizde sınıf mücadelesinin, ileriye doğru attığımız her adımda, gi
derek sönmek zorunda olduğu, sınıf düşmanının, elde ettiğimiz 
her zaferle uysallaşacağı yolundaki sakat teori parçalanmalı ve 
bir yana atılmalıdır.

Bu sadece sakat bir teori değil, aynı zamanda tehlikeli bir teoridir, 
çünkü insanlarımızı uyuşturmakta, tuzağa düşürmekte, bu arada 
sınıf düşmanına, Sovyet iktidarına karşı mücadele için güç top
lama olanağı vermektedir.

Tam tersine ne kadar ilerlersek, ne kadar başarılı olursak yenil
miş sömürücü sınıfların artıkları o kadar öfkeye kapılacak, o ka
dar çabuk daha sert mücadele biçimlerine geçecek, Sovyet dev
letine karşı o kadar çok alçaklığa girişecek ve yok olmaya 
mahkum edilenlerin son çaresi olarak, en umutsuz mücadele yol
larına başvuracaklardır. “
(Stalin, “Parti çalışmasının eksikliği ve Troçkistler ve diğer ikiyüzlülerin 
tasfiyesi için alınacak önlemler üzerine", 1937, Eserler Cilt 14, S.153, 
türkçe)

Proletarya için, sömürücü sınıfların askeri ve ekonomik direnişini kır
dıktan sonra, kapitalistlerin ideolojik direnişini kuma mücadelesi muazzam 
bir önem kazanır. Bu mücadele, emekçilerin bilincindeki, kapitalizmin tüm 
artıklarına ve etkilerine karşı kapsamlı bir mücadeledir. Bu mücadele, bur
juvazinin ideolojik egemenliğinin araç ve medyasmm yıkılmasından çok da
ha zor ve uzun süreli bir mücadeledir. Çünkü, Lenin'in 1920'de '"Sol 
radikalizm', Komünizmde bir çocukluk hastalığı” adlı eserinde formüle ettiği 
gibi durum şudur:
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“Milyonlarca ama milyonlarca insanın alışkanlık gücü, en korkunç 
güçtür."
(Lenin, “’Sol radikalizm’ Komünizmde bir çocukluk hastalığı”, 1920, 
Tüm Eserler Cilt 31, s. 29, Almanca)

Bu nokta da, sınıf mücadelesinin keskinleşmesi hiç bir şekilde sadece as
keri yada politikayla sınırlanmaya izin verilemeyeceğini, tam tersine bu, 
proletaryanın bilinçli bir şekilde yürüttüğü sınıf mücadelesinin, burjuvaziyi 
ve kapitalizmi gerçekten her alanda - tamda ideolojik alanda da - yok etmek 
için, giderek daha geniş alanlara yaydırılması ve “inceltilmesi” anlamma 
geldiği berraklaştırmaktadır. Lenin'in 1920'de bir konuşmasında açıkladığı 
gibi, sorun;

“kapitalistlerin her direnişini, sadece askeri ve politik değil, tam 
tersine en derin ve en güçlü olan ideolojik direnişini de kırmaktır.” 
(Lenin, “Bölge ve ilçelerdeki halk eğitim kurumlarının politik - kültürel 
aydınlatılması için komisyonun tüm Rusya konferansında konuşma”, 
1920, Tüm Eserler Cilt 31, s, 364, Almanca)

~ Burada kilit noktalardan biri, proletarya diktatörlüğünün
zayıflatılması yoluyla değil, tam tersine maksimal güçlendirilmesi yoluyla 
devletin söndürülmesinin hazırlanması konusundaki doğru bir anlayıştır. 
Devletin güçlendirilmesi, devlet aygıtının bürokratik tarzda gelişmesi değil, 
tam tersine kitlelerin bilinç ve aktivitelerinin yükseltilmesi, geniş kitlelerin 
her geçen gün devlet iktidarına daha fazla alanlarda katılması yoluyla ger
çekleştirilecektir. Lenin'in 1917'deki bir konuşmasmda talep ettiği gibi, eğer 
her emekçi, her aşçı kadm devleti yönetebilirse ve onun yönetimine aktif bir 
şekilde katılırsa, o zaman açıktır ki, böyle bir devletin neye muktedir olduğu 
ve ne kadar güçlü olmak zorunda olduğu anlaşılacaktır:

“Burjuvazi bir devleti ancak bu devlet yığınları istediği yöne, bur
juva iktidar sahiplerinin istediği yöne yönlendirebilirlerse güçlü 
saymaktadır. Bizim güçlülükten anladığımız başka bir kavrayıştır. 
Bir devlet, eğer kitleler her şeyi bilirse, her şey hakkında hüküm 
verebilirse ve her şeyi bilinçli olarak yaparsa güçlüdür.”
(Lenin, “Barış üzerine konuşmanın son sözü”, 1917 Eserler Cilt 26, s. 
246 almanca)

O zaman, devletin sönmesine maksimal olarak hazır olduğu da açıktır ve 
tüm dünyada sınıf düşmanları yıkılmış olması koşuluyla o zaman temel 
fonksiyonları, gereksizdir yada gereksiz hale gelmiştir. Bu anlamda, Stalin,
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SBKP(B)'in 1930'daki 16. Parti Kongresine faaliyet raporunda şunları orta
ya çıkartmaktadır.

“Biz devletin sönüp gitmesinden yanayız. Ama biz aynı zamanda, 
şimdiye kadar varolmuş tüm devlet iktidarlarının en sert ve en 
güçlüsü olan proletarya diktatörlüğünün güçlendirilmesinden ya
nayız. Devlet iktidarının sönüp gitmesi için koşulları hazırlama 
amacıyla devlet iktidarının en yüksek derecede gelişmesi - Mark
sist formül böyledir. Bu 'çelişkili' midir? Evet, 'çelişkili'dir. Ama bu 
çelişki yaşamda vardır ve Marks'ın diyalektiğini tamamen yansı
tır.”
(Stalin, “XVI. Parti Kongresine Siyasi Faaliyet Raporu”, 1930, Eserler Cilt 
12, s. 312, türkçe)

Sovyetler Birliğin'de modern revizyonizmin zaferiyle, dünya proletaryası, 
smıf mücadelesinde ağır bir yenilgi aldı, ancak bu, hiçbir şekilde 
kaçmılamaz ve önlenemez bir yenilgi değildi.

Sovyetler Birliğinde kapitalizmin restorasyonu, hiç bir şekilde 
kaçmılamaz ve önlenemez olmadığı gibi, emperyalist demagogların zafer 
edasıyla bütün medya da ilan ettikleri gibi, sosyalizm ve komünizmin inşası
nın kaçınılmaz bir sonucu da değildi. O zaman bu dev geri adım, bu korkunç 
yenilgi nasıl mümkün olabildi? Burada hangi sebepler, hangi derin nedenler 
vardı? Çeşitli alanlarda, ekonomik, politik, ideolojik hangi sebepler hangi 
ağırlıkta rol oynadılar? 40 yıl sonrasındaki kuşak değişikliği mi? Nazi fa
şizmine karşı mücadelede bir çok mükemmel kadroların kaybedilmesi mi?

1848-1849 yılında Almanya'daki burjuva devrimin yenilgisinden sonra 
Friedrich Engels şunları yazıyordu:

"... Karşı-devrimin zaferlerinin sebepleri sorgulandığında ise her 
taraftan vatandaş a yada Bay B'nin halka 'ihanet' ettiği şeklindeki 
hazır cevap alınmaktadır. Şartlara göre bu cevap ister doğru ol
sun, ister olmasın bu cevap 'halkın' kendisine bu şekilde ihanet 
edilmesine nasıl olup ta izin verdiği meselesini hiç bir şart altında 
en ufak bir şekilde açıklamamaktadır.”
(F. Engels, “Almanya'da Devrim ile Karşı-Devrim”, 1851-1852 
Marks/Engels Es., Cilt 8, s. 6, almanca)

Elbette ki, Engels'in tespit ettiği dönem çok farklı tarihsel bir dönem idi. 
Zira 1848'de emperyalizm ve proleter devrimleri çağı henüz başlamamıştı, 
muzaffer devrimci Komünist Partileri henüz bulunmuyordu, Karl Marks ve 
Friedrich Engels tarafından “Komünist Partisi Manifestosu” daha yeni ya
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zılmıştı, “Komünistler Birliği” daha yeni kurulmuştu. Tüm bunlara rağmen 
Engels bizim tartışmamız açısından da meselenin özüne temas etmektedir. 
Hatta bizler onu çok daha özel olarak vurgulayarak, “halkın kendisine bu 
şekilde ihanet edilmesine nasıl olup ta izin verdiği” meselesini mutlaka 
açıklamak zorundayız.

Bu sorunun (1848'de Almanya'daki şartlarla karşılaştırıldığında) 1953- 
1956 dönemindeki Sovyetler Birliği'ne sorulması çok daha haklıdır, zira or
da proletarya diktatörlüğü devleti ile birlikte Komünist Partisi 40 seneye ya
kın bir zaman süresince insanlığın o zamana dek görmediği bir boyutta işçi 
sınıfı ve kırdaki geniş halk yığınları arasında devasa bir eğitim programı uy
gulamıştı.

Kruşçov ve daha birçoklarının “hain” olduklarına dair hiçbir şüphe yoktur. 
Bu cevap doğrudur ve önemsiz değil, bilakis önemli bir olgudur. Ama bu 
cevap, “halkın kendisine ihanet edilmesine” uzun bakış açısıyla bakıldığında 
neden izin verdiği sorusunu hiçbir şekilde yanıtlamamaktadır.

Bunun sebepleri sadece Stalin'in ölümünden sonraki zaman dilimi içinde 
katiyen aranamaz. Stalin'in ölümünden sonra SBKP'in önderliği, rengi değiş
ti, parti çizgisi en geç 20. Parti Kongresinde revizyonist bir çizgi olarak o- 
naylandı. Ancak bu gelişmeye karşı direnişin uzun vadeli bir iç savaşa dö
nüşmemiş olması, KP içinde bir bölünmenin olmaması, mevcut direnişin 
göreceli olarak çabuk bir şekilde bastırılabilmiş olması, işte açıklanması ge
reken esas sorun budur.

En iyi ve komünizm davasına en sadık proleter güçlerin direnişinin zorla 
bastırılması, kapsamlı karşı-devrimci parti temizliği, faşist terör metodun 
kullanılması, evet akıma karşı mücadele eden cesur devrimci güçlerin fizik
sel olarak imha edilmesi, bütün bunlar, revizyonist çizginin zaferinden soma 
ve karşı-devrimci unsurların iktidarlarını geniş çapta doğrudan kurduktan 
sonra, kullanılan araç söz konusu olduğu için, tek başına yeterli açıklamalar 
değildir.

Daha Ekim devriminin zaferinden sonra Lenin,

“kendi hatalarımızın dışında, hiç kimse ve hiç bir şey bizi 
yıkamaz”
(Lenin, “Maden işçilerinin tüm Rusya 2. Örgüt kongresindeki konuş- 
ma"sı, 1921 Eserler Cilt 32, s. 44, almanca)

diye yazıyordu. Ekim devrimi, “yıkıldı” - burada rol oynayan hatalar nelerdir?

Burada haklı olarak Stalin çizgisini, daha doğrusu SBKP(B)'nin çizgisini
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ve onun teorik temellerini sorgulamak akla gelmektedir. Hiç bir yoldaş bu 
sorudan kaçmamalıdır.

Yaptığımız incelemelerden dolayı bizim cevabımız yalındır, ancak bu ce
vap daha ayrıntılı, daha isabetli ve daha ikna edici bir şekle sokulmalıdır: 
Biz SBKP(B)'in çizgisini ve yoldaş Stalin'in eserlerini temelsel olarak ince
ledik ve karşı-devrimin zaferlerinin sebeplerinin bu alanda olmadığı sonu
cuna vardık. Çünkü:

♦ SBKP(B) temel olarak doğru olan bir genel çizgiye sahipti, 
bu çizgi hatalarla ve sapmalarla mücadele etme ve düzeltme imkanı sunu
yordu. Kim ki örneğin, SBKP(B)'nin 1939'daki 18. Kongresine Shdanow 
yoldaşın yeni tüzükle ilgili sunduğu raporu okursa, tamda anti-komünistler 
ve anti-Stalinistler tarafından özel olarak lanetlenen bir zamanda 
bürokratizme karşı, parti içi demokrasi için, eleştiri ve özeleştiri için pratikte 
çok somut bir mücadelenin yürütüldüğünü ikna edici ve heybetli bir bakış 
elde eder.

♦ SBKP(B) içinde gelişmekte olan revizyonist akıma karşı 
Stalin'den başka, hiç kimse kararlı ve yorulmaz bir mücadele vermedi. Bunu 
görmezlikten gelmek, revizyonist ihanet ile komünizmin büyük ustalarınm 
olası hataları arasındaki sınıfsal cepheyi birbirine karıştırmak demektir. Bu
gün herkes, Stalin'in SBKP(B) için gelişmekte olan revizyonist eğilimlere 
karşı mücadelesini “Marksizm ve Dilbilimi sorunu”(1950) ve “SSCB'de 
Sosyalizmin ekonomik Sorunları” (1952) adlı çalışmalarında inceleyebilir 
ve Stalin'i “revizyonizmin yol açıcısı” olarak sergilemek isteyen bütün sözde 
Marksistlerin tümüyle haksız olduğuna kendisini ikna ettirebilir.8

Bunlar iftiralardır ve iftiralar üzerine tartışılmaz, tersine teşhir edilmek zo
rundadır. Bu iftiraların, bu kışkırtmalar hiçte anti-komünist görüşe sahip ol
mayan insanlarm üzerindeki etkisi, çoğu kere - tüm burjuva eğilim ve güncel

8 Stalin “SSCB'de sosyalizmin ekonomik sorunları” adlı yazısında, devlet Makine- 
Traktör istasyonlarını tek tek tarım kolektif çiftliklerine satış önerisine kararlı bir 
şekilde karşı çıktı. Çünkü böylelikle, birincisi, kolektif çiftlik, temel üretim aletleri
nin sahibi olacaktır. Bu komünist perspektifle çelişmektedir. İkincisi, burada önce
likle meta dolaşımın etkinlik alanı genişleyecektir. Stalin, Engels'e dayanarak, bu
nun, “kaçınılmaz olarak, kapitalizmin yeniden doğuşuna yol açmak zorunda 
olduğu”na işaret etti (Stalin, “V. Sanina ve G. Venger yoldaşlara yanıt”, 1952, Eser
ler 16, s. 362). Kruşçov revizyonistleri, 1958'de Makine Traktör İstasyonlarını ko
lektif çiftliklere satarken, tamda bu yolu tuttular.
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etkisinin yanı sıra - basitçe bilgisizliğe de dayanmaktadır.

Bir çokları, örneğin, doğrudan doğruya anti-komünist olan, “parti her za
man haklıdır” yada “parti hata yapmaz” türündeki formülleri, pratikte “tipik 
Stalinist” formüller olarak tanımlarken adi bir demagoji yaptıklarının bile 
farkında değillerdir. Çünkü, ilkin Troçki tarafmdan kullanılan sonra her tür
deki anti-komünistlerce propaganda yapılan bu iki yüzlülüğü, RKP(B) 13. 
Parti Kongresinde diğer şeylerin yanı sıra, prensip olarak yanlış ve anti- 
Leninist olarak teşhir edip mücadele yürüten bizzat Stalin'in kendisiydi.

“Troçki, parti hata yapmaz diyor. Bu yanlıştır. Parti sık sık hata 
yapar, llyiç bize, partiye kendi hataları temelinde doğru önderlik 
etmeyi öğretmek gerektiğini öğretmişti. Eğer parti hiç hata 
yapmazsa, o zaman ortada partinin ders çıkaracağı bir şey ola
mazdı. Görevimiz, bu hataları bulup çıkarmak, köklerini açığa çı
karmak ve parti ve işçi sınıfına, hangi hataları yaptığımızı ve ge
lecekte bu hatalardan nasıl kaçınabileceğimizi göstermektir. Bu 
olmadan parti yöneticileri ve kadrolarının yetişmesi olanaksız o- 
lurdu, çünkü bunlar kendi hatalarına karşı mücadele içinde, bu 
hataları alt ederek yetiştirilir ve eğitilirler.”
(Stalin, “RKP(B) 13. Parti Kongresi”, 1924, Eserler 6,s.213,türkçe)

Diğer taraftan, her seferinde Stalin'in gerçek görüşleri “hata” olarak göste
rilip saldırılmakta olduğunu görüyoruz, gerçeklikte saldırılan görüşler, bi
limsel komünizmin temelleridir. Örneğin, Stalin tarafmdan savunulan prole
tarya diktatörlüğü şartlarında sınıf mücadelesinin keskinleşeceği prensibi, 
“suni” ve “hayali problem” olarak her renkten oportünist ve revizyonistlerin 
saldırısına uğramaktadır.9

9 Almanya'daki revizyonistler, her zaman özel olarak hizmet sadakatli ve hızlı iş 
bitiriceler olduklarını kanıtlamışlardır. 20. Parti Kongresinden hemen sonra 4 Mart 
1956 yılında, - S. Wagenknecht'in başında bulunduğu “PDS içindeki komünist plat
form” tarafmdan hatta anti-revizyonist olarak ileri sürülen - W. Ulbricht, “Neues 
Deutschland”da, - Stalin üzerinde değil ama Ulbricht hakkında açıklık yaratmaya 
katkıda bulunan - şu görüşleri yazdı:

“SBKP MK, Stalin'in ... belli hatalarını... düzeltti. Stalin tarafından ileri sürülen, 
Sovyetler Birliğinde sosyalist inşanın ilerleyen başarılarıyla keskinleşen sınıf müca
delesi şeklindeki görüşleri düzeltti."

“Stalin'i Marksizmin klasikleri arasında sayamayız."

Böylesi revizyonist görüşlerle etraflı bir polemik şu dergide mevcuttur: GDS Sayı 
No. 39, “Marksist-Leninist felsefeye yönelen revizyonist saldırıları geri çevirelim!" 
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Bazılarının buradan, şu tarzdaki sonuçlan çıkarmalarını bütünüyle yanlış 
buluyoruz:

“Kruşçov revizyonistleri 1956 yılında, kendilerini göreceli olarak kolay
lıkla kabul ettirdiklerine göre, o zaman daha öncesi bundan daha iyi olmuş 
olamaz."

Bu gibi tezlerin arkasında duran (“her şey aynı sürecin bir parçasıdır” şek
lindeki) her şeye kadir teorilerle (ki tutarlı olunursa Stalin için söylenen şey
ler, Lenin, Marks ve Engels'e kadar uzatılabilir), Kruşçov revizyonistlerinin 
iktidara gelmesi dönüm noktasının niteliksel özü reddedilmektedir. Bu dö
nüm noktası, tayin edici olan şeyi yani, Partinin ve devletin karakterini 
değiştirdi. Lenin ve Stalin'in yaşadığı dönemde revizyonistlere ve karşı- 
devrimcilere aman verilmedi, revizyonistler, Komünist Partisi ve iktidarı 
elinde bulunduran smıf bilinçli proletarya tarafmdan sürekli geri püskürtül
dü, ki sosyalizm inşa edilebilsin diye ve nihayetinde inşa edildi de. İşçilerin 
tarihinde, kapitalist sömürünün yok edilmesi mücadelesinde orada olduğu 
kadar hiç bir yerde bu kadar ileriye gidilmedi. Hiç bir yerde sınıfsız toplum, 
komünizm için bu kadar uzun ve bu berraklıkta ileriye götürmek için 
mücadele edilmedi. Bunun 50'li yıllardan beri artık ileriye götürülmemiş 
olması, gerçeklikte smıf mücadelesindeki bir yenilgidir, burada insanlık ta
rihinin şimdiye kadar ki en büyük kazanmaları gerçekten yok edildi.

SED'nin (“Almanya Sosyalist Birlik Partisi” - Ç.N) genel sekreteri 
Ulbricht'in “Sosyalizmi ilerleyen yolunda ne öküzler nede eşekler döndüre
bilir” şeklindeki iddiası ilkesel olarak yanlıştı. Daha ziyade, proletarya dik
tatörlüğünün varlığı ve bununla birlikte sosyalizmin varlığı, tüm ideolojik ve 
siyasi mücadeleler içinde, komünist çizgi ve politikanın kendini kabul etti
rip, ettirmemesine bağlıdır. Daha ziyade, proletarya diktatörlüğünün varlığı 
ve bununla birlikte sosyalizmin varlığı her zaman, komünist çizgi ve politi
kanın uygulanmasında tüm ideolojik ve politik mücadeleye bağlıdır. Bu mü
cadelelerin çıkış noktası, sonradan göründüğü gibi Lenin zamanında da hiçte 
o kadar emniyetli değildi. Burada sadece, genç Sovyet iktidarı ile Almanya 
arasında 1918 yılında Brest-Litowsk antlaşmasmm imzalanmasından önce, 
öncelikle küçük-burjuva ve oportünist sabotaj nedeniyle Sovyetler Birli
ği’nin bir ipek ipte sallandığı ve hatta Lenin'in istifayla tehdit etmek zorunda 
olduğu duruma işaret etmek yeterlidir. SBKP(B)'in oportünist “muhalefete” 
karşı yıllarca açık ve kamuoyunda yürüttüğü mücadelelerde, özünde ölüm- 
kalım mücadeleleriydi. Troçki ve Buharin'in çizgilerinin kendilerini kabul 
ettirmeleri halinde, proletarya diktatörlüğünün yıkılmasıyla 
sonuçlanabilecekti.

Devrim ile karşı-devrim arasındaki bu keskin smıf mücadelesinde, tabii ki, 
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Stalin gibi, öylesi seçkin, yönetici bir komünist kadronun ölümüyle, bilhassa 
tamda bu kaybm yarışım bile dolduracak bir halefin bulunmaması ağır dere
cede bir faktördü. Kruşçov revizyonistlerinin Stalin'e beslediği kin duygula
rı, Stalin yaşamdayken, onun revizyonist karşı-devrimin gerçekleşmesinde 
ne derecede bir engel teşkil ettiğini tasdik etmektedir.

Görüşümüze göre, Stalin'in ölümünden önceki süre içinde revizyonizmin 
gelişmesinin sebepleri, tamda, proletarya diktatörlüğü üzerine, Komünist 
Partisi üzerine, Kadroların ve kitlelerin rolü vb. bilimsel komünizmin temel 
öğretilerinin yetersiz bir şekilde propaganda edilmesinde ve hayata geçiril
mesinde yatmaktadır. Eğer kendimizi sadece bazı revizyonist döneği teşhir 
etmekle sınırlamak istemiyorsak, Lenin ve Stalin'in doğru çizgisinin iyi ve 
dürüst yoldaşlar tarafından gerçekten derinlemesine kendi malı haline geti
rilmesindeki eksiklik tayin edici nokta olduğunu görmek zorundayız. Stalin
'in ölümünden sonraki karşı-devrimci gelişme, bunu çürütülemez bir şekilde 
göstermektedir. Görüşümüze göre, işte incelemenin başlatılacağı nokta bu
radadır. Burada kendi görüşümüzü özet halinde bazı soru kompleksiyle bağ 
içinde berraklaştıracağız. 10

Dar kafalılığa karşı ideolojik, teorik ve politik eğitim

Stalin, SBKP(B)'in 1939'daki 18. Parti Kongresi'ne sunduğu raporda, tüm 
Partiye, bütün diğer alanlardaki tüm başarıların tehdit altında olduğu yada 
yok olmayla karşı karşıya bulunduğu uyarısını yaptı:

"Herhangi bir nedenden dolayı parti propagandamız aksamaya 
başlarsa, kadrolarımızın Marksist-Leninist eğitimi durgunluğa uğ
ramaya başlarsa, bu kadroların politik ve teorik seviyesini 
yükseltmez, çalışmamız gevşerse ve kadrolarımız, bununla bağ
lantılı olarak, yürüyüşümüzün perspektifleriyle ilgilenmeyi bırakır
larsa, davamızın tek haklı dava olduğunu kavramayı bırakıp, yu
karıdan gelen emirleri körü körüne ve mekanik biçimde 
uygulayan herhangi bir perspektife sahip olmayan dar kafalı pra- 
tikçilere dönüşürlerse, bu durumda bütün devlet ve parti çalış
mamız dumura uğrayacaktır. Şu, bir aksiyom olarak kavranmalı- 
dır: politik seviye ne kadar yüksek, devlet ve parti çalışmasının 
ilgili alanlarındaki fonksiyonerler ne kadar Marksist-Leninist bilin

10 Bizim bildiğimiz en iyi belge, GDS No 59'da parçalar halinde yayımlanan 
“Sovyetle Birliği devrimci komünistlerinin (Bolşevik) programatik açıklaması” olup, 
1966 yılına aittir. Bu belge, kapsamlı bir değerlendirmenin ilk deneyimiydi ve bildi
ğimiz kadarıyla sürdürülmedi.
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ce sahipse, çalışmanın seviyesi o kadar yüksek, çalışma o kadar 
verimli, sonuçları o kadar etkilidir, ve tersine: politik seviye ne ka
dar düşük, fonksiyonerler ne kadar az Marksist-Leninist bilince 
sahipse, çalışmada başarısızlık ve yenilgi o kadar büyük ihtimal, 
yöneticilerin bayağılaşmaları ve yenilgi o kadar büyük ihtimal, yö
neticilerin bayağılaşmaları, hırslı palavracılara dönüşmeleri, soy
suzlaşmaları o kadar büyük ihtimaldir. Kesinlikle şu söylenebilir: 
Eğer bütün çalışma dallarında kadrolarımızı ideolojik olarak do
natmayı, ulusal ve uluslararası durumlarda kendi kendilerini yön
lendirebilecek ölçüde politik çelikleşmelerini sağlamayı başarabi
lirsek, eğer onları ülke yönetimiyle ilgili sorunlarda ciddi yanlışlara 
düşmeden karar verebilecek yetenekte tamamen olgun Marksist- 
Leninistler haline getirmeyi başarabilirsek, görevlerimizin onda 
dokuzunu çözmüş olduğumuzu düşünmekte tamamen haklı ola
cağız.”
(Stalin, "XVIII. Parti Kongresine faaliyet raporu”, Eserler Cilt 14, s.241 
Stalin, "Parti çalışmasının eksikliği ve Troçkistler ve diğer iki yüzlülerin 
tasfiyesi için alınacak önlemler üzerine”, 1937 ile de karşılaştır, Eserler 
Cilt 14, s. 158, türkçe)

İkinci dünya savaşında, Nazi faşizmi üzerinde zafer kazanmak için, bütün 
güçleri muazzam askeri ve ekonomik alanda toplandı, ki bu savaşta, sayısız 
mükemmel komünist düştüğü gibi, sonra da ülkenin yıkılmış geniş kesimini 
yeniden kısa zamanda inşa etme mücadelesi, Komünist Partinin ideolojik 
mücadelesini büyük problemlerle karşı karşıya getirdi. Bu bağmtıda 
Malenkov'un, 5.10.1952 tarihinde sunduğu “19. Parti Kongresine faaliyet 
Raporu” çok önemlidir. Çünkü bu belge, Stalin'in ölümünden önce Parti ça
lışmasındaki eksiklikleri temel olarak bir kez daha, öncelikle kadrolarm i- 
kinci dünya savaşında ve sonraki durumla bağ içindeki bir bakışla ele alan 
ve şu tespitleri yapan son belgedir:

Burada, “savaş dönemi ilişkilerinin, Parti tarafından uygulanan 
yönetim yöntemlerinin bazı özelliklerini koşullandırması, ve bera
berinde Parti organlarıyla Parti örgütlerinin çalışmasında büyük 
eksiklikleri getirmesi söz konusudur. Bu ifadesini her şeyden önce 
Parti organlarının, Partinin örgütsel ve ideolojik çalışmasına daha 
az dikkat harcamalarında buldu, bu yüzden bu çalışma bir çok 
Parti örgütünde savsaklandı, Böylece Parti organlarının kitlelerle 
bağlarını yitirmesi, siyasi yönetim organlarından, mücadeleci ve 
üyelerinin inisiyatifiyle götürülen örgütlerden, tüm olası yerellik ve 
kendi faaliyet alanını severlik ve devlete zarar verici diğer çabala
rına karşı direnecek durumda olmayan, bir nevi emirler yayınla
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yan yönetim kademesine dönüşebilmesi şeklinde belli bir tehlike 
ortaya çıktı."
(Malenkov, “SBKP(B) MK' nin XIX. Part Kongresine Faaliyet Raporu”, 
Moskova 1952 Berlin 1971, S. 115 almanca)

Ayrıca Malenkov şu şekildeki ciddi tehlikeye işaret edilmektedir:

“İyi fonksiyonerler bile... zamanla pozitif kabiliyetlerini kaybetme 
ve giderek bürokratlaşabilmektedir.”
(Aynı yer, s. 125)

Görüşümüze göre, yine de Stalin ve SBKP(B) içindeki Bolşeviklerin özel
likle son yıllarda, değişik yazı ve belgelerde olduğu gibi günlük ideolojik 
eğitimde, komünizme kadar sınıf mücadelesinin keskinleşmesi ve onun yasa
larını - Buharin ve diğer döneklere karşı yirmili ve otuzlu yıllarda verilen 
mücadelenin tecrübelerini tahlil etmeyle bağ içinde - berrakça, açıkça ve 
kapsamlı olarak ortaya koymaları gerekmez miydi diye sorulmak zorunda
dır. Çünkü, Troçkistler ve Buharinciler üzerinde zafer kazanıldıktan sonra, 
antifaşist savaşın kazanılmasından sonra, keskinleşen smıf mücadelesi ve 
parti içi mücadelenin prensipsel öğretileri, Kruşçov revizyonizmini yene
bilmek için, SBKP içindeki revizyonist burjuvalaşma tehlikesinin yeterli bir 
şekilde anlaşılmadığını göstermektedir. Revizyonizmle her şeyi bir kez daha 
kaybedilebileceği tehlikesi, keskinleşen smıf mücadelesi her zaman mesele
nin iktidar sorunu olduğunu - bu bilinç, bu zaman dilimi içinde Partide ve 
işçiler arasında kuşkusuz ki yeterli şekilde yerleşmemişti.

1952 yılındaki “SSCB'nde sosyalizmin ekonomik Problemleri” adlı ese
rinde Stalin, eski kuşak komünistler tarafından komünizm için başlatılan 
mücadeleyi sürdürecek devrimci haleflerin yetiştirilmesinin can alıcı prob
lemini ortaya attı. Açıktır ki burada çokça problem bulunmaktaydı, öyle ol
masaydı, Stalin şunları söylemeye hiçte ihtiyaç duymayacaktı:

“Yönetici çekirdeğe her yıl bize yardım etme isteğiyle yanıp tutu
şan, kendini kanıtlama isteğiyle yanıp tutuşan, ama yeterli bir 
Marksist eğitime sahip olmayan, bizim çok iyi bildiğimiz gerçekleri 
tanımayan ve karanlıkta el yordamıyla ilerlemek zorunda olan 
binlerce yeni genç kadrolar katılıyor. Bunlar Sovyet iktidarının 
muazzam kazanımlarından çok etkilenmişler, Sovyet düzenin o- 
lağanüstü başarılarıyla başları dönmüş ve Sovyet iktidarının 'her 
şeyi yapabileceğini', onun için, 'her şeyin kolay olduğunu', onun, 
bilimin yasalarını ortadan kaldırıp yasalar koyabileceğini sanmaya 
başlarlar.”
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(Stalin, "SSCB'de sosyalizmin ekonomik problemleri”, 1952, Eserler Cilt 
16, s.288 - Vurgulama bize aittir, türkçe)

Bunun Kruşçov revizyonizmi için besleyici bir toprak sunduğu ve 
revizyonizmin geri püskürtülmemesine hizmet ettiği açıktır. Bu, modem re
vizyonistlerin iktidarı ele geçirmeden önceki dönemde, yani daha Stalin ha
yatta iken, revizyonist ihaneti etkile bir şekilde karşı çıkacak yeteneğini ka
nıtlayacak yeterli kadroların yetiştirilmediği anlamma gelmektedir.

Eleştiri ve özeleştiri, ldtle çizgisi, “yukarıdan” ve tamda 
“alttan” kontrol, “komünist” bürokratlara, bürokratizme 
ve liberalizme karşı mücadele

Bütün bunlar, eğer komünistçe bir anlayış ve uygulama olmazsa, proletar
ya diktatörlüğünün sağlamlaştırılamaz, sosyalizmin inşasında ilerleme göste
rilemeyecek son derece önemli alanlarıdır. Bu sorunlarda sayısız yazıyla 
Stalin, - Lenin'in öğretisine dayanarak inşa ederek - herkesi ikna eden ve 
herkesin ikna olacağı çok doğra yön verici bir çizgi geliştirdi. Stalin, 
SBKPB)'nin zirvesinde pratikte bulunduğu tüm süreçte, her zaman, “komü
nist bürokratlara” karşı, eleştirileri bastırmaya karşı keskin bir tavır aldı, o- 
rada gerçeklikte her şeyin kısmen toz pembe görünmediğini berraklaştırdı. 
Stalin, 1937'de” Parti çalışmasının eksikliği ve Troçkistler ve diğer ikiyüzlü
lerin tasfiyesi için alınacak önlemler üzerine” adlı konuşmasında, kadro se
çiminde çok ciddi bürokratik-oportünist eksikliklerin bulunduğunu tespit 
etti:

“Çalışacak insanların seçimi, çoğu kez, nesnel bakış açısıyla de
ğil, rastlantısal, öznel, dar kafalı, küçük-burjuva bakış açılarıyla 
gerçekleşmekte. Çoğu kez sözde tanıdık, dost, hemşeri, bireysel 
olarak sadık, amirlerine, övgü düzmede usta insanlar aranıyor, bu 
insanların politik yada mesleki açıdan uygun olup olmamasına 
dikkat bile edilmiyor.

Bu yolla sorumlu yöneticilerden oluşan bir önder grup yerine, bir
birine yakın insanların oluşturduğu bir klik, üyeleri barış içinde ya
şamaya, birbirlerinin canını acıtmamaya, sırlarını açıklamamaya, 
karşılıklı övgüler düzmeye ve merkeze zaman zaman elde edilen 
başarılar üzerine tamamen boş, mide bulandıran raporları gön
dermeye eğilimli bir esnaflar loncasının meydana geleceği açıktır.

Böylesine bir klikte, ne çalışmada görülen eksikliklerin eleştirisi
ne, ne de çalışmayı yönetenlerin özeleştirisine yer olmayacağı a- 
çıktır.
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Böylesine bir kliğin, dalkavukların yetişmesi, onur duygusuna sa
hip olmayan, o nedenle de Bolşeviklerle ortak hiç bir yanı bulun
mayan insanların yetişmesi için uygun zemin yaratacağı açıktır.” 
(Stalin, "Parti çalışmasının eksikliği ve Troçkistler ve diğer ikiyüzlülerin 
tasfiyesi için alınacak önlemler üzerine", 1937 Eserler Cilt 14, s. 164- 
165, türkçe)

Shdanow, SBKP(B)'in 1939 yılındaki 18. Parti Kongresine sunduğu ra
porda, tamda eleştiriler karşısında korku verici bürokratik keyfi tutum ve 
baskıya bir çok somut kanıt sunmaktadır. Bunları güzel göstermek söz konu
su olamaz. Biz ama, buna karşı gerçek anlamda kararlı bir mücadelenin ve
rilmiş ve büyük başarılar elde edilmiş olmasına daha çok büyük değer veri
yoruz. îşçi sınıfı ve köylülüğün büyük çoğunluğu sosyalist inşa için 
coşturulabildi ve harekete geçirilebildi. Sosyalist inşanın ilerlemesine karşı 
duran burjuva-oportünist ve bürokratik unsurlar, acımasız bir şekilde gerile
tildi ve proletarya diktatörlüğünü hissettiler.

Anti-faşist dünya savaşından sonrada SBKP(B) içinde gelişmekte olan sağ 
oportünist anlayışlara ve bürokratik çarpıtmalara karşı mücadele yürütüldü. 
Bu, 1952 yılındaki 19. Parti Kongresinde örneğin Malenkov'un raporunda, 
alttan gelen eleştiri ve özeleştiriyi sabote eden eğilimlerin keskin bir şekilde 
mahkum edilmesinde kendisini göstermektedir:

"Şu anda özeleştiri ve alttan eleştirinin geliştirilmesini sağlamak 
ve eksikliklerimizin eleştirisinin gelişmesini engelleyen, eleştiriyi 
boğan, eleştiriciyi takibat ve zorbalıkla cezalandıranlara karşı par
tinin en kötü düşmanları olarak acımasız bir savaş açmak özellik
le önemlidir."
(Malenkov, “SBKP(B) MK' nin XIX. Parti Kongresine Faaliyet Raporu”, 
Moskova 1952, Berlin 1971 tıpkı basım, S. 115, almanca)

1953 yılında Stalin'in ölümünden sonra, bu eksikliklere karşı mücadele ar
tık olması gerektiği gibi yürütülmedi, bunun yerine Parti yönetimindeki re
vizyonist bürokratlar, Kruşçov ve Brejnev'in başında bulunduğu modem re
vizyonistler, tüm parti önderliğini ele geçirmek için, bu eksildikleri de kendi 
amaçları için kullandılar.

Revizyonizm karşıtı devrimci disiplin sorunu

Nasıl oldu da, Parti üyelerinin ve işçi sınıfının direnişi, revizyonist kliği 
ezecek şekilde bir çığ yığını gibi büyümeden revizyonist ihanet gerçekleşti? 
Bu kapsamlı soruya, belli bir açıklama, tali derecede cevap olabilecek özsel
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bir moment, disiplinin içeriğinin adım adım boşaltılması, onun giderekten 
ideolojik ve politik çizgiden, içerikten bağımsız bir soran olarak görülmesi 
gerçeğinde oluşmaktadır. Böylesi anlayışlar varolduğu gibi, yönetime, söz 
ve eylemlerini kapsamlı kontrol etmeden çok yada az eleştirisiz güvenme 
alışkanlığın Sovyetler Birliğinde pratikte herhalde vardı.

Eğer bu durumda, Stalin, Shdanow, Kalinin ve diğerlerinin zamanmda ol
duğu gibi, böylesi eğilimlerle prensiplere sıkı sıkıya bağlı şekilde mücadele 
eden Marksist-Leninist önderlik yerine, böylesi eğilimleri yoğun bir şekilde 
teşvik eden revizyonist bir önderlik geçerse, o zaman kaçınılmaz olarak zin
cirleme bir karşı-devrimci reaksiyon başlayacak, süreç içinde bilinçli prole
ter disiplin kör itaate dönüşecek ve böylelikle tüm Parti, işçi sınıfı ve emekçi 
yığınlara tepeden aşağıya kadar revizyonist bir yol dayatan ve buna karşı her 
direnişi idari araçla, bürokratik, devlet şiddetiyle ezerek, proletarya diktatör
lüğünü son tahlilde yeni burjuvazinin karşı devrimci diktatörlüğüne dönüştü
ren tayin edici bir kaldıraç olacaktır.

Modern revizyonizm ile tümden kopuşu
gerçekleştirmek için mücadele sürdürülmeli ve 
keskinleştirilmelidir!

Doğu Avrupa’da revizyonist rejimlerin iflasıyla, bilimsel komünizme 
düşman ideoloji olarak oportünizm, modem revizyonizm çöküşünü yada yok 
olmasını beraberinde getirmedi. Modem revizyonizm hiç bir şekilde iflas 
etmedi yada ölmedi, o şu durumda sadece kılıfını ve çehresini değiştirmek
tedir. Modern revizyonist ideoloji, komünist bir partinin politika ve yaşamı
nın bütün temel sorunlarım detayına kadar çarpıttı ve etkili olmaya devam 
etmektedir. Devrimci ve komünist örgütler için komünist bir parti için, özel 
olarak büyük bir tehlike, revizyonist ideoloji ve politikanın onlarca yıldır 
pratikte bütün alanlarda yaratılmış ve törpülenmiş eserleri, yaratmış olma
sında yatmaktadır, öyle ki, eğer bilinçli ve kapsamlı olarak mücadele 
yürütülmezse, burjuva-revizyonist etkiler “kendiliğinden” dayatacak ve aya
ğa kalkacaktır.

PDS (“Demokratik Sosyalizm Partisi” - Ç.N) şahsında, “sevimli 
revizyonizm”ini, parlamenter illüzyonunu, “doğanın taşıyabileceği” “de
mokratik sosyalizmi”ni anti-Stalinist alternatif olarak yaymaktadır. PDS 
kendisini ikili bir şekilde: gerek gerçek anlamda tahlil etmediği tam tersine 
tarihini görmezlikten geldiği yada çarpıttığı iflas eden revizyonist SED kar
şısında gerekse egemen sınıflara yaranmak için öncelikle de Lenin ve Stalin 
zamanındaki gerçek proleter diktatörlüğü ve gerçek devrimci komünistler
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karşısmda onlara küfredip ve karalayarak, kendisini sözüm ona “gerçek de
mokrat” olarak gösterip alternatif olarak sunmaktadır.

PDS, emekçilere özellikle DDR'nin ilhak edilişinin sonuçlarından en çok 
acı çeken eski DDR' deki emekçilere hitap etmeye çalışmaktadır. Burada 
revanşist ilhakı, ilhak olarak değil, tam tersine “iki Alman devletinin eşit bir
leşmesi” biçimindeki illüzyon için (PDS1 in 1994 seçim programı) uğraş
makta ve böylelikle bu ilhakı “iyi bir birleşme” olarak sunmaktadır. “Geliş
menin kurbanı” pozunda, nihayetinde teslimiyetçi bir tarzda DDR' i Batı 
Alman emperyalizmine “teslim etme olgunluğu”na getiren partinin kendisi 
olduğundan alıkoymaktadır. PDS'in Alman revanşizminin anayasasının te
mellerine dayanmış olması tartışma dışıdır ve her şeye karşın bütün anti- 
kapitalist lafazanlığına karşın kapitalist toplum düzenini temelde kabul et
mekte ve savunmaktadır. Bunu sadece SPD' ye kuyruk sallaması berrakça 
göstermektedir.

Çoğu eski Honecker-SED'de politik eğitimlerini alan bu çoğu tecrübeli 
revizyonistlerin yalan ve dolanın tehlikesi, onların ilerici ve anti-faşist güç
ler üzerinde küçümsenmeyecek bir çekim gücüne sahip olup, sol gençlik ha
reketinde kendilerine bir kitle temeli yaratma çabalarında yatmaktadır. Bu
rada, BWK, “Arbeiterbund”, “Arbeiterkampf’ vb gibi birçok sözde Marksist 
gruplarca da, ama aynı zamanda PDS'i solcular, daha hala devrimci yöne
limle sahip olan güçler arasmda kabul edilebilir hale getirmek için DKP ta
rafından desteklenmektedir. PDS, böylesi güçlere yön vermek, onları em
mek ve ideolojik olarak parlamenter-kapitalist sisteme bağlamak için hiç de 
başarısız sayılmayacak bir uğraş vermektedir.

PDS revizyonistlerinin, komünizmin temel düşüncelerini çarpıtıcıları ola
rak mahkum edilmeli ve onların manevraları ve egemen sınıf karşısındaki 
diz çöküşleri anti-faşist ve devrimci güçler içinde teşhir edilmelidir. Bu aynı 
zamanda, kendini kısmen yeniden “hareket içinde gerçek sol güç” olarak 
cilalayan DKP içinde geçerlidir.

Revizyonizme karşı mücadele etmek, ne var ki, sadece bu burjuva ideolo
jisinin Marksist maskeli biçimi üzerinde ideolojik ve teorik berraklığın yara
tılması demek değildir. Daha ziyade mesele, şu veya bu biçimde 
revizyonizme karşı olan iyi niyetli devrimci eğilimli güçler arasmda, gerçek, 
pratikte de revizyonizmin etkili taşıyıcılarıyla bir kopuşu gerçekleştirmeden 
ve onların aktif bir şekilde teşhirini gerçekleştirmeden, politik bataklıktan 
kurtulmanın yolu olmadığını, devrimci komünist bir partinin inşası mücade
lesine katılmanın mümkün olmadığını berraklığa kavuşturmaktır. Burada, 
tamda “kendi” alanında, “kişisel arkadaş” olan revizyonistlerle politik olarak 
kopmak ve onlara karşı da mücadeleye başlama kararlılığını ve yeteneğini
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göstermek bir denek taşıdır.11

20. Parti Kongresinden sonra Sovyetler Birliğin’deki revizyonist gelişme 
ve de pratikte tüm eski Komünist Partilerinin modem revizyonizm tarafın
dan parçalanması, bugünkü oportünist bataklığın esas nedenidir. Gerçek 
Komünist Partilerin inşası, silahlı sosyalist devrimin hazırlanması ve gerçek
leştirilmesi, bu yüzden önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda uluslararası çapta 
ve tek tek ülkelerde ancak modern revizyonizme karşı derinlemesine inen 
mücadele ile kopmaz bir şekilde birbiriyle bağlandığı taktirde bir ilerleme 
kaydedecektir.

11 Modern revizyonistlerin ihaneti, Rosa Lüksemburg, Karl Liebknecht ve Ernst 
Thâlmann'ın devrimci KPD'nin bugün artık olmadığı gerçeği, teorik ve pratikte ka
rarlı devrimci bir Komünist Partisinin inşasında çok büyük talepler istemektedir. 
Teorik alanda, öncelikle her alanda modem revizyonist çarpıtmaya savaş ilan edil
mek zorundadır. Bilimsel komünizmin temelleri ve prensipleri, Almanya'da devri
min teorik sorunlarını, doğru bir ittifak politikasının sorunlarını, silahlı mücadele ve 
biçimleri, Parti inşası vb. sorunları devrimci pratikle sıkı bağ içinde çözmek için, 
bütün alanlarda kapsamlı olarak savunulmak zorundadır. Bundan öte, söz konusu 
olan, anti-komünizme olduğu gibi modem revizyonizme karşı mücadelede, SED'in 
başlangıç yıllarını olduğu gibi, Kızıl Ordunun Almanya'nın bir parçasında Alman 
emperyalizmine ilkin ağır darbe vurarak, Kızıl Ordunun bulunması temelinde kuru
lan DDR' in 1946-1956 tecrübelerini etraflı olarak tahlil etmektir. SED'in kendisin
den beklenen beklentileri neden hiç bir şekilde gerçekleştirmediğini, oportünizmin 
yayılabildiğini ve nihayetinde enternasyonal modem revizyonizmin dümen suyunda 
battığını tahlil etmek zorunludur. Envai çeşit oportünistlerin, Almanya'daki “kendi” 
oportünizmlerinin kaynağını sadece SBKP ve Sovyetler Birliği olarak saptayıp, gös
termelerine fırsat verilmemelidir.

Bu incelemenin ilk sonuçları, GDS Sayı 58'de “SED'nin gelişmesi - 'Alman sefa- 
leti'nin bir parçası”, Aralık 199l'de ortaya konmuştur.
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Modern Revizyonizme Karşı Mücadele:
Sovyet Bolşeviklerinin 1966 Programından bölümler ve 
bu programın değerlendirilmesi

■ Revizyonist-kapitalist önderlere karşı bir 
savaş ilanı

■ Stalin’in ölümünden sonra Kruşçov 
revizyonistlerinin iktidara gelmesinin bir 
analizi

■ Devrimin “barışçıl yolu” şeklindeki 
revizyonist tezin geri püskürtülmesi
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‘‘Kendi hatalarımızın dışında, hiç kimse ve 
hiç bir şey bizi yıkamaz.” (W.İ. Lenin)

Giriş:

Sovyetler Birliği'nde 40 seneden beri süre gelen revizyonist gelişme niha
yetinde uçsuz bucaksız bir oportünist bataklığa, politik ve ekonomik iflasa 
yol açtı.

Bugün Sovyetler Birliği'nde meydana gelen şeyler hiçbir şekilde kaçınıl
maz bir zorunluluk değildir, emperyalist demagogların tüm medyalarda avaz 
avaz bağırdıkları gibi, bu gelişme sosyalizmin ve komünizmin inşasının zo
runlu bir gelişmesi asla değildir.

Sahte Marksist laflarla yüzünü maskeleyen kapitalizmin revizyonist 
kopisinin iflas etmesinden ve onun “Batı”daki “orijinali” ile boy ölçüşeme- 
diğinden ötürü, bugün orda meydana gelen olaylar, revizyonist ihanetin ve 
revizyonist gelişmenin son noktasıdır.

Gorbaçov, Yeltsin ve ortaklarının çevresindeki bugünkü iktidar sahipleri, 
güya “sosyalist” maskelerini de bir kenara bırakarak, kapitalizmin, “özgür 
piyasa ekonomisi” denilen şeyin bayrağını dalgalandırmaktadırlar.

Bugünkü Sovyetler Birliği’nin gelişmesi üzerine yürütülen tartışmada so
run sadece, revizyonist biçimlerin terk edildiğini, ama buna karşın karşı- 
devrimci içeriğin ta on yıllardan beri pekişmiş bulunduğunu ispatlamak de
ğildir, ki biz bunu haklı olarak kanıtlıyoruz.

Mesele, proleter dünya devriminin en kuvvetli ve en uzun yaşayan sosya
list kalesi, yani Lenin ve Stalin dönemindeki sosyalist Sovyetler Birliği ör
neğinde böylesi bir ülkede revizyonist biçimi ile karşı-devrimin nasıl muzaf
fer olabildiğini derinlemesine anlamaktır.

Bu nasıl mümkün oldu? Bu somut olarak nasıl cereyan etti? Bunun kayna
ğı neydi ve hangi temel sebepleri vardı? Ekonomik, politik ve ideolojik se
bepler gibi çeşitli alanlardaki sebeplerin ağırlıkları neydi? 40 seneden son
raki kuşak değişikliğinin rolü neydi? Nazı faşizmine karşı mücadelede şehit 
olan çok sayıdaki seçkin kadroların rolü neydi?

1848-1849’da burjuva devriminin Almanya'da yenilmesinin üzerine 
Friedrich Engels şunları yazıyordu:
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"...Karşı-devriminin zaferlerinin sebepleri sorgulandığında ise her 
taraftan vatandaş a yada Bay B'nin halka 'ihanet' ettiği şeklindeki 
hazır cevap alınmaktadır. Şartlara göre bu cevap ister doğru ol
sun, ister olmasın bu cevap 'halkın' kendisine bu şekilde ihanet 
edilmesine nasıl olup ta izin verdiği meselesini hiçbir şart altında 
en ufak bir şekilde açıklamamaktadır.
(F. Engels, "Almanya'da Devrim ile Karşı-devrim”, s. 1851-1852, Alman
ca )

Elbette ki, Engels'in bunları tespit ettiği dönem çok farklı tarihsel bir dö
nem idi. Zira 1848'de emperyalizm ve proleter devrimleri çağı henüz başla
mamıştı, muzaffer devrimci komünist bir partisi henüz bulunmuyordu, Ko
münist Partisi manifestosu Karl Marks ve Friedrich Engels tarafmdan daha 
yeni yazılmıştı.

“Komünistler Birliği” daha yeni kurulmuştu. Tüm bunlara rağmen Engels 
bizim tartışmamız açısından da meselenin özüne temas etmektedir. Hatta 
bizler onu çok daha özel olarak vurgulayarak, “halkın kendisine bu şekilde 
ihanet edilmesine nasıl olup ta izin verdiği” meselesini mutlaka açıklamak 
zorundayız.

Bu sorunun (1848'de Almanya'daki şartlarla karşılaştırıldığında) 1953- 
1956 dönemindeki Sovyetler Birliği'ne sorulması çok daha haklıdır, zira or
da proletarya diktatörlüğü devleti ile birlikte Komünist Partisi 40 seneye ya
kın bir zaman süresince insanlığın o zamana dek görmediği bir boyutta işçi 
sınıfı ve kırdaki geniş halk yığınları arasında devasa bir eğitim programı uy
gulamıştı.

Kruşçev ve daha birçoklarının “hain” olduklarına dair hiçbir şüphe yoktur. 
Bu tespit doğrudur ve önemsiz değil bilakis önemli bir olgudur. Ama bu tes
pit “ halkın” kendisine ihanet edilmesine neden izin verdiği sorusunu hiçbir 
şekilde yanıtlamamaktadır.

Bunun sebepleri sadece Stalin'in ölümünden sonraki zaman dilimi içinde 
katiyen aranamaz. Stalin'in ölümünden sonra SBKP'nin önderliği, yani ana 
üst değişti, parti çizgisi en geç 20. Parti Kongresinde revizyonist bir çizgi 
olarak onaylandı. Ancak bu gelişmeye karşı direnişin uzun vadeli bir iç sa
vaşa dönüşmemiş olması, KP içinde bir bölünmenin olmaması, mevcut dire
nişin göreceli olarak çabuk bir şekilde bastırılabilmiş olması, işte açıklanma
sı gereken esas sorun budur.

Daha Ekim devriminin zaferinden sonra Lenin “kendi hatalarımızın dı-
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ştnda, hiç kimse ve hiç bir şey bizi yıkamaz” diye yazıyordu.

Ekim devrimi “yıkıldı” - burada rol oynayan hatalar nelerdir?

Burada, haklı olarak, Stalin'in çizgisini daha doğrusu SBKP(B)'nin çizgi
sini ve onun teorik temellerini sorgulamak akla gelmektedir. Hiçbir kadın ve 
erkek yoldaş bu sorundan kaçmamalıdır.

Yaptığımız incelemelerden dolayı bizim cevabımız yalındır, ancak bu ce
vap daha ayrıntılı, daha isabetli ve daha ikna edici bir şekle sokulmalıdır:

Biz SBKP(B)'in çizgisini ve yoldaş Stalin'in eserlerini temelsel olarak in
celedik ve karşı-devrimin zaferlerinin sebeplerinin bu alanda olmadığı so
nucuna vardık.

Eğer SBKP(B) içinde gelişen revizyonist akıma karşı yorulmadan müca
dele eden biri vardıysa, o da öncelikle Stalin idi. 12 13

Bizim görüşümüze göre problem, etkili bir biçimde revizyonist karşı
devrime karşı durabilmek için, bir bütün olarak Komünist Partisinin, ya en 
azından partinin esas bölümünün, esas önder kadrolarm ve de sosyalist eği
timli işçi smıfı ve onun müttefiklerinin, bu çizgiyi Stalin'in ölümünden sonra 
gerçekten kendi malları haline getirmemiş olmalarında yatmaktadır.

Görüşümüze göre belirleyici olan ve incelenmesi gereken nokta tam da 
burada yatmaktadır: Şayet belli revizyonist hainleri mahkum etmekle sınırlı 
kalmayacaksak, o zaman belirleyici olan noktanın, Lenin ve Stalin'in doğru 
çizgisinin iyi ve samimi yoldaşlar tarafından temelsel ve yeterli olarak be
nimsenmemiş olduğu gerçeğini kavrarız.

Bugün küçük bir güç olarak bizler, bu sorunların analizinde çoğunlukla 
kağıtları birbiri ile karşılaştırma, teorik malzemeleri inceleyerek belli sonuç
lar çıkartma durumundayız. Ancak Stalin'in yaşamı dönemindeki 
SBKP(B)’den kadın ve erkek yoldaşlarm bizzat dolaysız tecrübeleri de mut
laka gereklidir.

Tanıdığımız en iyi belge 1966’da kaleme alınmış “Sovyetler Birliği Dev
rimci Komünistlerinin (Bolşevik) Programatik açıklaması”dır. Bu kapsamlı 
bir analizin, bildiğimiz kadarı ile devam ettirilmeyen, ille denemesiydi.

12 Lenin, “Maden İşçilerinin Tüm Rusya 2. Örgüt Kongresi'ndeki Konuşma”, 
1921, Eserler Cilt 32, sayfa 44, Almanca.

13 Bakınız açıklayıcı ek: “Stalin'in 'Komünist' Bürokratlara Karşı Sürdürdüğü Mü
cadeleyi Örnek alalım!”
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Eski Sovyetler Birliği'nin bugünkü durumunu göz önünde bulunduruldu
ğunda, Lenin ve Stalin'in komünist geleneği temelinde proletarya diktatörlü
ğü, sosyalizm ve komünizm uğrunda mücadele veren gerçek komünist güç
lerin eski Sovyetler Birliği'nde bugün görünmemesi yada en iyi ihtimalle 
cılız bir azınlık olarak bulunması her komünistin yüreğini parçalamaktadır.

Ancak bu sessizliğin bir 20 sene daha sürmeyeceğinden eminiz. Eski Sov
yetler Birliği'nde durum ilk bakışta ne kadar karışık ve görünüşte ne kadar 
umutsuz gözükürse gözüksün, emperyalistlerin ve gericilerin zafer çığlıkları 
ne kadar yüksek olursa olsun, buna rağmen Yeltsin ve Gorbaçov'a karşı sa
vaş ilan ederek, Lenin ve Stalin dönemindeki Sovyetler Birliği'nin geleneği
ne sahip çıkacak güçler mutlaka meydana çıkacaklardır. Eski Sovyetler Bir- 
liği'ndeki kapitalist-emperyalist sisteme karşı şimdiden gelişmekte olan 
mücadeleler içinde yeni devrimci güçler meydana gelecektir. Bu güçler 
Sovyet Marksist-Leninistlerinin 1960'larda göstermiş oldukları yoldan, yani 
proleter devrimi ve proletarya diktatörlüğünün elde edilmesi için mücadele 
yolunda ilerleyeceklerdir.
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“Sovyetler Birliği devrimci komünistlerinin 
(Bolşevik) 1966 tarihli programatik 
açıklaması” hakkında ön açıklama

Revizyonist-kapitalist önderlere karşı bir savaş ilanı

Bu makalenin merkezinde “Sovyetler Birliği devrimci komünistlerinin 
(Bolşevik) 1966 tarihli programatik açıklaması” bulunmaktadır. Dünya ko
münist harekenin bu önemli belgesi, Sovyetler Birliği’ndeki kadın ve erkek 
komünistlerin 196O'lı yılların ortalarında yoğunlaştırdıkları mücadelenin bir 
ifadesidir. Bu mücadele revizyonist-kapitalist önderliğin iktidarının 
yıkılması ve proletarya diktatörlüğün yeniden inşası amacı ile yürü
tülmekteydi.

Belgeden Sovyet komünistlerinin Kruşçov ve Brejnev'in revizyonist iha
netine karşı mücadeleyi çok önceden başlattıkları anlaşılmaktadır. Revizyo
nist ihanete karşı gizlenmeden ve kamuoyu önünde direnen parti üyeleri, 
partiden atılarak takibata uğratıldı, bir bütün olarak revizyonistlere karşı 
cephe alan parti örgütlerin ise lağvedildi. Bu yüzden anti-revizyonist müca
dele sadece illegalite koşullarında yürütülebiliyordu. Sosyal-faşist kovuş
turmalar nedeniyle, herhangi bir bildiriyi veya yazıyı legal olarak çıkartmak, 
onları açık bir şekilde ve kamuoyu önünde dağıtmak imkansızdı. Bir taraftan 
bir zamanlar tutuklanmış tüm karşı-devrimciler ve ajanlar, egemen revizyo
nistler tarafından serbest bırakılıp, yeniden entegre edilirken, sosyal-faşist 
terör, revizyonist ihanete karşı koyan 10 binlerce parti üyelerini girdabına 
almaktaydı.

Bu yüzden Sovyet komünistleri illegal çalışan hücreler şeklinde örgütlen- 
mekteydiler. Çalışmalarının merkezinde, işçi sınıfına yeniden komünist ve 
devrimci bir savaş organı verebilmek için SBKP(B)'nin yeniden inşası idi. 
“Programatik açıklama”nm sonuç bölümünde bu konu ile ilgili şunlar söy
lenmektedir:

„Sovyetler Birliği’ndeki bürokratik rejimin yıkılabilmesi için, dev
rimciler örgütlenmek zorunda, halk nefretinin örgütsel bir niteliğe 
bürünebilmesi için bir taban, mücadeleyi genişletici bir taban, ya
ratılmak zorundadır. Bunun 'nasıl' yapılacağı sorusu üzerine fazla 
düşünmeye gerek yoktur. Zira önümüzde denenmiş bir yol bu
lunmaktadır: Proletarya partisinin yeniden inşası yolu. Gerçekten 
de SBKP şimdi salt biçimsel bir örgüt olmuş, bürokratların haki-
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miyetine demokratik görünüş veren bir perde haline getirilmiştir. 
Şurası açıktır ki böylesi yeni ve gerçekten bir proletarya partisi, 
yeniden canlanan Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevik)'ten 
başka bir şey olmayacaktır. Bürokratizme karşı mücadele etmeye 
hazır olan herkes, halkımızın büyük devrimci zaferlerine ve dünya 
devriminin davasına sadık olan herkes sonuna kadar ve kararlı 
bir şekilde bu yolda ilerlemek zorundadır. Artık vakit gelmiştir. 
SBKP(B)'nin bir çok hücreleri, bürokratları silip süpürüp atacak 
olan muazzam ve karşı durulamaz bir akıntıyı meydana getire
ceklerdir: işte Sovyet komünistlerinin izlemeleri gereken yol tam 
da budur. SBKP(B)'in hücrelerinin aktiviteleri, onların slogan ve 
bildirileri gerçek bir partizan savaşına doğru geliştirilmelidir. Bü
rokratların üzerinde durdukları taban adam akıllı kızıştırılmak zo
rundadır.” ;
(Alıntının kaynağı: MLPÖ1 nün organı “Kızıl Bayrak”ın' özel sayısı, 
111/1967, sayfa 14-15. Bu alıntı, “Programatik açıklama”nın burada ba
sılmayan beşinci bölümünden alınmıştır.)

Sovyet komünistleri böylelikle, enternasyonal alanda da anti-revizyonist 
komünist güçlere muazzam bir moral desteği vermekteydiler. Sovyet kadın 
ve erkek komünistlerinin mücadelesi, komünist güçlerin proleter dünya dev
rimi uğrunda verdikleri mücadelesi ile bütünleşmekteydi. “Programatik açık
lama” enternasyonal Marksist-Leninist hareket içinde bir çok dile çevrilerek 
dağıtıldı ve Sovyet komünistleri anti-revizyonist Komünist Parti ve güçler 
tarafından desteklendi.

Revizyonist-kapitalist önderlerin iktidarının yıkılması ve proletarya dikta
törlüğünün yeniden vücuda getirilmesi uğruna verilen bu anti-revizyonist 
mücadele herkesçe görülebilen etkili bir sinyaldi:

Revizyonist gelişmenin karşısmda, devrimci komünist bir alternatif 
meydana gelmişti. Egemen modem revizyonist iktidara karşı mücadele için 
işçi sınıfını kazanmak için de pratik mücadele yürüten devrimci komünist bir 
inisiyatif ve bir yönelim bulunmaktaydı.

Sovyet kadın ve erkek komünistlerinin bu inisiyatifi, revizyonist önderle
rin karşı-devrimci egemenlikleri karşısmda ne kadar zayıf olsa da, bu yinede 
devrimci Marksizm-Leninizmin, modem revizyonizmin merkezinde bile ne 
kadar canlı olduğunu belgelemektedir.14

14 Sovyet kadın ve erkek komünistlerinin mücadeleyi somut olarak nasıl geliştir
dikleri üzerine ne yazık ki ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Sadece. “Stalin Grubu”
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Stalin'in ölümünden sonra Kruşçov revizyonistlerinin 
iktidara gelmesinin bir analizi

Sovyet komünistleri, Stalin'in ölümünden sonra modern revizyonistlerin 
yığınlarca SBKP üyelerini aldatarak, parti önderliğini ele geçirmelerinin na
sıl mümkün olduğu şeklindeki olağanüstü önemli bir sorunu ele almaktadır
lar.

“Programatik açıklama”da, oportünist hainlerin, Sovyetler Birliği'ndeki 
proletarya diktatörlüğüne ve sosyalizme karşı topyekün bir saldırı başlat
tıkları kanıtlanmaktadır. Revizyonistler, o günkü döneme kadar Stalin'e en 
çok övgü düzenin kendileri olmalarına rağmen, bu topyekün saldırıyı, “kişi
lerin putlaştırılmasına karşı mücadele” kisvesi altmda sürdürdüler.

“Kişilerin putlaştırılmasına karşı mücadele" bahanesi altmda Sovyetler 
Birliği'ndeki sosyalizmin büyük başarıları, aynı zamanda geniş halle tabaka
ları için en geniş demokrasi anlamma da gelen proletarya diktatörlüğü içten 
adım adım yok edildi. SBKP içinde canlı devrimci atmosfer, eleştiri, özeleş
tiri ve parti içi demokrasinin ilkeleri bürokratik revizyonistler tarafmdan su
landırıldı.

1956'daki SBKP 20. Parti Kongresi belirleyici bir dönüm noktasıydı, Bu 
parti kongresi sınıf mücadelesinin tüm temel sorunlarındaki Marksist- 
Leninist çizgiyi revize ederek, dünya emperyalizmine adapte olmaya yara
yan oportünist bir çizgiyi onun yerine geçirdi. Stalin'in mahkum edilmesi bir 
kenara bırakılacak olursa. 20. Parti Kongresin'deki “sansasyonel” “yenilik
lerden” birisi de, Kruşçov’un sosyalizme “barışçıl yol” dan geçilmesi propa
gandası idi.

SBKP, modern revizyonistler tarafmdan, Kruşcev-Brejnev kliğinin önder
liği altmda bir reformist-burjuva partisi haline getirildi. Bu temelden yola 
çıkarak, sosyalizm maskeciği altmda kapitalizm yeniden inşa edildi ve Sov
yetler Bildiği sömürücü ve baskıcı bir devlet haline, başka halkların ve 
SSCB içindeki halkların talan edilmesine dayanan emperyalist büyük bir güç 
haline dönüştürüldü.

adındaki bir komünist grubun Sovyetler Birliği'nde dağıttığı iki bildiriden haberda
rız. ' Kültür devrimi üzerine gerçekler” adlı bildiride (“Peking Rundschau”, Sayı 
20. 21 Mayıs 1968) Çinli Marksist-Leninistlerin anti-revizyonist mücadeleleri se- 
lamlanmaktadır. “Stalin'in izinden gidin” başlıklı bildiride ise (“Hongk” sayı 4. 
1968) revizyonist Kruşçov-Brejnev rejiminin iktidarı yıkılarak, proletarya diktatör
lüğünü yeniden tesis etme görevi propaganda edilmektedir.
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Modern revizyonizme karşı ideolojik mücadelenin ana 
noktaları

Sınıf mücadelesinin temel sorunları alanında, Kruşçov-Brejnev kliğinin 
revizyonist anlayışlarına karşı ideolojik mücadele enternasyonal planda sür
dürüldü. Burada görev Marksizm-Leninizmi çarpıtmalara karşı savunmak ve 
Marksist laflarla gerçek yüzünü gizleyen emperyalizme oportünistçe adapte 
olma anlamma gelen çizgiyi, ilkesel olarak teşhir etmekti.

Dünya çapındaki komünist güçlerin, anti-revizyonist bu mücadelesinin 
önderliğine 196O’lı yılların başından itibaren Mao Zedung önderliğindeki 
Çin Komünist Partisi ve Enver Hoca önderliğindeki Arnavutluk Emek Parti
si geçmişti. SBKP önderliğinin modem revizyonizmi bir dizi eleştirisel - po
lemik temel belgelerle kamuoyu önünde özellikle de Stalin'e karşı tutum, 
şiddete dayanan devrim, sosyalizmde smıf mücadelesi ve diğerlerinin yanı 
sıra ulusal kurtuluş mücadelesi konularında eleştirildi.

Ancak bu eleştirilerin kendileri de, örneğin, devrimin “barışçıl” ve “barış
çıl olmayan”, “iki yolu” şeklindeki oportünist şema konusunda olduğu gibi, 
ağır hataları içinde barındırmaktaydı. Bu partilerin daha sonraki gelişmele
rinde de revizyonistler başarılı oldular ve bu partiler de, daha sonraki geliş
melerinde revizyonist burjuvazinin karşı devrimci partilerine dönüştüler.

Sovyetli yoldaşlar, “Programatik açıklama”larmı, enternasyonal planda 
revizyonizme karşı ve dünya emperyalizmine karşı devrimci bir çizginin sa
vunulması uğrunda yürütülen bu “polemiğin” bir parçası olarak görmektey
diler. Onlar Çin KP ve Arnavutluk Emek Partisinin belgelerini özel olarak 
propaganda etmekteydiler.

Açıklamaların son bölümünde o dönemde dünya komünist hareketi içinde 
yaygın dünya proleter devriminin sorunlarında yanlış anlayışları propaganda 
etmektedirler.

Ancak görüşümüze göre şu vurgulanmalıdır ki, Sovyet komünistleri 
“Programatik açıklamaları şiddete dayalı devrim, Stalin'in değerlendirilme
si, sosyalizmde sınıf mücadelesinin keskinleşmesi, oportünistlerin partiden 
atılması gibi bir dizi konularda, söz konusu partilerin o dönemdeki belgele
rinden, daha ilkesel idi.
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Devrimin “barışçıl yolu” şeklindeki revizyonist tezin 
geri püskürtülmesi

Kruşçev revizyonistleri yığınları şiddete dayalı devrime hazırlamaktan fe
ragat ederek, sosyalizme güya “barışçıl yoldan” geçme olanağım propagan
da etmekteydiler. Güya emperyalistler artık “aklı başında” olmuşlar ve “se
çimlere” riayet ederek başlarını alıp gitmeye razıymışlar.

Sovyet komünistleri “Programatik açıklamalarında ispatladıkları gibi, 
modern revizyonistler bu görüşü ileri sürerken, demagojik bir şekilde tahrif 
ettikleri bazı tarihsel deneyimler üzerine spekülasyon yapmaktadırlar:

“Oportünistler, 'barışçıl' geçiş anlayışlarını savunurken, 1917 Ha
ziranında, iktidarın proletaryanın eline böyle bir geçiş imkanından 
bahsetmiş olan Lenin'e baş vurmaktadırlar. Ancak bu imkan, adı 
üzerinde bir imkandan başka bir şey değildi. Ve şu da malumdur 
ki, 'barışçıl' geçiş şartlarının gerçekçi bir muhakemesini yapmakta 
dayanabileceğimiz tek bir örnek dahi tüm tarihte bulunmamakta
dır.

Geçişin basit olduğundan söz ederlerken, oportünistler, Ekim 
devrimini dahi kendi 'barışçıl geçiş' teorilerine adapte etmeye ça
lışmaktadırlar. Bu baştanbaşa bir masaldan ibarettir. Her şeyden 
önce, Ekim Devriminin hemen hemen kansız cereyan etmesinin 
sebebi, sınıf çatışmasının barışçıl olarak halledilmesine yönel
mek veya barışçıl yolların kullanılmış olmasından dolayı değildir. 
Tam tersine, bunun sebebi, Petrograd'ın içinde proletarya kuvvet
lerinin burjuvazinin kuvvetlerinden çok daha fazla olmasıydı, çün
kü bütün Baltık filosu Bolşeviklerin saflarındaydı ve proletaryaya 
geçmiş olan Petropavlovsk kalesinin tüm topları Kışlık Saray'a 
doğru yönelmişti. Öte yandan, Ekim 1917'de sadece proletarya
nın iktidarı ilan edilmişti, halbuki sömürücülerle sömürülenler ara
sındaki gerçek çarpışma daha sonra gelen dört yıl boyunca iç sa
vaş cephelerinde devam etmiştir. Oportünistler bu kanlı dönemi 
bize iktidarın 'barışçıl' yoldan proletaryanın eline geçmesi olarak 
mı göstermek istiyorlar?

Oportünistler, savaştan sonra Doğu Avrupa ülkelerinde iktidarın 
burjuvaziden proletaryaya 'barışçıl' olarak geçmesinden bahsedi
yorlar. Fakat, bu geçişin, Sovyetler Birliği'nin savaştaki zaferinin 
bir sonucu olduğunu ve bu ülkelerin burjuvazisinin silahsızlandı- 
rılmasının bir neticesi olduğunu ancak oportünistler kasıtlı olarak 
hasır altı edebilir."
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(“Programatik açıklama", alıntının kaynağı: MLPÖ' nün organı “Kızıl 
Bayrak”ın özel sayısı. 111/1967, s.9-10. Bu alıntı. “Programatik açıkla
madın burada tam olarak basılmayan dördüncü bölümünden alınmış
tır.)

Komünizme doğru giden yolda sınıf mücadelesi
keskinleşmektedir

Sovyet komünistleri “Programatik açıklamaklarında, modem revizyonist
lerin, proletaryanın komünizmin yolunda ilerledikçe sınıf mücade
lesinin keskinleşeceği şeklindeki Stalin'in tezini salt demagojik sebeplere 
dayanarak inkar ettiklerini kanıtlamaktadırlar:

"Bize, Stalin'in en önemli tezlerinden birinin, yani komünizme yak
laşıldıkça sınıf savaşımının giderek keskinleşeceği ve giderek 
daha karmaşık biçimlere bürüneceği şeklindeki tezinin bugün 
çoktan çürütüldüğünü söylemektedirler. Fakat, geçici olarak tüm 
teoriyi bir kenara bırakalım bay oportünistler. Stalin'in ölümünden 
sonra Sovyetler Birliğinde tutuşan ve bizzat sizlerinde aktif olarak 
yer aldığı mücadeleyi acaba siz kendiniz nasıl tanımlamaktası
nız? Yoksa bu sınıf savaşımı değil midir? Onun keskinliği Stalin'in 
tezinin doğruluğunun en iyi kanıtı değil midir?"
(Alıntının kaynağı: MLPÖ' nün organı “Kızıl Bayrak’’ın özel sayısı, Viya
na. 111/1967, s.4. Bu alıntı “Programatik açıklama"nın burada tam olarak 
basılmayan birinci bölümünden alınmıştır.)

Sovyetli yoldaşlar, Lenin ve Stalin tarafmdan yönetilen SBKP(B) önderli
ğindeki işçi smıfı ve müttefiklerinin tüm gelişmesinin sosyalist inşasının bir
çok değişik cephesindeki keskinleşen sınıf mücadelesinin temeli üzerine ge
liştiğini kanıtladılar.

Rus işçi smıfı tarihte ille kez, proletaryanın şiddete dayanan devrimle sö
mürücülerin iktidarını yıkarak, proletarya diktatörlüğünü kurabileceği ve 
karşı-devrime karşı iç savaş içinde onu koruyabileceğini kanıtladı. Proletar
ya ele geçirdiği devlet cihazını, smıf düşmanları üzerindeki proletarya dikta- 
törlüğünden tüm burjuvaları ürkütecek bir şekilde faydalanarak, artık eko
nomik alandaki cephelerden de burjuvaziye karşı smıf mücadelesini 
keskinleştirdi, üretim araçlarını toplumsallaştırdı ve sömürüyü kaldırdı. Ko
münist Partisinin önderliğindeki proletarya, kapitalistler olmaksızın, geliş
miş bir sanayiyi inşa etmeye ve nüfusun tüm temel ihtiyaç maddelerini karşı
lamaya muidedir olduğunu kanıtladı.
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İşçi sınıfı köylü kitleleri ile ittifak içinde kırsal alanlardaki sosyalist kolek
tif çiftliklere kitlesel olarak katıldığında, kırsal alanda da Sovyetler Birli- 
ği'ndeki son burjuva sınıfına karşı (Kulaklar olarak adlandırılan büyük köy
lülük), sürdürülen sınıf mücadelesi keskinleşmişti.

“Cilalı komünistlere” ve yeni bürokrat tabakaya karşı 
mücadele

Sovyetli yoldaşlar devamla şunları tespit etmektedirler: Sovyetler Birli
ği'nde 20'li ve 30’lu yıllarda sınıf mücadelesi, sadece burjuvaziye karşı, eski 
burjuva unsurlara karşı keskinleştirilmemişti. Muzaffer savaşımlar, proletar
ya ilerlediği oranda, smıf mücadelesinin, toplumun yeni efendileri durumuna 
yükselmek isteyen "cilalı komünistlere”, hem bürokratlara ve değişik tipteki 
hainler gibi gizli düşmanlara karşı da yönelmek zorunda olduğunu göster
miştir.

Sovyetler Birligi’ndeki komünistler, proletarya diktatörlüğü altmda, en 
tehlikeli düşmanların bile, yani ceplerinde parti üyelik kartları bulunan gizli 
düşmanların bile yenilgiye uğratabileceğini, bilumum oportünist gruplara 
karşı yürüttükleri kamuoyu önünde sürdürülen parti içi mücadelede gösterdi
ler. 13

İdeolojik cephede de smıf mücadelesi keskinleşmekteydi. Zira kültür dev- 
riminin kapsamlı görevleri ve milyonlarca yığınların bilinçlendirilmesi, pro
leter ideolojinin, çok derinlerde yatan burjuva ideolojisine ve alışkanlığın 
gücüne karşı bir savaş ilanı anlamma gelmekteydi.

Sovyet komünistleri Troçki'ye, Zinovyev'e ve daha sonradan da Buharin'e 
karşı ideolojik ve politik mücadelenin nasıl keskinleştiğini aktarmaktadırlar; 
SBKP(B)'ne karşı yürüttükleri mücadelenin daha sonraki aşamalarmda fa
şizmin “beşinci kolu” durumuna gelen bu anti-Marksist-Leninist grupların 
partiden tasfiyesi onların oportünist çizgi ve politikalarının mantıki bir so
nucuydu.

Moskova duruşmaları olarak bilinen 1936-1938 duruşmalarında, bu grup
ların liderleri, yaptıkları karşıdevrimci haydutluk eylemleri için hak ettikleri 
cezaları aldılar. Bu duruşmalar enternasyonal burjuvazinin hala korkulu bir 
rüyasıdır. Bu yüzden bu duruşmalar Stalin'e karşı yürütülen kışkırtma içinde 
önemli bir yer tutmaktadır. (Geniş bilgi için, “Parti İçi Mücadeleyle,

15 Daha geniş bilgi için. “Stalin'in 'Komünist' Bürokratlara Karşı Mücadelesini 
Örnek alalım” başlıklı açıklayıcı eke bakınız.
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1936-1938 Moskova Duruşmaları arasındaki Bağ Üzerine” adlı a- 
çıklayıcı nota bakınız.)

Dünya burjuvazisinin Stalin'e duyduğu nefret, onun anti-Stalinist kışkırt
masının korkunç boyutları, eğer şu gerçek göz önünde tutulursa daha kolay 
anlaşılmaktadır: Stalin ve onun önderliğindeki Sovyetler Birliği, proletarr 
yanın iç ve dış karşı-devrime karşı elde ettiği muazzam zaferlerin 
ve proletaryanın sosyalizm ve komünizme giden yolda uzlaşmaz 
sınıf mücadelesinin bir sembolüdür.

Devrimci merkeziyetçilik olmadan parti içi demokrasi 
olmaz

Sovyetli komünistler, Stalin'in proleter demokrasiyi güya “zedelediği” 
şeklindeki yeterince bilenen bir suçlamayı ele almaktadırlar.

Açıklamada, proletaryanın smıf mücadelesi için “demokrasinin” bir fetiş 
olmadığını, tersine demokrasinin de smıfsal karakteri bulunduğu tespit edil
mektedir. Proleter demokrasinin uygulanması madalyanın sadece bjr 
yüzünü teşkil etmektedir. Bunun bir diğer yüzü ise, tam da bu demokrasinih 
düşmanı gericilerin diktatörsel bir şekilde bastırılmasıdır.

Sovyetli yoldaşlar, oportünistlerin “demokrasi” yönündeki taleplerinin, 
parti içi demokrasiyi kendi hedefleri için kullanmak için oportünistlerin en 
iyi silahı olduğunu ortaya koydular. Ve partinin en yüksek organı ola
rak parti kongresi, oportünistlerin partiden ihracını talep ettiğinde, opor
tünistler güya "Stalinist diktatörlüğe” ve merkeziyetçiliğe karşı veryansın 
etmeye başladılar.

Yeni burjuvazinin iktidarı üzerine

Sovyet komünistleri, açıklamalarında, Alman emperyalizminin nazi saldı
rısının üzerine zaferin elde edilmesinden sonra, oportünistlerin SBKP içine 
yerleşmelerinin ve Stalin'in ölümünden sonra iktidarı ele geçirerek, 
SBKP'nin ve Sovyet toplumunu revizyonizmin ve kapitalizmin bataklığına 
sokmalarının nasıl mümkün olduğu sorununu ayrıntılı olarak incelemektedir
ler.

încelemelerinde, yeni bir bürokrat tabakanın, “kapitalist tipte bir bürokrat 
tabakanın” türemiş olduğunu ve hatta, “karmaşık sosyal konumları ile başa 
çıkamayan bazı komünistlerin bile bürokratizme saplanabileceklerini” kanıt
ladılar. Sovyet komünistleri, “gelişen bürokrasi” temeli üzerine “belli bir
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burjuva tabakanın” nasıl ortaya çıktığını, ve bürokratların iktidarı ele geçire
rek, “devletin hizmetçilerinden, devlete hükmedenlere” nasıl dönüştüklerini 
ortaya koymaktadırlar.

☆ "fr

Eğer Sovyet komünistlerinin “Programatik açıklama”sı adlı belgenin, bu
rada yayınladığımız bölümleri üzerine, dipnotlar şeklinde bazı zaaf ve prob
lemlere işaret ediyorsak şu akılda tutulmalıdır: Burada söz konusu olan bel
ge bundan 40 sene önce yazılıp, dağıtılan bir belgedir. Bu olgu gerçi hataları 
ortadan kaldırmaz ama, bu hatalarm neden yapıldığını anlayabilmek ve açık
layabilmek için tarihsel şartlar bu bağlamda önemli bir bakış açısıdır.

Kruşçev'in iktidardan uzaklaşmasma yol açan, revizyonist önderlere karşı 
beslenen hoşnutsuzluk, hem Sovyetler Birliği'nde hem de dünya çapında 
modem revizyonizme karşı mücadelenin yükselmesi gerçeği, o dönemler 
iyimser yaklaşmayı haklı çıkartan sebeplerdi. Ancak “Programatik açıkla- 
ma”nm bazı pasajları (özellikle de burada yayınlamadığımız son bölümde), 
soruna çok aşırı bir şekilde iyimser yaklaşılmaktadır, yada modern 
revizyonizmin etkileri ve uzun süre yaşama niteliği küçümsenmektedir. Bu 
bağlamda, o dönemdeki önder Komünist Partileri, Çin KP ve AEP’e karşı 
aşırı derece eleştirisiz bir yaklaşım sergilenmektedir.

“Sovyet devrimci komünistlerin (Bolşevik) programatik açıklaması” adlı 
belgenin, Stalin'in önderliğindeki Sovyetler Birliği'ndeki proletarya diktatör
lüğünün tecrübelerinin savunulduğu ve Krnşçov revizyonistlerinin iktidarı 
ele geçirmelerinden derslerin çıkartıldığı iki bölümü yayınlamaktayız.

Kruşçev revizyonistlerinin kendine özgü demagojilerinin teşhir edildiği, 
“Sovyetler Birliği'nde, 'Marksist' maske altında oportünist önderler” baş
lıklı birinci bölüm buraya alınmadı. Aynı şekilde, öncelikle proletarya dünya 
devriminin sorunları bağıntısında modern revizyonizme karşı polemik yürü
tülen “Uluslararası arenada Revizyoniznı” ve “Komünistler ileri” adlı son 
iki bölüm de buraya alınmamıştır.

“Sovyet devrimci komünistlerin (Bolşevik) programatik açıklaması”. 
1967’nin başlarında Avusturya Marksist Leninist Partisi (Marksistisch- 
Leninistische Partei Österreichs) tarafmdan Almanca'ya çevrilerek merkezi 
organı “Kızıl Bayrak”ta (Rote Fahne) iki ayrı özel sayı biçiminde yayım
lanmıştı. Bu belgenin bir başka Almanca baskısı bulunmaktadır (Kiel'de 
yetmişli yılların başlarmda yayınlandı). İngilizce baskısı ise 1975'de Lond
ra'da yapıldı. Ki bunlar kısmen birbiri ile içeriksel olarak çelişmektedirler. 
Ne yazık ki. bu belgenin Rus orijinali elimizde bulunmadığından dolayı, içe
rik olarak problemli görünen yerlerin, bir çeviri hatası olup olmadığını kont
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rol edemiyoruz. Biz, bir kaç istisna dışmda esas olarak “Kızıl Bayrak” ta 
yayınlanan çevirisine dayandık. Diğer çevirileri göz önünde bulundurarak bu 
istisnai durumlarda bu yerleri içeriksel olarak ve stil olarak düzelttik.

Belgedeki vurgulamalar ve ara başlıkların bazıları bize ait. bazıları da 
MLPÖ'nün “Kızıl Bayrak”tan devralınmıştır.

Bilindiği üzere “Programatik açıklamalar” 1975'de “Eylem Yayınları” ta
rafından türkçe yayınlanmıştı. Biz düzeltilmiş bu metni temel alarak, Eylem 
yayınlarının “çevirisini” tamamen değiştirmek zorunda kaldık.

52



“Sovyetler Birliği Devrimci Komünistlerinin 
(Bolşevik) 1966 Tarihli Programatik 

açıklaması”
- Parça -

Stalin ve proletarya demokrasisi

Oportünistler tarafından Stalin'e karşı ileri sürülen bütün suçlamaları özet
lersek, bunlar genel bir başlık altında toplanabilir: “Proletarya demokrasisi
nin ihlali”, Stalin, oportünistlerin iddialarına göre, ülkedeki ve Partideki ik
tidarı gasp etmiş, parti ve devlet yöneticilerinin en tecrübelilerini ve en 
iyilerini imha vs. etmiştir.

Oportünistler Stalin'i eleştirirken, en iyi ve en ikna edici gerekçe olduğunu 
sanarak onu Lenin'le karşı karşıya koyuyorlar. Biz de bu karşılaştırmanın 
sorunu açıklığa kavuşturmak için tam yerinde olduğu görüşündeyiz, fakat bu 
karşılaştırma, oportünistlerin kendilerine darbe vurmaktadır. “Tahammül
süzlük”, “zorbalık”, “diktatörce tavır”- bütün bu sözler nereden bulunmuştu? 
Acaba, “kişiye tapma”ya ayrılmış son yılların “Pravda” başmakalelerini mi 
aktarıyoruz? Hayır! Bunlar, bütün Rus devrimi boyunca Lenin'in faaliyetle
rine oportünistler tarafmdan yapılan olağan eski tasvirlerdir. SBKP'nin şu 
andaki liderliği, bir zamanlar hep Lenin'e atfedilen suçlamaların, şimdi Sta
lin'e yönelik olarak tekrarlandığını niye hatırlamıyorlar?

Ne gelişme doğrusu! Modem revizyonistler, neredeyse, “kötüye şiddet yo
luyla karşı çıkma” şeklindeki tezin Lenin tarafmdan desteklendiğini iddia 
edecekler. Eleştirilmesinin onlar için doğrudan doğruya hayati önemi olan 
Stalin'in devrimci taktiklerini kötülemek için oportünistler, geçmişi unutmak 
ve Lenin'i kendi görüş tarzlarma göre “asil” bir şekilde takdim etmek 
istiyorlar. “Biz Proletaryanın Jakobinleriyiz”, Lenin'in bu sözleri, Lenin’i 
değiştirmeye ve ona İsa Peygamber görünümünü vermeye çalışanlar tarafm
dan iyice hatırlanmalıdır. Fakat Lenin'in ve Stalin'in karakter ve yapısında 
belirli farklılıklar var mıydı? Evet. Oportünistler (burjuva dünya görüşleriyle 
tam uygunluk içinde) bu iki devrimci lideri karşılaştırarak, her şeyi bu adam
ların kişisel özelliklerine indirgiyorlar. Ancak, açıktır ki, Parti ve Devlet li
derleri olarak Lenin'in ve Stalin'in faaliyetleri, devrimimizin gelişmesinin iki 
ayrı dönemine aittir, birbirinden köklü bir şekilde ayrılan dönemlere aittir.
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Lenin'in ölümünden sonrald dönemde yeni problem ve 
şartlar

Lenin'in ölümü, hemen hemen Avrupa devriminin taarruz döneminin so
nuna tesadüf etti. Öyle ki Stalin'in omuzlarına, ilk işçi devletini dünya arena
sında tam bir yalnızlık içinde ve sosyalizmi inşa etmek için gelişmiş bir ze
minin bulunmadığı şartlarda yönetmek görevi düştü. Kapitalizm zincirindeki 
“zayıf bir halkanın” kırılması, devrimin kendisi için de ağır bir ipotek idi.

“Geri kalmış bir ülke kolaylıkla işe başlayabilir,” diye yazmaktaydı Lenin, 
“çünkü onun düşmanı çürüktür, çünkü onun burjuvazisi örgütlü değildir. Fa
kat devam etmek için gözlerini yüz bin kere daha çok açmalı, yüz bin kere 
daha çok dikkatli ve azimli olmalıdır. Batı Avrupa’da, bu farklı olacaktır. 
Orada başlamak son derece zor, ilerlemek de o kadar kolaydır...16

Bu ülkenin geriliği yüzünden ve tabii ki kısa bir süre için ve kısmı konu
larda onu, diğer daha ileri ülkelere önderlik etme durumunda bırakan olaylar 
dolayısıyla geri bir ülkedeki devrim, evet böyle bir devrim tabii ki yakm ge
lecekte kaçınılmaz olarak çok zor, karmaşık ve acılı anlar geçirmeye mah
kumdur...”

Hiç şüphe yoktur ki, böyle umutsuz bir durumda Stalin'in önderlik yaptığı 
Bolşevik Partisince alman tedbirler bile olağanüstü karakterde olacaktı. O 
dönemde ekonomik cephe neredeyse iç savaş cephesinden daha tehlikeli idi 
ve her halükarda iç savaş cephesinden daha karmaşıktı.

Alman devrimi, gerçekten proletaryanın zaferiyle değil, burjuvazinin zafe
riyle sonuçlandı. Ve bu, uzun zamandır beklenen Avrupa’dan gelecek doğ
rudan devrimci yardım ümitlerini kırdı. NEP (“Yeni Ekonomik Politika” - 
ç.n.) ülkeyi açlıktan kurtarmaya yardım etti fakat, ağır sanayinin inşasının 
mali meselelerini çözmedi, ki bunsuz da sosyalizm olmazdı. Sosyalizm ön
celikle ülkenin iç kaynaklama dayanarak kurulmak zorundaydı. Tarım, sos
yalist inşanın maddi tabanı olmalıydı. Fakat onun bu yoldaki başlangıcı bir 
çok büyük siyasi ve örgütsel zorluklarla birleşmişti.

Devrimin zaferinin ertesinde tarım örgütsüzdü, kontrol edilemiyor ve özel 
küçük çiftlikler şeklinde parçalanmıştı. Bu temelde ortaya çıkan ve proletar
yanın bir kısmına mülkiyet bencilliğini de bulaştıran spekülasyon, işte bu 
ülkeyi saran küçük -burjuva kendiliğindenciliğinin bir belirtisiydi. Bu şart

16 Lenin. “Sovyet İktidarının Acil Görevleri Üzerine Konuşma”, 1918, Eserler Cilt 
21, sayfa 281, Almanca.

54



larda sadece çelikten bir örgüt, sadece en katı takibat, kontrol ve işte en sert 
disiplin sosyalist devrimi kurtarabilirdi. Bütün bunları “demokratik tedbir
lerle” başarmak mümkün müydü?

İdeolojik cephedeki durum

Hemen hemen aynı şey ideolojik mücadele alanmda da cereyan ediyordu. 
Bu arada Rusya'da proleter devriminin gerçekleştirilmesi imkanının, belirli 
bir durumda orta burjuvazinin kendi acil hayati sorunlarını çözmede etkisiz 
kaldığını gören küçük burjuvazinin, pratikte kendi politik yetersizliğini ka
bullenerek proletarya tarafına meyil etmesiyle ortaya çıkması olgusuna dik
katleri çekmek isteriz. Daha doğrusu, Lenin'in de tarif ettiği gibi, o proletar
yaya doğru “yalpalamıştı”. Fakat tıpkı tehlike anında kendini kuvvetli birine 
emanet eden ve tehlike yok olduktan sonra derhal övünmeye başlayan ve 
zaferi kendine maleden zayıf bir kimse gibi, küçük-burjuvazi de, aynen Çar
lığın ve büyük burjuvazinin devrilmesinden itibaren hemen, hem gür sesli 
hem de müşkülpesen hale geldi. Ve aynı zamanda asabi zayıflığı nedeniyle, 
sosyalizmin zaferini sadece, ayaklanma halindeki Avrupa tarafından Rusya'
ya verilen acil ve ahenkli bir destek şeklinde anladı. Bir dünya devrimi için 
ümidin yok olduğu, sosyalizmin, ülkenin kendi gayreti ve imkanlarıyla ku
rulması gerektiği açık bir hale geldiği zaman küçük-burjuvazi ideologlarının 
en son devrimci gayretleri de hiç bir iz bırakmadan kayboldu ve Bolşevik
lerle ilişki kesildi. Büyük boyutlu ve ağırlıklı spekülasyonlar burada başladı 
ve Avrupa emperyalizmine teslim olarak devrimci kazançlarm hiç değilse 
bir kısmmm kurtuluşu için çığlıklar işitildi, “aşırı” Bolşeviklere karşı yönel
tilen suçlamalar işitildi. Diğer bir deyişle, küçük-burjuvazinin amaçlarmı ve 
ürkek ruhunu maskelemeyi amaçlayan boş laf alemleri başlatılmıştı.

Tabii ki, küçük-burjuva demagogları için o zamanm en iyi silahı “demok
rasi” ve “yığınlara hitap etme” talebi idi. Ve bugünün oportünistlerine hatır
lamalarını tavsiye ederiz ki, o zamanlar şunları yazan Stalin değil, Lenin idi:

"Menşevikler, (onların deyimleriyle 'demokrasinin' iradesine karşı 
orduya ve devlet mekanizmasına güvenen) Bolşeviklerin 
’Bonapartizm'ine karşı avazları çıktığı kadar bağırdıkları zaman, 
bu yolla burjuvazinin taktikleri çok iyi bir şekilde açığa çıkmakta
dır... Burjuvazi, 'işçi sınıfı'nın hakiki güçlerinin', şimdi bu sınıfın 
kuvvetli öncüsü tarafından oluşturulduğunu (yani, bir anda değil, 
fakat 25 yıllık bir mücadele sürecindeki faaliyetleri sonucu tek 
devrimci sınıfın 'öncüsü' rolünü, ismini ve kuvvetini kazanan Rus
ya Komünist Partisi) ve artı sınıf değişikliğinden en çok zayıflayan 
unsurların, Menşevik ve anarşist yalpalamalara daha kolaylıkla 
düşebildikleri üzerine doğru bir şekilde hesap yapmaktadır... 'işçi
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sınıfının kuvvetine daha çok güven' sloganı altında onlar, 
menşevik ve anarşist nüfuzları pratik olarak kuvvetlendirmeye ça
lışıyorlar: 1921 ilkbaharında Kronstadt bunu en iyi yolla gösterdi 
ve ispat etti... Bizim sloganımız: Kahrolsun gevezeler! Kahrolsun 
1921 ilkbaharındaki uğursuz Kronstadt'lıların hatalarını tekrarla
yan beyaz muhafızların bilinçsiz yardımcıları! Haydi, bugünün ö- 
zel şartlarını ve görevlerini hesaba katabilen pratik ve nesnel işe 
başlayalım. Sözlere değil, eylemlere ihtiyacımız var.”17 18

Parti içi demokrasiyi, küçük-burjuva ideologlar, kendi oportünist amaçları 
için kullanmaya çalışırlarken benzeri taktiği uyguluyorlardı. Parti üzerine 
Menşevikler ve Sosyalist Devrimciler tarafmdan devrim için en lci’itik anlar
da çok değerli kuvvetleri ve zamanı harcayarak zorlanan sayısız tartışmaları 
hatırlayalım. Parti içindeki bütün grupları yasaklayan 10. Parti Kongresinin 

meşhur kararının başmı çeken Stalin değil Lenin idi: ve bu biçimsel ba
kımdan hiç şüphesiz ki “demokrasinin ihlali oluyordu”.

Devrimci merkeziyetçilik vazgeçilmezdir

Nasıl ve niçin bu kadar çok kuvvetin Stalin’in ellerinde yoğunlaştığını an
layabilmek için, partinin 15. Kongresinde ortaya çıkan durumu incelemeli
yiz. Kongrenin tutanaklarını okurken, meydana gelenler insanı ister istemez 
şaşırtıyor. Muhalif unsurlar kendilerine karşı demokratik tavrm takımlmasını 
talep ediyor ve yalvarıyorlar, bütün kongre “kahrolsun muhalif unsurlar, ya
şasın Stalin!” diye bağırırken onlar saf bir fikir mübadelesi talep ediyorlar. 
Bu kongrede proletarya demokrasisinin bastırılması değil fakat onun ısrarla 
pekiştirilmesi gerçekleşti. Kongre, küçük-burjuva lafazanlığına karşı devrim

17 Lenin. “Yeni Zamanlar. Yeni Görünüm Altında Eski Hatalar”. 1921, Eserler 
Cilt 33. sayfa 6-7, Almanca.)

18 Rus Komünist Partisi (Bolşevik)’in 10. Parti Kongresinin burada söz konusu 
edilen kararında tam olarak şunlar söylenmektedir:

“Bu yüzden Parti Kongresi, şu yada bu platform üzerinde oluşan istisnasız tüm 
grupların ('işçi muhalefeti', 'demokratik merkeziyetçiler' vs. gibi grupların), fes edil
diğini açıklar veya söz konusu grupların derhal fes edilmesi yönünde talimat verir. 
Bu Parti Kongresi kararının yerine getirilmemesi halinde, bu davranış partiden der
hal ihraca yol açacaktır.” (Lenin, “Rus Komünist Partisi (Bolşevik)'in 10. Parti 
Kongresinin Partinin Birliği Üzerine Kararının İlk Taslağı”, 1921, Eserler Cilt 32, 
s.248 Almanca)
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davasını korudu. Ve bu devrimci davanın temsilcisi, sosyalizmi sadece bir 
ülkede kurma meselesini ilk defa sağlam ve kesin olarak ileri süren, tarımı, 
toptan kolektifleştirme vasıtasıyla, sosyalist inşanın iskeletine yerleştirme 
tarihi kararlılığını gösteren, ülkenin sanayileşmesini yöneten Stalin idi.

Parti ve halk Stalin'e güvendi. Bu aşamada liderliğe böyle bir güven ge
rekli midir? Marksist olduğunu iddia eden herkes kabul etmelidir ki, “de
mokrasiyi” de bütün diğer sosyal olaylar gibi tarihi ve somut bir şekilde in
celemeliyiz. Proletarya demokrasisi, ilk safhasına (bilhassa geri kalmış 
Rusya gibi bir ülkede) devlet gücünün mümkün olan en kuvvetli merkeziyeti 
şeklinde ifadesini bulmalıydı. Proletarya böyle bir merkeziyeti, ölüm tehli
kesi karşısında, çok kesin sınıf savaşı şartlarında, aynen cephede askeri di
siplin uygulandığı gibi uyguladı. Soruyoruz: Böyle tayin edici bir anda dev
rimci ordunun kaderini ellerinde tutan bir kumandana güven duyulması 
gerekli midir? Açıktır ki “demokrasi” hakkmdaki oportünist lafazanlıklar, 
burjuva bireyciliğini ve uygun zamanda kaçma imkanlarını garantileme gay
retlerini maskelemektedir. Savaşmak isteyen, kumandanşız edemez. Ve bu
gün biz, Stalin hayatta olmadığı için Mao Zedung ve Enver Hoca'nm yöne
timinde savaşacağız.

Meseleye, çalışmanın örgütlenmesi bakımından yaklaşalım. Açıktır ki, 
Rusya'nın o zamandaki ekonomik gelişme seviyesinde işbölümü, zayıflatı- 
lamayacağı bir yana, yeterli bir düzeyde gelişmemişti bile. Devlet iktidarının 
fonksiyonu, sosyal faaliyetin fonksiyonlarından biri olarak bağımsız durum
da olması itibariyle özel bir önem kazandı. Ve bu, demokrasinin bir inkarı 
değildi. Halk kitleleri iktidarı bilinçli olarak, kendileri tarafmdan seçilen, 
Marksist tabiatlarını ve halka bağlılıklarını devrimci mücadelede ispat eden 
temsilcilerine devrettiler.

Proletarya demokrasisi mi sahte demokrasi mi?

Lenin, cehaletimizin bedelini çeşitli şekillerde ödemek zorunda olduğu-

19 Hiç şüphe yok ki o dönemde Mao Zedung ÇKP'nin önderi sıfatı ile ve Enver 
Hoca AEP'nin önderi sıfatıyla anti-revizyonist mücadelenin ve böylelikle de dünya 
komünist hareketinin en ön saflarında bulunmaktaydılar. Devrimci Bolşeviklerin bu 
değerlendirmesi de bu çerçevede anlaşılmaktadır. Ancak biz bu liderlerin Stalin ile 
aynı düzeyde gösterilmesine karşıyız. Görüşümüze göre bu liderler arasında, Mark- 
sizm-Leninizmi ilerletme ve dünya proletaryasına liderlik etme bakımından özsel 
farklılıklar bulunmaktadır. WBK MLPÖ ile ortaklaşa yaptığımız analizlerden Mao 
Zedung ve Enver Hoca'nm teori ve pratiklerinde ağır hatalarm bulunduğu ortaya 
çıkmaktadır.
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muzu söylerdi. Bu durumda o, eski burjuva uzmanlarım proletaryanın hiz
metinde çalıştırmak gerektiğini özel olarak vurgulamıştı. Ama cehaletimizin 
bedeli görüldü ki, birçok karmaşık şekiller almak zorunda kalmıştı. Eğer o- 
laylar somut olarak incelenirse bu, çok kolay anlaşılabilir. Bu nedenle mese
la cepheden gelip de şimdi bölge parti komitesinin sekreteri olan bir dev
rimci işçi, genel planda yer alan siyasi ve ekonomik meseleleri kendi başına 
çözemez. Bu işçi şöyle diyordu: “Verin bana emiri, onu kime olursa olsun, 
silah zoruyla kabul ettireceğim”. Bu yolda etkin iktidar, doğal olarak bilgi, 
tecrübe ve otoriteye sahip olanların ellerinde yoğunlaştı. Bu soyut sosyalist 
idealler açısmdan doğru muydu? Farz edelim ki bu olumsuzdu. Fakat, bu 
durumda sosyalizmi gerçekten teoriden pratiğe uygulamak isteyenlerin buna 
hangi itirazı olabilir ki? Genel cehaletimizden dolayı eskiye ödemek zorun
da olduğumuz “bedel”, işte bu geri çekilme (ve sadece eski burjuva uzman
larının çalıştırılması değil) idi. Bizim kültürel geriliğimiz şartlarında kaçı
nılmaz olan, tam sosyalist eşitlikten geri çekilme. Oportünistler, rakipleri 
hakkında, onların normalden daha solcu oldukları lafazanlığından hoşlanır
lar. Fakat, gerçek sosyal gelişmenin mantığmı reddettikleri zaman onlar, 
kendileri normalin neresindedirler? Buna ilaveten, açıktır ki, onlar kraldan 
da çok kralcı olmak istiyorlar, savaşta önderlerin gerekli olup olmadığı ve 
onlara itaat edip etmemek gerektiği meselesini, kabine demokratlarından 
çok daha önce çözmüş olan halle kitlelerinden daha demokratik olmak 
istiyorlar.

Merkeziyetçiliğin gerekliliğini teoride kabullenmeye hazır olan bu sahte- 
Marksist hainler, onu hiç bir suretle pratikte kabullenmiyor ve onun kafalar
daki ideal yansımasıyla hiç bir suretle uyuşamıyorlar. Sosyalizmi, gerçekte 
sahip olduğumuz insan malzemesiyle ve ayrıca şu andaki toplumda varolan 
tasarımlarla inşa etmek, işte Lenin'in talimatı böyleydi. Stalin'in önderlik et
tiği Bolşevikler, onun bu talimatını uygulamıştır. Tabii ki burada mesele, 
oportünistlerin “kristal saflığı” ve “ilkelere bağlılıkları”' meselesi değildir. 
Onlar, artarda 40 yıl proletarya diktatörlüğüne karşı benimsedikleri bir kö- 
lemsi tavırdan sonra, birdenbire onun başarılarını ve noksanlıklarını tartışma 
imkanını elde ettiler ve kurulma sürecindeki sosyalist toplumun ideolojisin
deki “zayıf’ noktalardan birini keşfettiler. Ne yapalım yani? Bizde gerçekten 
de daha birçok zayıf noktalar mevcuttur, zira biz canlı hayatız. Halbuki siz 
“faziletlerle” dolusunuz, çünkü siz siyasi mezardan çıkan ve günah işlemeye 
ve üremeye muktedir olmayan ihtiyar bakirelersiniz.

Bu Marksizm düşmanları, sözünü ettikleri “kişiye tapma”nm daha Lenin 
mozolesine gömüldüğü ve Stalin'in, Lenin'in tabutu üzerine yemin ettiği za
man başladığım tabii ki anlamıyorlar. Öyleyse, bunu sonuca bağlayalım bay
lar! Bu “tapma” ve yemini ihlal etmeye cesaret edebilir miydiniz? Böyle bir
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şey için herkesten daha az layık olan siz değil misiniz acaba? Siz ki, her gün 
ve her saat Lenin üzerine yemin ediyorsunuz. Bunda prensiplere bağlılık ne
rede? Biz Lenin'in ve Stalin'in üzerine yemin ediyoruz, fakat biz ikiyüzlü 
değiliz. Biz, açık olarak ilan ederiz ki proletarya, şahıslarında sınıfımızın ve 
bir bütün olarak insanlığın imkanlarının gerçekleşmesini gördüğümüz ve yü- 
celtilmelerinde, sahip olduğumuz en iyi şeyleri temsil ettirdiğimiz kendi ön
derlerine sahiptir.

Lenin'in önünde edilen yemin, devrimin taarruz döneminin sona erdiği 
gerçeğini göstermekteydi. Devrimci gelişmenin mantığı, kaçınılmaz olarak 
çok karmaşık sosyal çelişkiler tarafmdan karartılmaktaydı, kitlelere, canlı 
tabiiliği içinde kendini gösteremiyordu. Bu mantık, önderler tarafmdan anla
şılmalı ve izah edilmeliydi. Şimdi her şey, elde edilenlere güven ile, önderle
re güven ile kurulmak zorundaydı. Biz, kendimizi bir ihtişam tezahürü olan 
devrim gerçeğine adamıştık ve bu değerlendirme doğruydu. Ayrıca, bu dev
rimi yapan halkı da bu şekilde değerlendirmiştik. Fakat geçmişin böylece 
azizleştirilmesi, kaçınılmaz olarak şimdiki zamanın azizleştirilmesine yol 
açıyordu. Stalin, bunun çok iyi farkına varıyordu. Ve onun hakkında daima 
özlü ve kısa bir şekilde konuşuyordu.

Stalin bayrağımızdır. Stalin’in, parti ve halktan aldığı iktidar sadece, onun 
yüce devrimci düşünür ve savaşçı özelliklerinin kabulüne “sağcı”, “solcu” 
ve her çeşit oportünistlerin saldırıları altmda dahi Leninizmin kararlı bir uy
gulayıcısı olarak kaldığı için, ona duyulan genel güvene dayanmaktaydı. 
Bugün, Stalin'in “şahsına tapmak” hakkında demokrasinin bir ihlali olarak, 
parti ve halkın arzularını dikkate almamak şeklinde konuşmak, bizim erkek
lerimizin ve kadınlarımızın en mukaddes hislerine karşı bir hakarettir, sade
ce, sosyalizme doğru ilk yürüyüşümüzde bizimle olmayanların veya kendi 
omuzları üzerinde hissetmiş oldukları proletarya diktatörlüğünün kararlı el
lerini unutamayanların edebileceği bir hakarettir bu.

“Baskılar” Sorunu

Ve burada Stalin'in sözümona yapmış olduğu baskılar meselesine geliyo
ruz. Oportünist baylar, bu baskıların sosyal tabanlarmı gizlemeye çalışarak 
Stalin’i her türlü rekabetten korkup, akıllı ve anlayışlı gördüğü her kimseyi 
yakalatıp vurduran bir kimse olarak tanıtmaya gayret ediyorlar. Tabii ki bu 
iddia tamamen temelsizdi, Stalin’in en yakın çevresi için bile. Aksi taktirde 
mesela, oportünist kliğin üyeleri, Stalin zamanında sadece, zeka parlaklığı 
bakımından hiç bir değer ifade etmedikleri için hayatta kalmış olduklarını 
kabul etmek zorundadırlar.

Çoğunluğunu, muhakkak ki Stalin'in asla şahsen tanımadığı tabandaki so
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rumlu insanlara karşı yapılan baskıcı hareketleri bu yolla izah etmek, tama
men gülünçtür. Oportünistlerin hırçın tavırları, onlarm Stalin'i kana susamış 
ve zalim olarak ilan ederken, baskı hareketlerinin sebeplerini anlamayı ciddi 
olarak asla denemedikleri gerçeğinde açıkça görülür.

“Kötüye karşı direnmeme” prensibini kabul etmeyen herkes için, fiziksel 
darbeye, fiziksel cevap vermek gerektiği açıktır. Fakat siyasetten bahsetti
ğimizden mesele daha karmaşık bir hal alır, zira bu halde, şu veya bu siyasi 
hareketin doğrudan sonuçları belki de on yıllar sonra alınacaktır. Sovyetler 
Birliği’nde sanayi görülmemiş, gayretlerle ve her türlü sıkıntı pahasma ku
rulmalı mıdır? Stalin, şunları söylerken haklı mıydı? “Ya bunu yapacağız, 
yada yenileceğiz”. Tahmin ediyoruz ki, bu soruya en iyi cevap, ellerinde, 
Stalinist sanayi tarafmdan imal edilen silahları tutan yurtsever savaşm asker
lerince verilecektir. Ve sanayileşmeye karşı olanlar, Menşevikler ve Sosya
list Devrimciler idi. Bunlar sanayileşme uğruna ziraatın feda edildiği çığlı- 
ğmı atıyorlardı. Böylece onlar, objektif olarak Rus köylüsünün faşist 
köleliğe boyun eğmesini istiyorlardı. Stalin, renk değiştirerek kendilerini 
gizlice Bolşevik saflara sokan kimselerden başka bir şey olmayan küçük- 
burjuva ideologlarının esas kütlesini bastnmıştır. Meşhur “Moskova mah
keme duruşmalarının” esas anlamı, işte burada yatar. Stalin, Rusya'yı “be
şinci kol faaliyetlerinden” kurtarmıştır.

Bunun ne dereceye kadar doğru olduğunu, Stalin'in, faaliyetlerinde faşiz
min gelişmesi meselesini ne derece dikkate aldığını anlayabilmek için, fa
şizmin bir sosyal hareket olarak Avrupa burjuvazisinin Ekim Devrimine kar
şı direkt bir tepkisi olduğu gerçeğine dikkatleri çekeceğiz.

İnsan, SBKP oportünist liderlerinin, Menşevik ve “'Sosyalist Devrimci” 
hainlerini temize çıkarmak için, Alman faşistleri ile doğrudan bağlantı kur
dukları gerçeğini inkar etmek için harcadıkları çabalarrı öfkelenmeden ve 
tiksinmeden dinleyemiyor. Gerçi oportünistler Troçki'nin isminden hiç 
bahsetmiyorlar, çünkü o çok tanınmıştı. Ama Kruşçov zamanmda Buharin'in 
itibarmm iade edilmesi için ısrarlı bir şekilde demagojik tartışmalar yapılı
yordu. Ancak oportünistlerin yaptıkları bu iadeli itibarların çapı şu çok açık 
örnekle ortaya çıkmaktadır. Tukaçevski'nin itibarı iade edilmiştir; Ve bu kişi 
kimsenin değil de Troçki ile Buharin'in “Napolyon hamurundan” biri olarak 
nitelendirdikleri kimse işte bu gerçek siyasi maceracmm kendisidir. Tahrif 
edilerek, hazırlandığı iddia edilen malzemenin Alman gizli istihbaratı tara
fmdan Bene'e, Stalin'e ulaştırılmak üzere verildiği söylenmektedir. Fakat 
Tukaçevski'nin, casusluk malzemeleri üzerine değil de Tukaçevski'nin başmı 
çektiği bir sürü yüksek rütbeli Sovyet askeri şahsiyetinin, Stalin hükümetini 
silah zoruyla yıkmada son darbeyi indirmek üzere özel bir grup olarak bir
leştiği ve Troçkici-Buharinci komplonun bir parçası olduğu için cezalandı
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rıldığını neden anlatmıyorlar? Moskova'daki nihai duruşmada aşağıdaki de
taylı ifadeyi veren Alman istihbaratı değil, Buharin'in kendisiydi:

“Bu bir askeri darbe meselesi olduğu için, eşyanın tabiatı icabı, darbeci 
grubun üzerine düşen ağırlık da istisnai halde olacaktır... Dolayısıyla, tipik 
bir Bonapartist tehlike doğabilir ve Bonapartistler de (diğerlerinin yanında 
aklımda olan Tukaçevski idi), her şeyden önce kendi müttefikleri ile, Napol- 
yoncu kalıba uygun olarak ilham vericiler diye bilinenler ile hesaplarını hal
ledeceklerdir."

Oportünistler Tukaçevski’yi diriltirken neden bu gerçekleri 
söylemiyorlar? Yabancı basında bile anti-faşist eğilimli kimseler, 
Tukaçevski’nin Berlin'e ve diğer Avrupa merkezlerine seyahatleri sırasında 
ordumuzun itibarını düşürdüğünü ve faşist Wehrmacht'i yücelttiğini endişe 
ve şaşkınlıkla yazıyorlardı. Ki bu Kızıl Ordu'nun Genelkurmay Başkanı gibi 
bir kimse için kabul edilemez bir durumdur. Güya “gerçeğe çok düşkün” o- 
lan oportünistler, Moskova duruşmalarının, her hangi bir kimseden daha faz
la, o zamanlar dışarıda kalan Troçki'ye darbe indirdiğini ve Tukaçevski ile 
ortaklarının idamları, Rus İhtilali döneklerinin ruhunu kesinlikle bastırdığını 
hatırlamak istemiyorlar.

Beyaz yada Kızıl terör!

Böylece şu sonuca varabilir ki, Stalin dönemindeki proletarya diktatörlüğü 
altında 1934'e kadar yürütülen baskılar, doğrudan doğruya, ülkemizde sos
yalizmin kurulmasına, kolektifleşmeye ve sanayileşmeye karşı olan küçük- 
burjuva oportünistlerine karşı yöneltilmişti. Lenin'in görüşlerine göre, bu 
şekilde hareket edilebilir miydi, edilmeli miydi? İşte cevap:

“Bırakın Martovlar, Çernovlar ve yakın ahbapları, partisiz ukalalar 
göğüslerini yumruklayıp 'şükür allaha ben onlar gibi değilim, dai
ma teröre karşı oldum ve olacağım' diye bağırsınlar. Bu aptallar, 
işçileri ve köylüleri aldatmak için kendilerine beyaz muhafızların 
sadık uşakları rolünü seçtiklerinden 'teröre karşı oluyor'lar. “Sos
yalist devrimciler” ve Menşevikler 'şiddete karşı'dırlar, çünkü onlar 
'sosyalizmin' bayrağı altında, kitleleri beyaz muhafızların terörü al
tına sokma görevini üstlenmişlerdir. Bu, Rusya'da Kerenski ve 
Kornilov yönetimi, Sibirya'da Kolçak’ın, Gürcistan'da Menşevikle- 
rin yönetimi tarafından açıkça gösterilmiştir: Finlandiya, Macaris
tan, Avusturya, Almanya, İtalya ve Britanya'da vs. İkinci ve 
Ikibuçukuncu Enternasyonallerin 'kahramanları' tarafından göste
rilmiştir. Bırakın bu beyaz muhafızların sadık destekçileri, terörün 
her çeşidine karşı olmakla övünsünler. Oysa biz, şu acı fakat
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şüphe götürmez gerçeği belirtiyoruz: Görülmemiş bir kriz içinde 
bulunan ülkeler, 1914-1918 emperyalist savaştan sonra bütün 
eski bağların koptuğu ve sınıf mücadelesinin yükseldiği ülkeler 
(ki, dünyanın bütün ülkeleri şimdi böyledir) terörsüz kalamaz, bı
rakın ikiyüzlüler ve dedikoducular dilediklerini söylesinler. Ya be
yaz terör yani Amerikan-ingiliz (İrlanda), Italyan (faşist), Alman, 
Macaristan tipi ve diğer tiplerden burjuva terörü, yahut ta Kızıl te
rör yani proleter terörü. Bir başka orta yol yoktur, bir 'üçüncü' yol 
yoktur ve olamaz”.
(Lenin, "Vergilendirme Üzerine”, 1921 .Eserler C. 32, S. 370, almanca)

Kolektifleşmenin zaferi

Oportünistler, Lenin'in günlerinde baskı hareketlerinin daha az olduğunu 
iddia edeceklerdir. Doğrudur. Fakat unutulmaması gereken nokta şudur ki 
Lenin'in günlerinde ülkede proletarya ile karşı-devrimci güçler arasındaki 
çarpışma daha tayin edici safhasına ulaşmamıştı. Esas mücadele, kolektif
leşmeye ilişkin olarak küçük-burjuva ideologlarına karşı verildi. Ve onlar 
tam bu alanda, Stalin'in önderliğindeki Bolşevikler tarafmdan ezilmişlerdir. 
Bu böyle oldu zira Rus köylülüğü, kendi ideologlarından daha devrimci ol
duğunu göstermiştir. Bu olgu çok önemlidir ve bu nedenle ona özel bir dik
kat sarf ediyoruz. Gerçekte, üç devrim yaşamış, Bolşeviklere çalışmaların
dan dolayı güven duymaya alışkın Sovyet Rusya köylü kitleleri, 
kolektifleşmenin eşiğinde, kendi aralarında farklılaşma eğilimini hissetmiş
lerdi. Ve Rus kulaklarının Önemli bir güce erişmemiş olmasına rağmen (ki 
bu bugün oportünistlere, kulak olarak adlandırılacak kimsenin bulunmadığı
nı iddiaları için bir malzeme veriyor), burjuvazinin bu embriyonlarının Sov
yet iktidarı ile uyuşmaması, köylülüğe, özel mülkiyet üzerine kurulmuş kal
kınma yolu üzerinde işin içinde onlar için ne yattığını oldukça açık olarak 
göstermiştir. İşte tam bu sebepten ve kolektifleştirmenin ihtiyaçlardan dolayı 
daha elverişli şartlarda yapılması gereken zamandan çok daha erken uygu
lanmasına rağmen, bazı aceleci Sovyet memurlarının parti emirlerini ihlal 
ederek onu zamanından önce uygulamaya koymasına rağmen, bazı özel du
rumlarda kolektifleşmeye karşı davranışlar bulunmasına rağmen Rus köylü
sü bir bütün olarak kolektif çiftliklere katılmıştır ve kolektifleşmeye karşı 
Menşevikler ve "Sosyalist devrimciler” tarafmdan teşvik edildikleri ayak
lanma ile cevap vermemişlerdi. Köylülük, hayatı takip etmiştir, devrimi, pra
tikte takip etmiştir. İşte bunları, onların bilgili ideologları yapamazdı, çünkü 
onlar, köylü bilincinin teorideki imkanlarının kişileşmesi, köylü zayıflığının 
kişileşmesiydiler. Bu nedenle onların tasfiyesi, proletarya ve köylülüğün her 
ikisinin de çıkarlarına yapıldı.
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Sınıfsal sorun ortaya konmalıdır

İyi, diyeceklerdir oportünistler. Buharin'in itibarmı iade etmeyi denedik 
ama, Tukaçevski'nin bir heykelini dikmeye niyet ediyoruz ama biz 1934 yı
lma kadar yapılan baskı hareketleri için Stalin'i eleştirmeyeceğiz. Fakat 
1937'dekileri nasıl haklı çıkarılabilir? Lenin'de böyle baskı hareketlerini 
haklı çıkaracak hiç bir şey yok. Oportünistler, Lenin ile daha fazla uğraşma
yacaklarını ümit ederek boş yere seviniyorlar, fakat Lenin onları, bu sefer de 
ezecektir.

1937 baskı hareketlerinin bir smıfsal değerlendirmesini yapabilmek için 
şu soruyu sormak gerekir: Bu baskı hareketlerinden hangi smıf acı çekti? 
Proletarya? Hayır. Proletaryadan gelen ve yüksek mevkiler işgal eden bazı 
kişiler tevkif edildiler. Fakat sınıfın kendisi herhangi bir teşebbüsün dışın
daydı. Tam aksine, proletarya mevkisi ve kökeni, baskıya karşı en iyi garanti 
olarak iş gördü. Bu nedenle Çarlık Rusya'sının yüksek tabakasmdan pek çok 
kişi o zamanlarda fabrikalara gider ve orada çalışırdı. Ve tabii ki bu da onla
rı her zaman kurtarmamıştır. 1937'de köylülük mü eziyet çekti? Gene hayır. 
Ve eğer bazı köylü bireyler bazı üzücü hatıralara sahiplerse, onlar kulak ola
rak mülksüzleştirildikleri 1929 yılma aittir.

Acaba genel olarak tevkiflerin bir sınıf özelliği yok muydu? Herhangi bir 
sınıfın çıkarlarını temsil etmiyor muydu? Oportünistler bu düşünceyi ileri 
sürmeyi deniyorlar ve tam bu nedenle de Stalin'e şizofreni atfetmeye ve bas
kı hareketlerini bununla açıklamaya teşebbüs ediyorlar. Böyle bir görüşü 
ileri sürmek bile, bu görüşün sahiplerinin beyinsel açıdan züğürt oldukları
nın bir itirafı olduğunu belgelemektedir.

1937’deki baskı hareketlerinin, sosyal anlamda oldukça kesin bir hedefi 
bulunmaktaydı. Mevcut bürokratik mekanizmaya, sömüren sınıfların kalıntı
larına ve entelektüellerin bir kısmına karşı yöneltilmişti. Ve şimdi niye bu 
tabakaların “kişiye tapma”ya bu kadar vahşice hücum ettikleri ve niye bizim 
çalışan kitlelerimizin Stalin'in hatırası için oportünistlere göre şaşırtıcı bir 
sevgi gösterdikleri açığa çıkmaktadır. Oportünist baylar küstahça halkımızın 
bir Çara ihtiyacı olduğunu ve benzeri alçakça ve saçma şeyler söyleyerek 
“bizim köle tabiatımız”dan bahsediyorlar. Fakat gördüğümüz gibi, durum 
çok basittir, halkın smıf anlayışından ibarettir. Doğruyu söylemek gerekirse: 
bu halle, eskiden beri bürokratların, ve “eski bürokratlar”ın ezilmesi gerekti
ğini düşünmüştü ve şimdi de aynı şeyi düşünüyor. Stalin bildiğimiz gibi bu
nu sağlam bir temel üzerinde yapardı. İşte bu sebepten halle, Stalin'i “kendi
lerinden” olduğunu, onun halkın bir temsilcisi olduğunu hissediyor.

Fakat, baskı hareketleri hakikaten gerekli miydi? Oportünistler, ülkenin iç 
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durumunu ima ederek, böyle bir mecburiyetin mevcut olmadığım iddia edi
yorlar. Bu arada gözlerini, kendi fikirlerince esas olmayan batıda faşizmin 
bir fırtına bulutu gibi büyüdüğü ve açıkça SSCB'ye karşı yöneltildiğini ilan 
ettiği gerçeği önünde “saf kimseler gibi” kapatıyorlar. Stalin tarafından yüz
lerine vurulan her şamarı unutamayan oportünistler, konu tarih olunca unut
kanlık hastalığına tutuluyorlar ve savaş tehlikesinin özellikle 1936-1937 ara
sında çok büyük olduğu gerçeğini bir kenara itiyorlar. Savaşın eşiğinde 
tabanı, kararsız ve tehlikeli unsurlardan bir kere daha temizlemek gerekli 
miydi? Hem de emperyalistlerin, Sovyetler Birliği'ni Hitler Almanya'sma 
boğazlatmak istedikleri bir savaşın eşiğinde? Buna cevap, 1937 yılında idam 
edilmeden kalan Rus Vlassov'lar, UkraynalI Pender'ler, Kırımlı cezacılar ta
rafmdan verilmişti.

1937 yılında idam edilenler, idam edilmesi gerekenler değildi diyen opor
tünistlere inanmalı mıyız? Oportünistler özellikle üzgünler, çünkü kendi de
yimleriyle Partinin ve Devlet mekanizmasının en iyi kesimi tasfiye edilmiş
tir. Bunu açıklayabilmek için Lenin'e başvuralım:

“Neden aptalca şeyler yaparız?” diye sorardı Lenin. “Bu kendili
ğinden anlaşılıyor: Birincisi biz geri bir ülkeyiz, İkincisi, ülkemizde
ki eğitim asgari düzeydedir, üçüncüsü yardım almıyoruz. Hiç bir 
uygar ülke bize yardım etmiyor. Tam tersine hepsi de bize karşı 
çalışıyorlar. Dördüncüsü, devlet mekanizması yüzünden. Eski 
devlet mekanizmasını miras aldık ve bu bizim için bir talihsizlik 
oldu. Devlet cihazı pek çok defa bize karşı çalışıyor. Meselenin 
izahı şudur. 1917'de iktidarı ele geçirdikten sonra devlet cihazı bi
zi baltalıyordu. O zaman çok korkmuştuk ve ona yalvardık, 'sana 
yalvarıyoruz, dön bize', ve işte onlar hep döndüler ve bu bizim için 
bir talihsizlikti...”
(Lenin. “Rusya'da devrimin 5. yılı ve dünya devriminin perspektifi”. Ko
münist Enternasyonal 4. Kongresindeki konuşma, 1922. Cilt 33. sayfa 
414. Almanca.)

Yeni bürokrasi - tehlikeli bir düşman

Fakat bütün kötülüklerin özü, meselenin asla sadece eski devlet cihazının 
gelenek ve kalıntılarına karşı savaşla kısıtlanmış olmadığı gerçeğinden iba
retti. Devlet cihazında varlığını sürdüren eski bürokratlar, bu temel üzerinde 
yeşeren yeni bürokratizme gıda sağladı. Bürokratizm, devrim için bir ayak 
bağı, tehlikeli ve kurnaz bir düşman haline gelmişti.

Ülkemizdeki kapitalist tipteki bürokratların sayısı sadece direkt olarak es
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ki sınıflardan, eski cihazdan gelen kişilerle sınırlandırılmamalıdır.

Şartlar öyle bir şekildeydi ki, bu kadar çok karmaşık sosyal konumlarına 
ayak uyduramayan komünistler bile bürokratizme kayabiliyorlardı. Fakat, 
bürokratlara karşı almacak Leninist tavır, tabii ki, dejenere olmuş komünist
lere karşı da alınmak zorundaydı. Ve “Stalin bütün faaliyeti sürecince ve 
bilhassa savaşın eşiğinde bürokratik cihazın temizlenmesini uygulamakta 
doğru muydu?” sorusuna da bu şekilde cevap verdik.

Onun politikasıyla ilgili itirazlar, gördüğümüz gibi sadece kısmi bir karak
terde olabilir, sadece, bazı özel kararlarm adil olup olmadığıyla ilgilidir. Fa
kat bütün mesele, oportünistlerin Stalin'i prensipte reddetmeye çalıştıkları 
gerçeğinden ibarettir.

Onlar, Stalin'in elinden biraz darbe yiyen herkesi yeniden rehabilite etme
ye çalıştılar, 1905 isyancıların cezalandırma hareketinde yer alan karşı- 
devrimci grupları, halkın parasını çalan dönekleri, Hitler polislerini...

Bunlarm hepsi bugün almlarmda kurban damgası taşıyorlar. Onlarm hep
si, hem mecazi, hem de esas anlamda “büyük Marksist” Kruşçov tarafmdan 
öpüldüler ve şimdiki modem revizyonistler onlarm kurtuluşunu daha önce 
de yaptıkları gibi kendilerine bir meziyet olarak atfediyorlar.

Tarihçilerin, içişleri bakanlığının arşivlerine sadece Kruşcev'in şahsi yetki 
vermesi ile girebildiklerine şaşmaya gerek yok. Bu “gerçeğin büyük destek
leyicisi” bizzat kendisinin sahte olarak ilan ettiği dokümanları masa üzerine 
koymaktan korkuyordu. Onun halefleri de aynı iğrenç işi devam ettiriyorlar. 
Ve şimdi Kruşçov’un ortaya attığı fakat ispat etmeye kabil olmadığı Stalin'e 
karşı en azgmca suçlamaları sağlamlaştırmaya çalışıyorlar.

Her ne ise, baskı hareketleri sırasında gerçekten haksızca kurbanlar olmuş 
mudur? Olabilir. Fakat bunun için kim suçlanmalıdır? Bunun için en başta 
bürokrasi sorumludur. Belki de 1937 olaylarının bazıları o zamanki bürokra
tik cihazının bürokratizme karşı ve küçük burjuva eğilimlere karşı savaşı bü
rokratik bir şekilde verdiği gerçeği ile, küçük burjuvazinin kendini onun it
hamlarıyla mahvettiği gerçeği ile açıklanabilirdi. Bay entelektüeller itham 
ediyorlar, iftira ediyorlar, hesap görüyorlar, sahte deliller taşıyorlardı... ve 
tabii ki bazen dürüst ve sadık fertlere karşı. Ve “ayaklar altına alınmış hü
manizm” için yas tutan ve büyük bir gölge üzerine tükürenler işte bu örüm
ceklerdir.

Stalin'in o zamanlar yer alan aşırılıklara karşı tavrı, her şeyden ziyade o- 
nun temizlemeler sırasındaki bürokratik tutumundan dolayı içişleri komiseri 
Yezhov'u öldürtmesinde görülebilir. Anlaşılmalıdır ki Stalin bu bürokratik
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cihazdan başka hiç bir ele sahip değildi ve pratik olarak sadece bu cihazın 
şartlarına göre hareket edebilirdi.20

Fakat proletarya diktatörlüğünü bu kurbanlara sebep olmakla kim suçla
maya cesaret edebilir?

İnsancılık ve demokrasi kılıfı altında karşı-devrim

Bilinen insanide tarihinin 40 asrı ezenlerin nasd öldürdüğünü, soyduğunu, 
işkence ettiğini ve ezilenlere şiddet uyguladığını gösteren tarihtir, 40 asır 
boyunca ezenler ezilenleri, en basit gelişmelerinden, sosyal faaliyetin en ba
sit alışkanlddarmdan mahrum ederek onların bilincini boğmaya çalışmaktan 
başka bir şey yapmadı. Ve şimdi ezilenler en nihayet iktidarı ele geçirdikten 
sonra, her yandan tamamen kuşatılmasının en zor şartları altmda bilgi, tec
rübe ve yeterli maddi kaynakların eksikliğindeyken, bir topyekün imha sava
şı tehdidi altındayken kendi toplumunu kurmak zorunda bulunduğu bir or
tamda, bunu hiç hatasız ve beyaz eldivenlerle yapması isteniyor. Böyle bir 
isteği ezenden başka, mağlubiyetinden sonra aniden insancılığının ve ahlaki 
temizliğin ateşli bir koruyucusu haline gelen burjuvaziden başka kim düşü
nebilir? Eğer Sovyet iktidarı onun değerli evlatlarının bazıları önünde suçlu 
ise bu duıumda baylar, bu meseleye burnunuzu sokmaya hakkınız yoktur. 
Bu evfatlar herhangi bir anda Sovyet iktidarı için hayatlarını vermeyi arzu 
ediyorlardı. Ve eğer bugün onlar sizi işitebilselerdi siz çok iyi bir durumda 
olmayacaktınız.

“Stalinizm” eğer böyle bir terim kullanılabilirse, Proletarya Diktatörlüğü
nün uygulanışı, daha doğrusu, sosyalizmin temellerinin inşası için Proletarya 
Diktatörlüğünün uyguladığı bir dizi tedbirlerin bütünü tarafından karaktersi
ze edilmektedir. Hakikaten kendini düşman bir ekonomik zemin, kapitalizmi 
en geniş biçimde üreten bir zemin üzerinde bulan proletarya kendi diktatör
lüğünü pratikte her vasıta ile ve ne pahasma olursa olsun uygulamadan

20 Biz bu değerlendirmeyi Stalin ve SBKP(B) MK'nin mücadelesinin kabul 
edilemez bir basitleştirmesi olarak görüyoruz. 1937-38’de karşı devrimci revizyo
nistlere karşı mücadelede Stalin ve SBKP(B) MK'nin elinde elbette ki “sadece” bü
rokratik cihaz yoktu, “sadece” bu cihazın şartlarına uygun davranamazlardı. Stalin 
ve SBKP(B) MK parti içinde “yeni” bürokratları hem üstten hem de tabandan ateş 
altına tuttular. Onlar bürokratlara karşı sadece devlet cihazına dayanarak değil, aynı 
zamanda parti içi ve parti dışındaki kitlelerin tabandan gelen eleştiri ve denetimini 
harekete geçirerek mücadele verdiler, (ayrıntılı bilgi için bak açıklayıcı Ek 3: “Sta
lin 'in 'Komünist' Bürokratlara Karşı Mücadelesini Örnek alalım!”).
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edemez. İlk defa ortaya çıktığı Rusya'da burjuva karaktere karşı proletarya
nın bu mücadelesi özellikle şiddetli ve kaçınılmaz olarak bazı yanlışlıklarla 
beraber olmak zorundaydı.21 Hiç şüphe yok ki bu zor tecrübe benzer şartlar 
altmdaki diğer ülkelerin işçi sınıfının faaliyetlerini büyük miktarda kolaylaş
tıracak ve daha rasyonel yapacaktır. Bu tecrübe ayrıca, bugün Sovyetler Bir
liği'nde yaratılmış olan durumu engellemeye de yardımcı olacaktır. Hakika
ten bürokrasinin büyümesi, devrimci merkez ile halk arasmda onları bölen, 
tam bir birlik içinde hareket etmelerini zorlaştıran bir bürokratik tabakanın 
belirmesine sebep oldu. Devlet makinasmı yaratarak, sağlamlaştırarak ve 
böylece çok büyük bir tarihi öneme haiz olan sosyalizmin temelinin kurul
masındaki ekonomik başarılarımızı garantileyen bir işi başaran Stalin, bu 
bürokratik makinanın zemini üzerinde duruyordu, ona karşı bu makinanm 
yardımıyla savaşıyordu ve bu nedenle de onu kesin bir şekilde yenilgiye uğ
ratamadı. 22 O, bürokrasi canavarının kestikçe yeniden çıkan başlarım acı
masızca kestiği halde büyüdüğünü görüyordu. Devrimci arılık için gayretle
rinde onu çevreleyen her kişiyle (sadece Molotov onun değerli bir silah 
arkadaşı olduğunu ispat etmiştir)23 hemfikir değildi ve kimse bunun için hiç 
bir sebep olmadığını söyleyemez.

Stalin'in kişiliği gerçekten kahraman bir kişiliktir. Stalin, devrimcilere bir 
örnek, yalpalayanlara bir ihtar ve düşmanlara karşı bir şiddet olarak tarihin 
yükseklerinde durmaktadır.

21 Tarihle ilk kez somut olarak gündeme gelen ve bundan önce hiç çözülmeyen 
sosyalizmin inşası ve proletarya diktatörlüğünün pekiştirilmesi bu tür yeni ve büyük- 
görevlerin çözümü, elbette hatasız ve kusursuz elde edilemezdi. Ancak bundan Sov
yetler Birliği'ndeki revizyonist gelişme kaçınılmazdı şeklinde bir sonuç çıkartılamaz. 
Stalin'in önderliğindeki SBKP(B)'nin veya yönetici kadroların kaçınılmaz olmayan 
hatalar yapıp yapmadıkları sorusu bu yüzden meşrudur. Bu sorun ta başından itiba
ren ve toptancı olarak inkar edilmemeli, bunun yerine bu sorun somut olarak incele
nerek yanıtlanmalıdır. (Ayrıntılı bilgi için açıklayıcı not 3'e bakınız: “Klasikler hata 
yapmadı mı? Stalin hata yapmadı mı?”).

22 Bunun için 20. dipnota bakınız.

23 Smırlamasız bu olumlu değerlendirme ile hemfikir değiliz. Molotov ve 
Malenkov gerçi başlangıçta Kruşçov'e karşı çıkmıştı, ama sonraları onlar modem 
revizyonistler karşısında teslim olarak, revizyonistlerle şu veya bu şekilde anlaştılar 
(Onlar devlet cihazında değişik makamlar üstlenmişlerdi). Onların muhalefeti büyük 
oranda MK ve SBKP plenumu çerçevesi ile sınırlı kaldı.
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Bürokrasinin iktidarı

Stalin'in ölümü bürokrasinin ellerini çözdü. Sosyalist devlete bağlılığını 
koruyan ve ona hizmet etmeyi görev bilen küçük bir bölüm tabii ki Stalin'in 
çizgisini takip etti. Uzun zamandan beri sadece kendisi için yaşayan esas 
bölüm ise genel olarak proletarya kontrolünden ve bürokrasinin bencil eği
limlerini yıkmayı hedefleyen ve son tahlilde onu, halkın egemenliğinin daha 
geniş kesimleryle tedrici olarak uzaklaştırmaya yönelen yukarıdaki komünist 
liderlikten kurtarma imkanını gördü.

Fakat ülkemizde bürokrasi, iktidarını anında bir direnişle ile karşılaşma
dan ilan edebilir miydi? Tabii ki hayır. Bürokrasi, sosyalist devletin şartla
rında kendini kabul ettirmek için haklı davanın bir destekçisi olduğunu, dev
rimci ideallere, Stalin'den daha fazla sadık kaldığını ispat etmeye mecburdu. 
“Stalin'in mengenesinden” kurtuluşunu bütün halkın mengeneden kurtuluşu 
olarak sunmalıydı. Muhakkak ki böyle bir hileyi o kadar kolaylıkla oynamak 
zordu. Hele SSCB işçi sınıfının daha başlangıçtan itibaren oportünistlerin 
bütün icatlarını reddettiği ve onlara karşı tamamen uzlaşmaz bir tavır takın
dığı düşünülürse ve hele parti ve devlet liderliğinin proletarya diktatörlüğü
ne sadık bir kısmının (Molotov, Malenkov)24 bürokrasiye karşı açıkça mu
halefet etmeye teşebbüs ettiği düşünülürse.

İktidarın merkezileşmesinin ve onun eksildiklerinin somut bir simgesi ola
rak bürokrasi, bu noksanlıkları Stalin'e yüklemek ve emekçi halkın dikkatini 
kendisinden uzaklaştırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Fakat her şey 
için eğer Stalin suçlanacaksa o zaman azimle “kişiye tapma” yöntemlerinden 
vazgeçilmesi gerekir. Mantık bunu gerektirir. Ama bürokratlar geleneklerini 
ve dillere destan gaddarlıklarını hiçbir surette değiştirmek istemiyorlar. Ve 
tamda bu sebepten dolayı, “kişiye tapma” yöntemlerini eleştirmelerine rağ
men, demokratikleştirme ve iktidarlarını kısıtlama için her pratik tedbiri aşırı 
sinir ve nefretle karşılıyorlar. Çünkü “kişiye tapma” yöntemleri Stalin'e ait 
değildir, fakat Stalin'in günlerinde bile Sovyet gerçeğini zehirleyen ve Sta
lin'den sonra bile canlı, aktif, gerçekten Sovyet olan her şeyi boğan ve bastı
ran, bürokrasinin kendi yöntemleridir.

Hakikaten de, “kişiye tapma” (eğer bu terimi kullanacak olursak), bürok
rasi tapınağının (ki bunun savunucularının her biri kendi bürosunda birer 
“şahsiyet” idi) büyük ve belki de daha yüksel biçimdeki bir tekrarı idi. O

24 Bir önceki dipnota bakınız.
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portünistler kişiye tapmanın, bürokratizmden kaynaklandığını söylüyorlar, 
halbuki o bürokratizmin bir yan ürünüdür. Bütün halkın Stalin için beslediği 
sevgiyi ayakları altma alarak, onu dini bir merasim haline dönüştürenler de 
tam da bu bürokratlardı. Ve bunu bencil hesaplar gözeterek yapıyorlardı. 
Çünkü onlar, kendilerine karşı da aynı şekilde davranılmasım bu vesile ile 
talep etmekteydiler. Bürokratlar Stalin'i halkın önünde göklere çıkarırken, 
kendi aile çevrelerinde dişlerini nefretle gıcırdatmaktaydılar. Onlar Stalin'
den nefret ediyorlardı. Çünkü Stalin, sosyalist devletin, gücünü halktan alan 
temel taşıydı, halbuki kendileri devlet için bir yıkımdı. Bürokratlar Stalin'e 
ilişkin iddiaları üzerine bir “insancıl” ve “demokratik” perde koymaya ça
lışmalarına şaşmak gerekir mi? Aslında Stalin'e karşı eleştiri maskesi altmda 
bürokratlar, Stalin tarafmdan zorlanarak hizmet ettikleri proletarya diktatör
lüğüne karşı bütün nefretlerini kusuyorlardı.

Proletarya diktatörlüğünün tasfiyesi

İktidarın bürokrasi tarafmdan gaspı ve ona karşı savaş smıf mücadelesinin 
bir belirtisi olarak sayılabilir mi? Bilindiği gibi oportünistler Sovyetler Bir- 
liği'nde smıf mücadelesinin varlığını genellikle inkar ederler. Kendiliğinden 
anlaşılıyor ki, halk-düşmanı bir rol oynadıkları smıf mücadelesi hakkında 
konuşmak istememektedirler. Çünkü bu onlar için tehlikelidir. Tamda bu 
yüzden, bu sorun dikkatli ve etraflı bir tahlili gerektiriyor.

Sovyet bürokrasinin burjuva smıf politikası, onun ilk hareketinin, prole
tarya diktatörlüğünü resmen kaldırmak olduğu gerçeğinde ortaya çıktı. Tabii 
ki bu, proletarya diktatörlüğünün Sovyetler Birliğinde daha fazla gereği ol
madığı bahanesi altında yapıldı. Ve bu insanlığın yarısı halen kapitalizmin 
boyunduruğu altındayken oluyor. SSCB içinde dünya smıf çatışmasının ne
ticeleri ve burjuvazinin etkileri gözden kaçırılmamalıydı. Bürokrasi, prole
tarya diktatörlüğü ve proletarya partisi yerine “bütün hailem devleti” ve “bü
tün halkın partisf’ni geçirdi.

Fakat, “bütün halkın devleti” ve “bütün halkın partisi” hakkında konuşur
ken onlar sadece bu parti ve devletin “liderler” yani artık hiçbir emekçi sını
fı, kendilerinden başka hiç kimseyi temsil etmeyen bürokratlar tarafmdan 
yönetildiğini tasdik ediyorlar.

Fakat Sovyet bürokratlarına bakınız! Ülkemizde her sorumlu kişinin ger
çekten seçilmesinden, yani yukardan bürokratik yoldan değil, tabandan, de
mokratik yöntemlerle yürütülen bir seçimden söz edebilir miyiz? Hayır! 
Tüm hayat bürokratlar tarafmdan belirleniyor. Halk onları, istese de mevki- 
lerinden uzaklaştıramaz. Halbuki bürokrasi, parti veya devlet mekanizması
nın herhangi bir memurunu eğer halkın çıkarlarına karşı çok fazla dürüst ve
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bağlı görürse görevinden uzaklaştırabilmektedir.

Bürokratlarımızın aylıklarına, arabalarına ve villalarına bir göz atalım. Bu 
şeylere değinildiği zaman “Marksizmin bayağılaştırılması”, “maddi çıkarlar 
prensibinden uzaklaşma” hakkında ve nihayet “Stalinizm” hakkında nefret 
verici şekilde bağırmaya başlıyorlar.

Bürokratların devletin hizmetkarı olmaktan çıkıp, devlete hakim olmaları 
Sovyetler Birliği’nde bir olgudur. Ama SBKP'nin oportünist liderliği ve 
Sovyet bürokrasinin bütünü komünizmin inşası programını ilan etmiyorlar 
mı? Onlar komünizmi inşa etmeye gayret etmiyorlar mı? Sovyet bürokratla
rının bu gayretkeşliği nereden kaynaklanmaktadır? Onlarm hala inşa edil
memiş komünizmi bahane ederek proletarya diktatörlüğünü kaldırmak iste
dikleri hatırlandığında, bu gayretkeşliğin sırrı hemen ortaya çıkmaktadır. 
Şeylere biraz yakından bakıldığında, bu programın ve bu inşanın, sözde de
ğil, gerçekte ne anlama geldiği açığa çıkmaktadır. Oportünist programı o- 
kurken insan onun muhtevası, içeriksizliği ve zavallı iddiacı karakterine hay
ret etmeden geçemiyor. O, kreşlerin, çocuk bakımevlerinin, parklarm, 
yüzme havuzlarının kurulması ve demokrasinin artmasından vs. bahsediyor. 
Fakat tüm bu tedbirlerin gerçekleştirilmesinin önkoşulu olan gerçek duru
mun tahlili üzerine hiçbir şey söylenmiyor, bu programda izlenecek yol hak
kında hiçbir ip ucuna rastlamak mümkün değildir.

Bürokrasi, sosyal demagojiyi refahı için bir siper haline getirmiştir. Halk 
olayların gerçek durumunu içgüdüsü ile hissediyor ve bürokratların uzun 
zamandan beri komünizm içinde yaşadıklarını söylüyor. Oportünistler 
SSCB'nin, fezanm zaptı, elektrik enerjisi temelinin genişlemesi vs. gibi mü
kemmel başarılarıyla övünüyorlar. Fakat bütün bu başarıları onlara mal ede
bilir miyiz? Bunlar Stalin'in devleti tarafmdan ekilen tohumların meyveleri 
değil midir? Başarılar hakkında bağırmak kolay bir şeydir. Oportünistler 
kendilerine ait olup da rezaletle sonuçlanmayan girişimlerinden bahsetsinler 
de görelim.

Karamsar bir küçük-burjuva atmosferi

Bir kimse bizim bugünkü günlük hayatımızı direkt olarak gördüğünde bü
rokrasi cihazının tamamıyla soysuzlaştığına, sosyalist hayat ve sosyalist bi
linçteki tüm biçimlerin ortadan kaldırıldığına dair herhangi bir şüphesi ola
bilir mi? Kitlelerdeki coşkunlukta tam bir eksiklik, işe karşı tam ilgisizlik, 
komediye dönüştürülmüş bir sosyal hayat, bencil prensiplerin hüküm sürme
si, canlı, aktif ve taze her şeyin bastırılması, işte bürokratik düzenin hakimi
yetinin faturası. Bunu görmemek ve inkar etmek için insanın bilincini tama
men kaybetmesi, hiç mi hiç beyninin kalmaması, devrimin ve Bolşevizmin
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bilincinden ve hatırasından bir zerrenin dahi kalmaması ve nihayet satılmış 
olması gerekir. Grev yapan işçilere karşı defalarca silah zorunu kullandıran 
bürokratların, halka hizmet ve halk ile ilişki hakkında bahsetmesi mümkün 
müdür? Oportünistlerin bütün gayretleri Sovyet kadm ve erkeklerini aldat
maya, gençliğimizi yozlaştırmaya, devrimci tarihin bütün özünün kendi için
de devrimin en karmaşık ve en yüksek kültürünü temsil eden Bolşevizmin 
doğrulanmasından ibaret olduğu gerçeğini sessizce geçiştirerek, onu tahrif 
etmeye yönelmiştir.

Oportünistler Bolşevizmi revize ediyorlar, onun önünde geçmişte küçük 
düştükleri için ve bugün de duydukları gizli korkudan dolayı ondan intikam
larını almak için onun bütün görüntüleri üzerine “dogmatizm” ve “basmaka
lıp” damgasmı vuruyorlar. Biz bu çetenin geleneksel Bolşevik ihtişamının, 
onun sahte Marksist lafazanlığının ve sisli vaatlerinin perdesini yırttığımızda 
böylece taşkın, bencil, gözü doymaz ve aynı zamanda korkak olan küçük- 
burjuvazi ile karşı karşıya geliriz.

Ancak, Sovyet bürokrasisi gerçek bir burjuvazi bile değildir, onun bu hale 
gelmesine sosyal şartları izin vermemektedir. O, burjuvazinin saçma bir tak
lididir. O, burjuvanm durum ve ideolojisine meyletmiş olan bir küçük- 
burjuvadır. îşte bu nedenle kuvvet ve kudretle “batılı” hayat yolunu kopya 
etmeye çalışıyor. Sovyet bürokratı, aşağılığım, görüşlerinin genişliği hak- 
kındaki ukalaca laflarla gizleyerek, dogmatizm ve Ortodoks çarpıtma diye 
isimlendirdikleri gerçek Marksist görüşlerle alay ederek her yoldan, hatta 
davranış tarzı, giyiniş ve hatta özel hayatında kullandığı sanat eserlerinde 
bile kendi özüne uygun olan burjuva hayatının kirli atmosferine geçerek 
yozlaşıyor. “Özel hayatından” tesadüfen bahsetmiyoruz. Bürokratlar görü
nüşte Sovyet namusunun asgarilerine bağlı kalmaya zorlanıyor, şahsi çevre
sinde ise gerçek hisleri serbest bırakıyorlar. Şahsi çevresinde, ideoloji tara
fmdan işkence edilen ruhunu burjuva dünyasının paçavralarıyla çeviriyor ve 
demoralize edici muhtevaları nedeniyle burjuva Avrupa’da bile yasaklanan 
filmler seyrediyorlar. İşte bu temel üzerinde Penkovski gibi yurt hainleri ye
tiştiriyorlar.

“Dogmatizm” ve anti-Marksizm

Mesele sosyalist teori olduğu zaman bürokratların nasıl saçmalıklar söyle
diklerini dinleyin. Stalin'in günlerinde hiç dogmatizm var mıydı? Evet vardı. 
Biz bu gerçeği kabul ederken hiç korkmadan cevap veriyoruz. Dogmatizm, 
bizim aynı genel cahilliğimizin, kitlelerin Marksizmi öğrenmede henüz çı
raklık döneminde bulunmasının tabii ve kaçınılmaz bir neticesi oldu. Biz 
silahm ustası olana kadar onu dogmatik olarak kullanırız. Serbest, yaratıcı
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kullanış, ustalıkla birlikte gelir. Ayrıca, diyalektik düşünme alanında da du
rum budur. Bunu anlamak isteyen her kişi anlayabilir, bu ilk dogmatizm ye
nilmelidir. Fakat bu bizim Marksizmi oportünistlerin onu burjuva “düşünce 
hürriyeti” ile değiştirmek için yaptıkları gibi satmamız gerektiği anlamma 
gelmez. Burjuvaların düşüncesi, devrimci düşünceden yoksun olma anla
mında “özgürdür”.

Zira bu kişilerin, Marksizm ile hiç bir ilişkilerinin bulunmadıkları da 
söylenemez. Onların durumlarının gülünç trajedisi onlarm varlıklarını sade
ce Marksizmi sözde vaaz etmekle koruyabilecekleri gerçeğinde yatar. Onlar 
kendilerini, kendi ölüm fermanlarının tarif edildiği kitabı okuyarak 
besliyorlar. Onlarm bu fermanın kuvvetini zayıflatmak, okuduklarını boz
mak için her şeyi yaptıklarına şaşılmamalıdır. Başkaları tarafmdan bilinme
yeceğini umarak, Marksizmin ellerini kollarını bağlamaya ve küçük-burjuva 
rahatlığı içine oturabilmesi için onun bütün “sivri uç’flarmı kesmeye çalışı
yorlar. Önümüzde bir smıf savaşı meydanmda bizden sanılarak güvenilebi
lecek ve böylece bizi arkadan bıçaklayabilecek olan çok daha tehlikeli bir 
düşman durmaktadır.
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Açıklayıcı Ekler

♦ Stalin'in “komünist” bürokratlara karşı sürdürdüğü 
mücadeleyi örnek alalım!

♦ Troçkizme ve diğer parti düşmanlarına karşı mücadele
de yapılan bazı hatalar üzerine

♦ Ustalar hata yapmadı mı? Stalin hata yapmadı mı?

♦ Kişilerin putlaştırmasının bir düşmanı: J.W. Stalin

♦ Tiflisli işçilerin bir öğrencisi olarak Stalin

♦ Parti içi mücadeleyle, Moskova 1936-1938 duruşmaları 
arasındaki bağıntı üzerine

♦ SBKP'nin 20. Parti Kongresi'nin Revizyonist Çizgisinin 
Merkezi Tezleri

♦ Sovyetler Birliği'ndeki Nazi-Savaş Canilerinin 1955 Yı
lında Serbest Bırakılması, SBKP ve SED Revizyonistle
rinin Batı Alman Emperyalizmine Karşı Mücadeleye 
İhanetini Göstermektedir

♦ Afganistan/ML Partisi'nin inşası için mücadelede reviz
yonist karşı devrimciler ve İslamcı gericiler tarafmdan 
öldürülen yoldaşlar

♦ “Eski Revizyonizm” ve 1945 Sonrası Modern 
Revizyonizm

♦ Revizyonist “Sosyalizme Barışçı Geçiş Yolu”nun Karşı 
Devrimci Bilançosu: 1965 Yılında Endonezya Ve 1973'te 
İse Şili'de Emekçilere Karşı Kanlı Katliam
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Stalin’in “komünist” bürokratlara karşı 
sürdürdüğü mücadeleyi örnek alalım!

Lenin ve Stalin, bürokratizme karşı mücadelenin zorunluluğuna dikkat 
çektiler:

“Bürokratizm öğelerine karşı bir mücadelenin yürütülmesi gerek
tiği ve bir devlet iktidarına sahip olduğumuz, bir devlet var olduğu 
sürece bu görevin önümüzde duracağı da keza bir olgudur.”
(Stalin, “15. Parti Kongresine Siyasi Faaliyet Raporu”, 1927, Eserler Cilt 
10, s.272, türkçe).

Çünkü bürokratizm, bürokratik öğeler bir tesadüf eseri değil, bilakis smıf 
düşmanının öğeleridir. Onlarm imha edilmesi uğruna yürütülen mücadele, 
proletarya diktatörlüğü altmda burjuva öğelerin imha edilmesi uğruna yürü
tülen mücadelenin bir parçasıdır:

"Burada sorun, parti, devlet, sendika, kooperatif ve tüm diğer ör
gütlerimiz içinde bürokratik unsurların varlığıdır. Sorun, varlıkları
nı bizim zaaf ve hatalarımıza borçlu olan, kitlelerin eleştirisinden, 
kitlelerin denetiminden ateşten korkar gibi korkan ve bizim öze
leştiriyi geliştirmemizi engelleyen, zaaflarımızdan, hatalarımızdan 
kurtulmamızı engelleyen bürokratik unsurların varlığıdır. Örgütle
rimizdeki bürokratizm yalnızca kırtasiye ve yazışma bürokratizmi 
değildir. Bürokratizm, burjuva etkisinin örgütlerimize bir yansıma
sıdır. (...)

Özeleştiriyi gerçekten geliştirmek ve inşamızdaki kusurlardan 
kendimizi arındırmak istiyorsak, örgütlerimiz bürokratizmine karşı 
mücadeleyi daha da büyük bir kararlılıkla yürütmeliyiz.

Milyonlarca işçi ve köylü kitlesini, bürokratizme karşı en önemli 
panzehir olan tabandan eleştiri, tabandan denetim için daha da 
büyük bir kararlılıkla harekete geçirmeliyiz.

Lenin şöyle derken haklıydı:

'Bürokratizme karşı mücadele vermek istiyorsak, o zaman geniş 
kitleleri işin içine çekmek zorundayız' ... çünkü 'bürokratizm, işçi
leri ve köylüleri çekme dışında başka herhangi bir tarzda ortadan 
kaldırılabilir mi?'

Ama milyonlarca kitleyi 'çekmek' için, işçi sınıfının bütün kitle ör-
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gütlerinde ve her şeyden önce de bizzat parti içinde proleter de
mokrasiyi geliştirmek gerekir. Bu koşul olmaksızın özeleştiri bir 
sıfırdır, bir hiçtir, boş bir laftır.”
(Stalin, “Özeleştiri Şiarının Bayağılaştırılmasına Karşı”, 1928, Cilt 11 say
fa 117-118, türkçe)

Burjuva düzeninden devralman “eski” bürokratlar değil, ama “yeni” bü
rokrat tabaka tehlikeli bürokratlar olarak, proleter demokrasisinin, aşağıdan 
gelen eleştiri ve özeleştirinin yaygınlaştırılması ve milyonlarca kitlenin akti- 
vitelerinin sosyalist inşaya çekilmesinin karşısında durmaktaydılar:

“Tehlikeli olan sadece kuruluşlarımızdan takılıp kalmış eski bü
rokratlar değildir, aynı zamanda ve özellikle aralarında 'komünist' 
bürokratların hiç de önemsiz bir rol oynamadığı yeni bürokratlar, 
Sovyet bürokratlarıdır da. Bunu söylerken, işçi sınıfı ve köylülü
ğün milyonlarca kitlesinin yaratıcı inisiyatifi ve bağımsız faaliyeti 
yerine, sanki bir fetişe inanır gibi inandıkları resmi emirleri ve ‘ka
rarnameleri koymaya çalışan ‘komünistleri düşünüyorum.”
(Stalin, “16. Parti Kongresine Siyasi Faaliyet Raporu", 1930, Cilt 12, 
s.279, türkçe)

Sovyet organlarına ve parti içine de sinen ve kendilerini “komünist” ola
rak maskeleyen bürokratik öğeleri ortaya çıkartıp, onlardan arınma hedefi ile 
eleştiri ve özeleştiri silahım yaygınlaştırmak ve yığınları harekete geçirmek 
o dönemdeki sağ oportünizme, bürokratizme ve bürokratik öğelere karşı 
mücadelenin amacını teşkil etmekteydi:

"Bizzat partiye gereken keskinliği vermeden, Sovyet, ekonomi 
sendikal ve kooperatif örgütlerinin sağlamlaştırılabileceğine, bun
ların bürokratizmin döküntülerinden temizlenebileceğine inanmak 
gülünç olurdu. Bürokratik unsurların, yalnızca ekonomi ve koope
ratif örgütlerinde, sendika ve Sovyet örgütlerinde değil, aynı za
manda bizzat parti örgütlerinde de yaşadığına hiç kuşku yoktur. 
Eğer parti bütün bu örgütlerin önder gücü ise, işçi sınıfının tüm 
diğer örgütlerinin eksiksiz canlandırılması ve iyileştirilmesi için, 
parti temizliğinin önkoşul olduğu açıktır. Parti temizliği şiarı bun
dandır.”
(Stalin, “Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevik)'deki Sağ Sapma 
Üzerine", 1929 Eserler Cilt 12, s.23, türkçe)

Ve sorunun kitlelerin bürokratik unsurlara karşı eleştiri ve mücadelesini 
geliştirmekten ibaret olmadığını, tersine kitlelerin aktivitelerinin önderlere
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yönelik kontrolü ve eleştirici yaklaşımı için geliştirilmesinin çok önceden 
başlamak zorunda olduğunu Stalin etkili bir biçimde göstermektedir, çünkü 
eğer önderlerin burunları büyümeye, kendilerini yanılmaz saymaya başlar
larsa, o zaman bu “parti için yıkımdan başka bir anlama gelmez”. Bu yüzden 
Stalin şu sonuçları çıkartmaktadır:

“Ve tam da ilerlemek ve kitlelerle liderler arasındaki ilişkileri iyileş
tirmek için, özeleştiri ventili sürekli açık tutulmalı, Sovyet insanına 
liderlerine 'bindirme', hataları nedeniyle onları eleştirme olanağı 
verilmelidir ki, liderler kendini beğenmiş olmasın ve kitleler lider
lerden uzaklaşmasın.’’
(Stalin, “Özeleştiri Üzerine”, 1928, Cilt 11, sayfa 38, türkçe)

Stalin 1934 de SBKP(B)'in 17. Parti Kongresi'nde bürokratizme karşı mü
cadelenin bir bilançosunu çıkartmaktadır. Burada Stalin açık bir şekilde gö
rülmeyen bürokratik unsurlara karşı d ikkatleri çekmektedir. Bu sorun üzeri
ne Stalin şunları söylemektedir:

“Bertaraf edilmeleri konusunda aramızda bir görüş ayrılığının bu
lunmadığı iflah olmaz bürokratların ve kırtasiyecilerin yanı sıra 
bizde çalışmamızı engelleyen, yavaşlatan ve ilerlememize izin 
vermeyen iki tip fonksiyoner daha vardır.

Bu fonksiyoner tiplerinden biri, geçmişte belli yararlıkları olan kişi
lerdir, parti ve Sovyet yasalarının kendileri için değil, aptallar için 
yazıldığına inanan rütbe sahibi kişilerdir. Bunlar, parti ve Hükümet 
kararlarını uygulamayı görevleri saymayan ve bu biçimde parti ve 
devlet disiplininin temelini yıkan kişilerdir. Parti ve devlet yasaları
nı çiğnerken neye güveniyorlar? Eski yararlılıkları nedeniyle Sov
yet iktidarının kendilerine dokunmaya karar vermeyeceğini umu
yorlar. Bu kendini beğenmiş rütbe sahipleri, yerlerinin 
doldurulmaz olduğunu ve yönetici organların kararlarını cezalan
dırılmaksın çiğneyebilecekleri™ sanıyorlar. Bu tür fonksiyonerlere 
ne yapmalı? Geçmişteki yararlılıklarına bakılmaksızın, kararlılıkla 
yönetici görevlerden alınmalıdırlar. Görevlerinden alınmalı, daha 
alt görevlere verilmeli ve bu basında açıklanmalıdır. Bu kendini 
beğenmiş bürokratları ve rütbe sahiplerini kibirden uzaklaştırmak 
ve hadlerini bildirmek için bu gereklidir. Tüm çalışmamızda parti 
ve Sovyet disiplinini güçlendirmek için bu gereklidir.

Şimdi ikinci tipteki fonksiyonerlere geliyorum. Geveze tipi - dürüst 
geveze tipi demek istiyorum - kastediyorum, Sovyet iktidarına 
bağlı olan, ama yönetme yeteneği bulunmayan, herhangi bir şeyi 
örgütleme yeteneği olmayan dürüst kişiler. Geçen yıl böyle bir
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yoldaşla, çok saygı duyulan ama herhangi bir girişimi gevezelik i- 
çinde boğabilecek iflah olmaz bir geveze olan bir yoldaşla sohbet 
etmiştim, işte bu konuşma:

Ben: Sizde ekimin durumu nedir?

O: Ekimin durumu, Stalin yoldaş? Seferber olduk.

Ben: Peki, sonra?

O: Sorunu kesin bir biçimde ortaya koyduk.

Ben: Ya sonra?

O: Bir dönüşüm sağladık. Stalin yoldaş, yakında bir dönüşüm 
gerçekleşecek.

Ben: ama buna rağmen?

O: Bizde ilerlemeler kendini gösteriyor.

Ben: ama yine de, sizde ekimin durumu nedir?

O: Ekim konusunda şimdilik ilerleyemiyoruz, Stalin yoldaş.

İşte bir gevezenin tablosu. Seferber oldular, sorunu kesin bir bi
çimde ortaya koydular, bir dönüşüm ve ilerleme sağladılar ama 
mesele bir milim yerinde oynamıyor.

Tıpkı kısa süre önce bir Ukrayna işçisinin, örgütün bir çizgiye sa
hip olup olmadığı kendisine sorulduğunda, örgütün durumunu ay
nen şöyle karakterize etmesi gibi: 'Yani evet, bir çizgi... tabii ki bir 
çizgi var, yalnız çalışma görülmüyor'. Bu örgütün de kendi dürüst 
gevezelerine sahip olduğu açık.

Ve bu tür gevezeler görevlerinden alındığında, operatif çalışma
dan mümkün olduğunca uzaklaştırıldıklarında, gözlerini fal taşı 
gibi açıp şaşkınlıkla sorarlar: 'Neden görevden alınıyoruz? Dava 
için gerekli olan her şeyi yapmadık mı, hücum işçilerinin toplantı
sını düzenlemedik mi, hücum işçilerinin konferansında partinin ve 
hükümetin kararlarını iian etmedik mi, tüm MK Politbürosu'nu o- 
nur başkanlığına seçmedik mi, Stalin yoldaşa kutlama mesajı yol
lamadık mı bizden daha ne istiyorsunuz?'

Bu iflah olmaz gevezelerle ne yapmalı? Operatif çalışmada bıra
kılırlarsa, herhangi bir canlı girişimi sulu ve sonsuz konuşmalar 
selinde boğabilirler. Bunların yönetici görevlerden alınmak ve 
başka, operatif olmayan bir göreve verilmek zorunda oldukları 
apaçıktır. Operatif çalışmada gevezelere yer yoktur."
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(Stalin, “17. Parti Kongresi'ne Siyasi Faaliyet Raporu", 1934, Cilt 13, 
sayfa 320-322, türkçe)

Birkaç sene sonra “Moskova duruşmaları” olarak bilinen duruşmalarda 
Troçkist ve diğer oportünist ikiyüzlü karşı devrimci caniler açığa çıkartıldı
ğında Stalin, ekonomik başarılar nedeniyle ideolojik çalışmayı küçümseyen 
bazı parti kadrolarının politik umursamazlığını ve oportünist körce güvenme 
alışkanlığını, SBKP(B)'in MK oturumunda eleştirmektedir. Ve Stalin de
vamla, parti içindeki çeşitli bürokratik yansımaların, oportünist karşı- 
devrimcilerin ekmeğine nasıl yağ sürdüğünü ortaya çıkartmaktadır.

Stalin, kadrolarm seçiminde yapılan ağır bürokratik-oportünist hataları a- 
çığa çıkartmaktadır:

“Kadroların seçimi, çoğu kez, nesnel bakış açısıyla değil, rastlan
tısal, öznel, darkafalı-küçük-burjuva bakış açılarıyla gerçekleş
mekte. Çoğu kez sözde tanıdık, dost, hemşeri, bireysel olarak 
sadık, amirlerine, övgü düzmede usta insanlar aranıyor; bu insan
ların politik ya da mesleki açıdan uygun olup olmamasına dikkat 
bile edilmiyor.

Bu yolla sorumlu yöneticilerden oluşan bir önder grup yerine, bir
birine yakın insanların oluşturduğu klik, üyeleri barış içinde yaşa
maya, birbirlerin canını acıtmamaya, sırlarını açıklamamaya, kar
şılıklı övgüler düzmeye ve merkeze zaman zaman elde edilen 
başarılar üzerine tamamen boş, mide bulandıran raporları gön
dermeye eğilimli bir esnaflar loncasının meydana geleceği açıktır.

Böylesine bir klikle, ne çalışmada görülen eksikliklerin eleştirisine, 
ne de çalışmayı yönetenlerin özeleştirisine yer olmayacağı açıktır.

Böylesine bir kliğin, dalkavukların yetişmesi, onur duygusuna sa
hip olmayan, o nedenle de Bolşeviklerle ortak hiçbir yanı bulun
mayan insanların yetişmesi için uygun zemin yaratacağı açıktır.” 
(Stalin, “Parti çalışmasının eksikliği ve Troçkistler ve diğer ikiyüzlülerin 
tasfiyesi için alınacak önlemler üzerine”, 1937, Cilt 14, sayfa 164-165, 
türkçe)

Stalin devamla, fonksiyonerlerin çalışmasının esas olarak yukardan, örgüt 
cihazı, tarafmdan kontrol edilmesi gerektiği şeklindeki yaygın bürokratik 
yaklaşımı da eleştirmektedir.

“Bazı yoldaşlar, yöneticilerin denetlenmesinin, önderlerin kendiler 
tarafından yönetilenleri, çalışmalarının sonuçları temelinde denet-
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lenmeieriyle, yalnızca yukardan gerçekleşebileceğini düşünüyor
lar. Bu yanlıştır. Yukarıda denetim, insanların ve görevlerin denet
lenmesi için etkili önlemlerden biridir. Fakat yukarıdan denetimle 
her şey hallolmaz. Başka tür bir denetim daha, kitlelerin, yöneti
lenlerin, liderleri denetledikleri, yanlışlarını açığa çıkarttıkları ve 
onlara bu yanlışların ortadan kaldırılmasının yollarını gösterdikleri 
aşağıdan denetim vardır. Bu tür bir denetim, insanları denetle
menin en etkin araçlarından biridir.

Parti kitleleri, önder yöneticilerini, militanların toplantılarında, kon
feranslarda, parti kongrelerinde, sundukları raporları dinleyerek, 
eksiklikleri eleştirerek ve nihayet, şu y a da bu önder yoldaşı yö
netici organlara seçip seçmemekle denetler. Parti tüzüğümüzün 
talebi doğrultusunda demokratik merkeziyetçiliğin, titizlikle uygu
lanması, parti organlarının mutlak seçilebilirliği, aday gösterme ve 
reddetme hakkı, gizli oy, eleştiri özeleştiri özgürlüğü - bunlar ve 
benzeri önlemler, başka nedenlerin yanı sıra parti önderlerinin 
parti kitleleri tarafından denetlenmesini kolaylaştırmak için de uy
gulanmalıdır.

Partisiz kitleler, önder fonksiyonerlerin raporlarını dinledikleri ek
siklikleri eleştirdikleri ve bunların giderilmesinin yollarını göster
dikleri partisiz aktifler toplantılarında ve her türlü kitlesel konfe
ranslarda ekonomi ve sendikaların önder fonksiyonerlerini ve 
diğer fonksiyonerleri denetlerler.

Nihayet halk, ülke önderlerini, Sovyetler Birliği iktidar organları i- 
çin genel, eşit, doğrudan ve gizli oyla yapılan seçimlerle denetle
mektedir.

Görev, yukarıdan denetimi aşağıdan denetimle birleştirmektir.” 
(Stalin, agy, sayfa 166-167, türkçe)

Ayrıca Stalin, kadroların hatalarını hasır altı etme eğilimini eleştirerek, ha
taları düzeltebilmek için hataların açık ve samimi bir şekilde eleştirilmesini 
talep etmektedir:

“Bunun anlamı, Bolşeviklerin görevinin hatalarını gizlememek 
bizde sık sık olduğu gibi hatalarına ilişkin sorulardan kaçmamak, 
bilakis açık ve dürüstçe kabul etmek, hataları gidermenin yollarını 
açık ve dürüstçe göstermek açık ve dürüstçe hatalarını düzelt
mek olduğudur.

Bir çok yoldaşın bunu gönüllü biçimde yaptıklarını söyleyemem. 
Fakat Bolşevikler gerçekten Bolşevik olmak istiyorlarsa, hatalarını
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açıkça kabul etme cesareti göstermek, hataların nedenini bul
mak, giderilmesinin yollarına işaret etmek ve böylece kadroların 
doğru bir şekilde eğitimi doğru bir şekilde politik olarak yetiştiril
meleri için partiye yardım etmek zorundadırlar. Zira sadece bu 
yolla, sadece açık ve dürüst bir özeleştiri atmosferinde, gerçek 
Bolşevik kadrolar yetiştirmek, gerçek Bolşevik önderler yetiştir
mek olanaklıdır.

Başka yoldaşlar ise, hatalarımızın açıkça kabul edilmesinin, kad
rolarımızın eğitmek ve sağlamlaştırmak yerine zayıflatabileceğini, 
bozabileceğini, o nedenle kadrolarımızı korumak, kollamak zo
runda olduğumuzu özsaygılarını dikkate almak ve huzurlarını 
sağlamakla yükümlü olduğumuzu söylüyorlar. Bu amaçla yoldaş
larımızın hatalarını gizlemeyi, sert eleştirileri yumuşatmayı ya da 
en iyisi, bu hataları görmezden gelmeyi öneriyorlar. Bu düşünce 
sadece temelden yanlış değil, aynı zamanda özellikle, ‘korumak’ 
ve ‘kollamak’ istediğimiz kadrolar için çok tehlikelidir.”
(Stalin, agy., sayfa 168-170, türkçe)

Görülmelidir ki, Stalin'in 1937'de MK’nin oturumundaki bu konuşması, 
yalnızca Troçkist ve diğer oportünist ikiyüzlüler tehlikesi karşısında benim
senen liberal tavra karşı yönelmemişti. Bu konuşma aynı zamanda parti i- 
çindeki bürokratik-oportünist görüntülere ve bürokratik unsurlara karşı mü
cadelenin de bir sembolüdür.

SBKP(B) MK, 30'lu yılların ortasında karşı-devrimci oportünistlere karşı 
sürdürülen “kovuşturmalar” esnasında, “komünist” bürokratlara karşı müca
delenin zorunluluğunu ve anlammı vurgulamaktadır. Çünkü “komünist” bü
rokratlar karşı-devrimci oportünistlere karşı mücadeleyi kendilerine özgü bir 
biçimde baltalamaktadnlar:

“SBKP(B) MK'nin oturumu ... parti üyelerine karşı parti ihraçları ve 
cezai yaptırımlar aracılığıyla beğeni ve yüksek makam elde et
mek isteyen, komünistler içinde hala açığa çıkartılamayan ve 
teşhir edilemeyen kariyer-komünistlerinin hala mevcut olduğu ka
nısındadır. Bu kariyer-komünistleri, parti üyelerine karşı bir dizi 
cezai yaptırım uygulamaları ile arkalarını sağlama almaya ve ye
tersiz uyanık suçlamasından korunmaya çalışmaktadırlar....

Çanak yalayıcılığı yoluyla yükselmek isteyen böylesi bir kariyer- 
komünisti, meseleyi incelemeden halk-düşmanlarından dolayı 
panik havası yaratmakta, herhangi bir biçimsel nedenden ötürü
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yada sebepsiz yere parti üyelerinin partiden atılması için parti top
lantılarında avaz avaz bağırmaktadır. Ancak parti örgütleri ise, 
hiçte küçümsenemeyecek oranda bu bağırtlak-kariyeristlerin o- 
yununa gelmektedirler.”
(SBKP(B) MK'nin 1938 tarihli kararı: “Komünistlerin partiden ihraç edil
mesinde parti örgütlerinin hatası, SBKP(B)'den ihraç edilenlerin itirazları 
karşısındaki biçimsel bürokratik yaklaşım ve bu hataların düzeltilmesine 
yönelik tedbirler üzerine", Kaynak: “Komünist Enternasyonal”, Sayı 3/4, 
sayfa 369-370, Almanca)

Lenin ve Stalin'in önderliğinde, Sovyetler Birliği'nde 20’li ve 30'lu yıllar
da, oportünistlere ve bürokratlara karşı mücadele muazzam başarılar elde 
edilebildi. İşçi sınıfının ve köylülüğün ezici çoğunluğu sosyalist inşaya çeki
lebildi ve özendirildi. Sosyalist inşanın önüne geçmek isteyen burjuva- 
oportünist ve bürokratik unsurlar acımasız bir şekilde köşeye sıkıştırıldı ve 
proletarya diktatörlüğünün gücünü tattılar.

***

Anti-faşist dünya savaşının zaferinden sonra da SBKP(B) içinde gelişen 
sağ oportünist anlayışlara ve bürokratik çarpıtmalara karşı mücadele sürdü
rüldü. Stalin o dönemde de parti içindeki sağ oportünizme ve revizyonist 
anlayışlara karşı mücadelenin ön saflarındaydı. Örneğin 1950 de “Marksizm 
ve Dilbilimi Sorunu” ve 1952 de “SSCB'de Sosyalizmin ekonomik sorun
ları” adlı yazılarıyla modem revizyonizme karşı mücadeleyi değişik cephe
lerden başlattı ve revizyonistlerin ana tezlerine saldırdı.

Ve 1952 de SBKP(B)"in 19. Parti Kongresi'ne sunulan SBKP(B) MK faa
liyet raporunda parti içindeki ağır bürokratik gelişmelere karşı savaş ilan e- 
dilmektedir.

Örneğin “Parti organlarının ... kararlar ilan eden ... bir nevi idare makam
larına dönüşüm” tehlikesine dikkat çekilmektedir. (SBKP(B) MK'nin 
SBKP(B) 'in 19. Parti Kongresine Sunduğu Faaliyet Raporu”, Moskova, 
1952, sayfa 115, Almanca.).

Faaliyet Raporunda özeleştiriyi ve tabandan eleştiriyi sabote etme eğilim
leri şiddetle mahkum edilmektedir:

“Şu durumda özeleştiri ve tabandan eleştiriyi geliştirmek özellikle 
önemlidir, zaaflarımıza gelen eleştirilerin gelişmesini engelleyen, 
eleştiriyi boğan ve eleştiricilere gözdağı verenler, partinin en tehli
keli düşmanları olarak acımasız bir şekilde mahkum edilmelidir
ler.’’
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(agy, s.118).

Buna ek olarak “Fabrikaları kendi malı haline getirmeye çalışan şeflik 
sevdasına kapılan kadrolar ve bir normal insanlar için bir da yöneticiler için 
iki ayrı disiplin olduğunu sanan”lar (agy, sayfa 123) şiddetli olarak eleştiriye 
tabi tutulmaktadırlar: “Gerçekleri partiden gizlemeye ve partiyi yanıltmaya 
çalışanlar, parti saflarında daha fazla barındırılmamalıdırlar.” (agy, s. 124).

“Tekkecilik ve klik anlayışına” ve “kadroların seçiminde uygunluk kontro
lü konusundaki bürokratik yaklaşımlara” (agy. s. 129) karşı savaş ilan edil
mektedir:

"Zaaflara karşı müsamaha göstermeyen ve bu yüzden de yöne
timin rahatını bozan samimi ve bilgili ama eleştirici fonksiyonerler, 
değişik bahanelerle işten ayrılmaya zorlanarak, yerlerine, gerçi 
şüphe götürür değerlere sahip olan yada iş için uygun vasıfları 
bulunmayan, ama buna karşı bazı yönetici fonksiyonerler için uy
gun olan insanlar geçirilmektedir. (...)

Sayısı hiç de az olmayan bu durumlarda, fonksiyonerlerin seçimi, 
politik ve mesleki vasıfları derinlemesine incelenmeden, anket 
verilerine ve dosya kayıtlarına dayanılarak yapılmaktadır. 
Fonksiyonerleri kişisel olarak tanımadan, onları işe alma yada a- 
tama yapma şeklindeki yanlış pratik iyice yaygınlaştı.”
(agy, s.128).

MK faaliyet raporunda, burjuva ideolojisine ve onun taşıyıcıları oportünist 
güçlere karşı ideolojik mücadele cephesinin keskinleştiği tespit edilmekte
dir:

"Bazı parti örgütlerimiz sadece ekonomiyi düşünmekte, ideolojik 
meseleleri unutmakta, onu es geçmektedirler. ... Ve bu da etkisiz 
kalmamaktadır, ideolojik sorunlara daha az dikkat edilmeye baş
lanan yerlerde, bize düşman görüş ve tasarıların gelişmesi için 
verimli bir taban oluşmaktadır. Parti örgütlerinin herhangi bir se
bepten ötürü gözden kaybettiğinde, partinin yönetici ve etki edici 
rolünün kaybolduğu her ideolojik mevzide, bize yabancı olan 
mahluklar bu mevzileri elde etmeye çalışmakta, parti tarafından 
dağıtılan anti-leninist gruplardan kalan artıklar, kendi çizgilerini 
gizliden geçirebilmek, bir dizi anti-marksist 'tavırları’ ve ‘anlayışla
rı’ yeniden canlandırmak ve yaygınlaştırmak için bu mevzilerden 
yararlanmaktadırlar.

İdeolojik çalışmanın küçümsenmesi hatası, büyük oranda, bizde-
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ki yönetici kadrolarının belli bir kesiminin bilinçlerini geliştirmek i- 
çin çaba sarf etmemelerinde, M-L alanındaki bilgilerini genişlet
memelerinden ve partinin tarihsel tecrübelerinden öğrenmemele
rinden kaynaklanmaktadır.”
(agy, s.131-132).

1953 de Stalin'in ölümünden sonra, bu zaaflara karşı mücadele, olması ge
rektiği gibi sürdürülmedi. Bunun yerine, Kruşçov ve Brejnev modem reviz
yonistleri başta olmak üzere, parti yönetimindeki revizyonist bürokratlar, bu 
zaafları da tüm parti yönetimini ele geçilmek için kullanmayı başarılar.
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Troçkizme ve diğer parti düşmanlarına karşı 
mücadelede yapılan bazı hatalar üzerine

Tecrübeler göstermektedir ki, parti üyelerinin hakları pratikte bir çok kez 
zedelenmiştir. Yoldaşlarm eleştiri ve özeleştiri yapmadıklarından dolayı, 
bürokrat ve düşman unsurlar tarafmdan takibata uğratılıp, kışkırtmalara ma
ruz tutulanların sayısı hiçte az değildir. Şu yada bu parti üyesinin tutumu ve
ya çalışması hakkında Alman kararların, bizzat o parti üyesinin yokluğunda 
alınmış olduğu durumların sayısı da yine aynı şekilde hiçte az değildir.

Bürokrat ve düşman unsurların, parti üyelerinin şu yada bu açıklamasını 
bir üst parti kademesine göndermelerini yasakladıkları, bilnen az olgular a- 
rasmda değildir. Düşman unsurlar, görev yerindeki disiplinin parti disipli
ninden daha yüksekte tutulduğu ve böylelikle de bir çok samimi yöneticinin 
aşındırıldığı bir pratiği geniş ölçüde inşa etmişlerdi.

Tezler parti disiplininden başka yüksek bir disiplinin bulunmadığından ha
reket etmektedirler. Parti üyelerinin seçme ve seçilme haklarmm sınırlandı
rıldığına dair olgular da su yüzüne çıktı.

Merkez Komitesinin parti organlarının seçiminden önce yaptığı açıklama
yı hepiniz hatırlayacaksınız. Orda üye adaylığından üyeliğe yükselen, ama 
henüz parti üyelik defterlerini alamayan yoldaşlarm parti organlarmm seçi
mine dahil edilmemesi gibi yanlış bir uygulama düzeltilmişti.

Parti üyelerinin haklarmm pratikte nasıl zedelendiğini olgularla sergileye
bilmek için bir kaç örnek vermek istiyorum.

Yoldaş Sedendox, 1924'ten beri SBKP(B) üyesi, Stalingrad'daki “Barikat
lar” - Fabrika işçisi. 28 seneden beri işletmededir. O işyeri kısmmda, çalış
maların zaafları üzerine defalarca dikkati çekmişti. Ama İşyeri yönetimi ve 
toplumsal örgütler onu dinlemiyorlardı. Bunun üzerine yoldaş Sedendox, 
işyerindeki çalışmaların değişik zaaflarını açıkladığı bir mektupla Merkez 
Komitesine hitap etmeye karar verir. O, Bolşevik Merkez Komitesine iletil
mek üzere, bu mektubu kısım örgütünün parti sekreterine verir. Bir parti ü- 
yesinin bu talebi yerine getirileceği yerde, onun mektubu gereken yere ileti
leceği yerde, kısım hücresinin bürosu, yoldaş Sedendox”un “kusura” üzerine 
tartışmaya başlıyor ve Merkez Komitesine mektup yazmayı bir “hata” olarak 
kabul etme, ve bu tür “hataları” bir daha tekrarlamayacağı üzerine söz ver
mek zorunda bırakılıyor. Ve böylelikle mektup MK'ne iletilmiyor. Parti bel
gelerinin incelenmesinde, Sedendox yoldaşın bu mektubu hatırlandı ve işye
ri parti örgütü yoldaş Sedendox”u “istikrarsızlık” sebebiyle partiden ihraç
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etti. (Salonda Hareketlenmeler.)

9 Şubat 1936 da Stalingrad bölge komitesi Sedendox yoldaşm partiden ih
racım onayladı. Yerel parti örgütü Sedendox yoldaşı o denli korkutmuştu ki, 
o 1937 parti denetim komisyonuna gönderdiği itiraz da bile, yaptığı “hatala- 
rm”dan dolayı pişmanlık duyduğunu bir kez daha tespit ediyordu. Adam işte 
bu derecede “ikna” edilmişti. Parti denetimi komisyonun kurultayı, 
Sedendox yoldaşm parti üyelik haklarını geri verdi.

Xoroneş bölgesine dahil Xkorezkaya”daki makine ve traktör fabrikasının 
direktörü Tolstikox yoldaşm başına da benzeri bir iş geldi. Tolstikox yoldaş, 
Stalin ve Molotov yoldaşa ilettiği bir mektupta, bölge komitesinin sekreter
lerinin haksız kışkırtmalarına maruz kaldığını ve bizzat bu sekreterlerin tahıl 
temininde suçlu davranışlarda bulunduklarını bildirir.

Parti denetim komisyonunda bir temsilcinin olayı yerinde araştırdığında, 
Tolstikox yoldaşm yazdıkları tam anlamıyla tastiklenir ve yerel parti örgütü
nün sekreteri halk düşmanı olarak teşhir edilir. Ancak tutuklandıktan sonra 
bile, bölgede Tolstikox yoldaş hakkında kışkırtmalar devam eder. Sonuçta 
yoldaş partiden ihraç edilir ve hatta tutuklanır.

Bolşevik MK sekreterliğinin bir çok ikazlarına rağmen, Xoroneş'deki böl
gesel parti komitesine gönderdiği sayısız itirazlar geçen üç ay içinde ele 
alınmaz. Ta ki, parti denetim komisyonun olaya, Ağustos 1939 de bir kez 
daha müdahale etmesi sonucu, Tolstikox yoldaş tamamen rehabilite edildi 
ve kışkırtmaların ve keyfi muamelenin sorumlularmdan parti disiplini gere
ğince hesap soruldu.

Parti üyelerinin faaliyetleri ve davranışlarının değerlendirildiği her du
rumda, üyelerin kişisel olarak katılma hakları çoğu kez zedelenmektedir.' 
Partiden atılanların yokluğunda, parti ihraçları bir çok parti örgütünde ne 
yazık ki, istisnai bir durum değildir.

Parti üyelerinin tüzükteki haklan göz önünde tutulup, Leninizmin şu ö- 
nemli savmm göz önünde bulundurulması da olağan üstü bir öneme sahiptir: 
Yığınlara hem öğret, hem de onlardan öğren.

Yoldaş Stalin 1937'de Merkez Komitesinin Şubat-Mart oturumunda şuna 
dikkat çekti:

"Kendi deneyimlerimiz, liderlerin deneyimleri yalnız başına kesin
likle yeterli değildir. Doğru bir şekilde yönetebilmek için, liderlerin 
deneyimlerini, parti yığınlarının, işçi sınıfının, emekçilerin, 'küçük' 
insanların deneyimleriyle tamamlanması gerekir."

Bu, yığınlarla bağlarımızı koparmayı bir kenara bırakalım, bir an bile za- 
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yıflatmamalıyız anlamına gelmektedir.

Bu tespitlerden, parti üyelerinin, her hangi bir konuda yada her hangi bir 
açıklama ile, Bolşevik MK'de dahil olmak üzerine, partinin herhangi bir ka
demesine hitap etme hakkının öngörüldüğü özel bir şıkkın parti tüzüğüne 
ilave edilmesinin zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Önemli devlet ve parti 
sorunları, şu veya bu Sovyet yada parti örgütünün içindeki olumsuzlukların 
ortaya çıkartılması için gerekli olgular, genellikle tam da “küçük” insanların 
bilgileri sonucu gün ışığına çıkmaktadırlar.

Lenin ve Stalin, cebinde parti üyelik defteri bulunan bürokratların, en teh
likeli bürokratlar olduğunu defalarca tespit ettiler. Zira bu bürokratlar, parti 
üyelik defterinin, parti ve Sovyet yasalarmı uygulama, emekçilerin ihtiyaçla
rının ve çıkarlarının koruma zorunluluğunu ortadan kaldırdığını zannetmek
tedirler.

Parti üyelerinin haklarının tüzüksel olarak sabitleştirilmesi, burnu büyük
lüğe, bürokratik şımarıklığa ve başı buyrukluğa karşı mücadele için ve yöne
tenler ile yönetilenler arasmdaki bağın düzeltilmesi ve dolayısıyla da genel 
parti ve devlet cihazmm çalışmalarının iyileştirilmesi için bize oldukça yet
kin bir silah sağlamaktadır.

Yığınsal temizlemelerin ortadan kaldırılması

Devamla, tezlerde yığınsal parti temizlemelerinin ortadan kaldırılması ön 
görülmektedir. Deneyimler artık bu uygulamaya son verilmesinin gerekli ve 
zorunlu olduğunu göstermektedir. Hem de şu sebeplerden ötürü:

Kapitalist unsurların yeniden canlandığı YEP (Yeni Ekonomi Politikası) 
döneminin başlangıcında, YEP ile ilintili olarak parlayan insanların partiye 
sızmalarını önleye bilmek için uygulanan kitlesel temizleme metodu, kapita
list unsurların tasfiye edildiği günümüzün şartlarında haklılığım yitirmiştir.

Partinin pekiştirilmesinde kitlesel temizlemelerin muazzam bir rol oyna
mış olduğu burada vurgulanmak zorundadır. Eğer bugün parti, her zaman
kinden çok daha örgütlü bir gücü oluşturuyorsa, eğer kendi saflarındaki pis
liklerin temizlenmesi ile oldukça güçlendi ise, kitlesel temizlemelerin bunda 
önemli bir payı vardır.

Ama şimdi, kapitalist unsurların temizlendiği, ekonomide Bolşevik düze
nin kurulduğu, parti kaypak ve istikrarsız unsurlardan artık kendini arındır
dığı şartlarda, kitlesel temizleme metodu günümüz şartları ile şüphesiz uyum 
içinde değil ve amaca uygun değildir.

Parti, parti programı ve parti tüzüğüne göre davranmayanları, normal yol
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lardan temizleyebilir.

Kitlesel temizlemelerin olumsuz yönü, kitlesel temizlemelerin kampanya 
biçimindeki niteliğinden dolayı, insanları kişisel olarak ele alma şeklindeki 
Leninist prensibin zedelenmesi gibi bir çok hatalara yol açılmasından ibaret
tir.

Belli bir standardı tespit eden ve tüm insanların bu ölçülere göre ölçüldü
ğü kitlesel temizleme metodu, sorunlara biçimsel olarak yaklaşılmasını teş
vik etmekte, parti üyelerine ve mesleki arkadaşlarına karşı dikkatli davra- 
nılması şeklindeki partinin talebinin tam anlamıyla yerine getirilmesine 
imkan sağlamamakta ve pratikte parti üyelerinin haklarının zedelenmesine 
yol açmaktadır.

Bu sebepten dolayı, kitlesel temizlemelerde bir çok sayıda haksız parti ih
raçları yapıldı. Partiye sızan düşman unsurlar, samimi parti işçilerine karşı 
kışkırtma yapabilmek ve onlara darbeler indirebilmek için temizlemelerden 
faydalandılar.

Böylelikle, partinin büyük bir temizleme yapmasından sonra, artık kitlesel 
temizleme metoduna zorunluluk duyulmamaktadır. Halk düşmanlarından, 
sadakatsiz, hainler ve faşizmin ajanlarma karşı en geniş temizleme çalışma
larının tamda kitlesel temizlemelerden sonra yaygınlaşması bunu kanıtla
maktadır. Bu bir tesadüf değildir. Zira partiye sızan düşman elementlerin, 
karıştırma faaliyetinin yeni metodu, iki yüzlülüğü, parti çizgisini görünürde 
kabul etmeyi: parti kararlarının yerine getirilmesi için görünürde mücadele
ye hazır olmayı içermekteydi. Düşman unsurlar, bazı yöneticilerimizi alda
tabilmek ve onlarm dikkatlerini dağıtabilmek için, şamatalı, gürültülü bir 
gösteriden, aktivite şovlarından, tükürük yalayıcılık, sırt sıvazlama, merasim 
konuşmaları ve karşılama törenleri atmosferinin yaratılmasından faydalan
dıkları bilinen bir gerçektir.

Dolayısıyla, parti içine sızan ve düşmanca niteliklerini ikiyüzlülük ve par
tiye karşı sahtekarlıkla gizlemiş olan düşman unsurlar bağıntısında, kitlesel 
temizleme metodu çok az oranda başarılı oldu ve hedefini tutturamadı.

Kitlesel temizleme metodu, uç noktasını, görülmüş olduğu üzere, esas ola
rak pasif üyeler olarak adlandırılanlara karşı yöneltmişti. Ve bu güya pasif 
olduklarından dolayı samimi ve düılist parti üyelerinin partiden ihraç edil
melerine yol açtı.

1933 de yapılan temizlemede, pasif unsurlar denilen parti üyeleri, partiden 
ihraç edilenlerin arasmdaki en geniş kesimi oluşturmaktaydı. Parti örgütleri
nin yaptıkları çoğu hatalar, tam da bu güya pasif kesime karşı yapılmıştı. Pa

87



sif sadık ve samimi yoldaşlar, önder fabrika işçileri çoğu kez pasif unsurlar 
arasında sayılmaktaydı. Partide görevli olmayan - parti görevinden de her
hangi bir fonksiyona sahip olunması anlaşılıyordu - büyük bir ailesi olan, bir 
kaç kez hücre toplantılarına katılmayan yada, politik sınavlarda herhangi bir 
kurnaz yada aptalca bir soruyu yanıtlamamış olan yoldaşlar pasif unsurlar 
arasında sayılmaktaydı.

Pasiflikten dolayı haksız yere ihraç edilenlerden burada örnekler vermek 
gereksizdir. Bunun örneği her parti örgütünde yeterince bulunmaktadır.

Partinin pekişmesiyle birlikte, kitlesel temizlemeler yapmanın zorunluluğu 
da ortadan kalkmaktadır.

Parti 1937'de MK Şubat-Mart oturumunda ve 1938'de MK Ocak oturu
munda, parti üyelerinin kaderleri hakkında, biçimsel ve ruhsuz-bürokratik 
bir şekilde yaklaşma pratiğini mahkum ederek, ihraç edilen parti üyelerinin, 
üyelik haklarını geri verdi. Bilindiği üzere, parti komisyonları ile yükselmek 
ve önemsenmek isteyen partiye sızan kariyerist unsurlar ve de cezai yaptı
rımların geniş ölçüde uygulanması ile parti üyelerini mahvetmek ve parti 
saflarında gereksiz bir huzursuzluğu yaratmak isteyen partideki maskeli 
düşmanlar, bu pratikten geniş bir ölçüde faydalandılar. Düşman artık takti
ğini değiştirmişti. O uyanıklığı kemiriyor, karşılıklı güvensizliği yayabilmek 
için ve saflarımızda karışıklık yaratmak için, mümkün olduğunca çok komü
niste isabet etme amacıyla, uyanıklılık üzerine ikiyüzlü konuşmalar ile uya
nıldık üzerine spekülasyon yapıyordu.

Düşmanca faaliyetlerin maskelemenin bugün en çok kullanılan metodu, 
“uyanıklılık” kisvesi adı altmda samimi parti üyeleri hakkında iftira atma 
metodudur. Düşmanlara henüz ortaya çıkartılamayan arı kovanları, bugün 
her şeyden önce iftira atanların içinde aranmalıdır.

193 8'deki Ocak oturumunda Bolşevik MK, kitlesel parti ihraçları pratiğine 
son veren ve partiden ihraç kararının daha farklı bir yaklaşımı yada ihraç 
edilenlerin yeniden partiye alınmalarını gerçekten garantileyen bir dizi ön
lemler aldı.

MK Stalin yoldaşm Şubat-Mart 1937'deki MK oturumunda, ortaya koy
duğu bilinen şu açıklamalarından hareket etmiştir:

“Bazı Parti yöneticilerimiz, insanlara, parti üyelerine ve çalışma 
arkadaşlarına karşı özensizlik hastalığından muzdariptirler. Daha 
da ötesi, onlar, parti üyelerini incelememekte, üyelerin hangi nite
likte olduğu ve nasıl bir gelişme gösterdiklerini bilmemekte ve ça
lışma arkadaşlarını dahi tanımamaktadırlar. Bu yüzden, Parti üye
lerine ve Parti yöneticilerine kişisel olarak yaklaşma özelliğinden
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yoksundurlar. Ve tam da parti üyelerinin ve parti yöneticilerinin 
değerlendirilmesinde kişisel olarak yaklaşma özelliğinden yoksun 
oldukları içindir ki, şu biçimde keyfi hareket etmektedirler: Onlar 
parti üyelerini ve parti yöneticilerini ya top yekun hiçbir sınır tanı
maksızın göklere çıkartmakta, yada aynı şekilde sınırsız bir şekil
de onları kötülemekte ve binlerce ve on binlerce üyeyi partiden ih
raç etmektedirler. Bu tür yöneticiler 'bireyler' ile, tek tek parti 
üyeleri ve onların kaderleri ile hiçbir şekilde ilgilenmemekte, ve 
onbinler ölçüleriyle düşünmeyi tercih etmektedirler.”

Binlerce, on binlerce insanı partiden ihraç etmenin önemsiz bir iş olduğu
nu ve partimizin iki milyon üyesi olduğunu ve on bin ihracın partimizin du
rumunda bir şey değiştirmeyeceği düşüncesiyle kendilerini avutmaktadırlar. 
Fakat, sadece parti düşmanlığı iliğine işlemiş olan insanlar parti üyelerine bu 
şekilde yaklaşabilirler.

İnsanlara, parti üyelerine ve parti yöneticilerine karşı bu ruhsuz yaklaşım
ların sonucunda, partinin bir bölümünde suni olarak bir hoşnutsuzluk ve öf
ke yaratılmaktadn. Lâkin Troçkist iki yüzlüler, öfkelenen bu yoldaşlara us
taca yaklaşmakta ve onları Troçkist bataklığa çekmeyi başarmaktadırlar.

Yoldaşlar! Şüphesiz sizin de dikkatini çekmiştir ki, Sovyetler Birliği'nin 
tüzüğünün değiştirilmesi üzerine sunulan tezlerin tartışılmasında, dürüst par
ti üyeleri hakkında yapılan iftiralara karşı mücadele için tedbirler sorunu en 
son sırada değildi. MK’ne ve “Pravda”nm Yazı Kuruluna da bu konuya iliş
kin olarak bir çok mektup ulaştı.

“Uyanıklılık” bayrağı altmda düşmanın faaliyetlerini nasıl sürdürdüğüne 
ilişkin olarak birkaç örnek vermek istiyorum.

Sovyetler Birliği”nin Tambox yöresinde Xssar bölge komitesinin sekreteri 
Kalyakaykin adlı bir şahıstı. Kısa bir zaman dilimi içinde o, 175 üyelik parti 
örgütünün tam 58 üyesini partiden ihraç etti. Kalyakkaykin bunu yaparken 
şu biçimde hareket ediyordu: O, herhangi birini partiden ihraç eder etmez, 
hemen ihraç edilen ile herhangi bir ilişki içinde olan tüm komünistlere karşı 
bir parti disiplin davası açıyordu. Örneğin. Kalyakaykin’in çabaları sonucu 
Nasarox partiden ihraç edilir, ve ardından bölge komitesinin istemi üzerine 
tutuklanır. O yaklaşık olarak 7 ay kadar hapiste tutuklu kalır, ve hakkında 
ileri sürülen suçlamaların kanıtlanamaz olduğundan dolayı o, Parti araştırma 
komisyonunca serbest bırakıldı. Ancak Nasarox hapiste olduğu bu zaman 
süresi içinde, Nasarox ile ilişkide bulundukları sebebiyle eşi ve yedi Komü
nist Partiden, 28 kolhoz üyesi kolhozdan ve 10 partisiz öğretmen görevle
rinden atıldı. Kalyakaykin, neticede halk düşmanı olarak teşhir edildi ve par
tiden ihraç edildi. Zaten başka türlü de beklenemezdi.
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Artçangelski parti örgütünde, Pirilutşeny gibi art niyetli bir iftiracı ortaya 
çıkartıldı. O, içinden hiç birinin doğru olmadığı ortaya çıkan tam 142 komü
nist hakkında şikayet dilekçesi yazmıştı.

Dürüst komünistlere karşı gayretle leke sürücü malzeme “örgütleyen” ve 
haklarında içişleri halk komiserliğine şikayet mektupları yazan ve samimi 
insanları felakete sürüklemeye çalışan Napolskaya'mn parti düşmanı bir gru
bu Leningrad'da bir süre kötü faaliyetlerini sürdürdü. Bu grubun tarafmdan 
bir kaç düzine dürüst insana iftira atıldı.

Arhangels yöresinde Roxdino bölge komitesinin yönetici sekreteri 
Gladkih, tüm komünistlerin önüne en az bir halk düşmanını tespit etme gö
revini koydu ve peşinen bildirdi ki. “bu işte hiçbir aşırılık ortaya çıkmaya
caktır”:

Aktyubinsk yöresine bağlı Kilyutşi bölgesinde, halk düşmanı Peskoxskaya 
tarafmdan, örgütün % 64”ünü temsil edilen tam 156 komünistin partiden ih
racı örgütlendi. Aynı bölgenin “Progres” adlı kolektifinde 13 üyeden oluşan 
parti üyesinin tamamı partiden ihraç edildi.

Düşman güçlerin esas çabaları, Bolşevik kadroları dağıtmaktı. Teşhir ol
madan önce Ukrayna parti örgütünün yönetici bir pozisyonunda olan halle 
düşmanı Kudrayaxzex, ifadesinde şunları söylüyordu:

'‘Mümkün olduğunca çok insanı partiden ihraç etmeye gayret gös
teriyorduk. Biz, ihraç edilmeleri için hiçbir nedeni olmayan insan
ları da partiden ihraç ediyorduk. Bu yolla, sadece ve sadece öfke
lenen insanların sayılarını artırmayı ve böylelikle taraftarlarımızın 
sayılarını çoğaltmayı amaçlıyorduk.”

Halk düşmanlarmm karıştırma faaliyetlerinin planmda parti cihazının par
çalanması da bulunmaktaydı. Ukrayna'da bir sahtekarlıkla parti bölge komi
tesine girmeyi başaran başka bir halk düşmanı şu ifadeyi vermektedir.

“Beş, altı günlük bir süre içinde, bölge komitesi cihazını dağıttım, 
bölge komitesinin hemen tüm kısım yöneticilerini görevlerinden 
aldım, 12-15 kişiden oluşan yönergecileri kovdum ve hatta bölge 
komitesinin teknik cihazını yeni insanlarla değiştirdim.

Tüm bunları, düşmanlara karşı mücadele ve uyanıklığı elden bı
rakanların Ukrayna KP(B)'in bölge komitesinden temizlenmesi 
kisvesi altında yaptım. Bölge komitesinin cihazını bu şekilde 
'temizledikten' sonra, aynı kılıf altında, mahalle ve şehir komitele
rini dağıtmaya giriştim. Kısa bir süre içinde, haklarında hiçbir suç
layıcı malzeme bulunmayan 15 sekreteri ve bir dizi başka yöneti-
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çileri görevinden aldım. Böylece, düşmanlara karşı mücadele ve- 
riyormuşum görünümü yarattım ve bütünüyle sebepsiz bir yere iş
lerine son verdiğim bir dizi komünistin partiye karşı öfkelenmele
rini sağladım. Ayrıca, karşı-devrimci örgütümüze mensup bir dizi 
insanın çıkışını vererek, daha alt bir seviyedeki kademeye ataya
rak ortaya çıkmalarını önledim."

Bazı örgütlerde iftiracılar o denli arsızlaşmalardı ki, hiçbir engel tanımaz 
hale gelmişlerdi.

Örneğin Kiev bölgesinin bir yöresinde iftiracı Chanexski ortaya çıkartıldı. 
Chanexski'nin komünistlere karşı yönelttiği sayısız suçlamalardan hiçbiri 
doğru çıkmamıştı. Ancak bu iftiracı hiç istifini bozmadı ve iftiralarından bi
rinin yer aldığı Ukrayna KP(B)'in bölge komitesine gönderdiği bir mektupta 
aynen şöyle yazmaktaydı:

"Düşmana karşı mücadelede oldukça yıprandığımdan dolayı bir 
tedavi merkezine gönderilmemi rica ediyorum.’’ (Canlı gülüşme
ler.)

Bölge parti tarım kısmının sekreteri Sedeox'un, Ilkutsk'daki Parti 
aktivistlerinin bir toplantıdaki konuşması tipiletir. O Parti üyelerini üç gruba 
ayırmaktadır. O şöyle diyordu:

“Birinci tip, çok aktif olandır, o araştırılmalıdır, şüphesiz izler 
düşmana götürmektedir. Sırtında geçmişten kalan bir 'yükü' olan
lar ise ikinci tiptendir. Onun arkada kalacağı, sırtındaki yükün onu 
engelleyeceği hesaba katılmalıdır, o da araştırılmalı, şüphesiz iz
ler bizi düşmana götürecektir. Vicdan icabı değil de, korkudan ça
lışan bir insanı bulduğumuzda o üçüncü tipi temsil edenlerdendir.- 
Böyle bir durumda kuşkusuz yanılmayız, o bir düşmandır." (Gü
lüşmeler.)

Görüldüğü üzere bu bütünlüklü bir “teori”dir.

Bazı iftiracıların “faaliyetleri” öyle bir boyuta ulaşmıştı ki, belli bir 
rasyonaliteyi devreye sokmaya başlamışlardı.

Buna bir örnek, 1925'den beri parti üyesi ve Xrbeyskoye'deki 
(Rrağssnoyarsk yöresi) parti meclisinin yönetici olan Alexeyev'dir. Çalışma
sı oldukça kötü idi ve tüm zamanmı samimi komünistlere ve partisiz öğret
menlere karşı iftiracı suçlamalar yazmakla geçirmekteydi. Bu alanda “işi” 
başından o denli aşmaktaydı ki, kendisine değişik başlıklarda özel bir kata
log hazırlamıştır: “Büyük düşman”, “küçük düşman”, “daha küçük düşman”, 
“en küçük düşman”. (Genel gülüşmeler.) Bölgede büyük bir karışıklığa se
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bep olduğunu burada söylemeye gerek yoktur. Sonuçta o, bir iftiracı olarak 
partiden ihraç edildi.

Aleksyex olayında, bu tipin kimi andu’dığını düşündüm. Aklıma Gogol'ün 
“Ölü Canlar” adlı hikayesindeki Sobakexiç geldi. Bilindiği üzere Sobakexiç 
için tüm insanlar yankesici ve hırsızdırlar. Şitşikox'un Sobakexiç'e tutarlılığı 
ve sadakatlığı nedeniyle şehirde en çok polis ustasının hoşuna gittiğini itiraf 
ettiğinde Sobakexiç büyük bir ağırbaşlılıkla şöyle yanıt vermekteydi:

“O bir yankesicidir! O sizi satacak ve aldatacaktır ve sonrada si
zinle aynı masaya oturacaktır. Hepsini tanıyorum. Hepsi de yan
kesicidir, tüm şehir öyledir; Bir yankesici diğerinin üstünde oturu- 
yorken bir üçüncüsünü de kovalıyor. Hepsi tanrıyı satmaya 
hazırdır. O şehirde sadece bir tane dürüst adam vardır. O da 
Savcı. Doğrusunu söylemek gerekirse o da domuzun tekidir.” 
(Salonda gülüşmeler.)

Öyle görülüyor ki Sobakexiç'in torunları hala yaşamakta ve hatta zaman 
zamanda partiye bile sızmaktadırlar. Büyük bir süpürge alarak, parti evimizi 
bu pisliklerden iyice temizlemek gerekir! (alkışlar.)

İnsanlarda mümkün olduğunca uzak kalma, insanlara karşı yapılan suçla
maları somut olarak araştırmadan kaçma, hala çok sayıda yüksek kademede
ki parti yöneticilerinin bir hastalığı durumundadır. Parti örgütümüzde kendi
ni sağlama alanlarm, sadece kendini her türlü ihtimale karşı sağlama almaya 
çalışan insanların sayısı az değildir.

Geçmişte ve bugün de partiden ihraçların en sık sebebi düşmanla “ilişki” 
gösterilmektedir.

Bu gerekçeye dayanılarak apar topar partiden ihraç edilen samimi yöneti
cilerin sayısı az değildir. Tüm suçları, çalışma koşullarından dolayı, sonra
dan halk düşmanı oldukları ortaya çıkan insanlarla buluşma zorunda kalma
larından, onlarla konuşmalarından ve onlarla “aynı cadde üzerinde 
yüriimelerin”den ibaretti.

Samimi komünistlere saldırabilmek için, bu genel formül - “düşmanla iliş
ki” - parti düşmanı güçler tarafmdan yaygın bir şekilde kullanıldı. Bu for
mül, o denli geniş ve o denli bulanık bir yorum ile kullanılmaktaydı ki, bin 
bir türlü şey bunun içine dahil edilmekteydi. Hem basit tanışmalar ve meslek 
hayatmdan kaynaklanan düşman güçlerle beraber çalışma, hem de düşmanla 
gerçek ilişkiler ve karşı-devrimci faaliyetlere katılma gibi her şey ayrımsız 
olarak bu formül içine dahil edilmekteydi.

Bu temelde geçmişte olduğu gibi bugün de bir çok hatalar yapılmaktadır.
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İnsanların biçimsel sebeplere dayanılarak toptan suçlanması nedeniyle, 
gerçek, sinsi halk düşmanları, birinci derecedeki alçak herifler mahkemele
rin cezai yaptırımından kurtulmaktaydılar.

“Kendini sağlama” alanların kapıları açtıkları yerlerde iftiracılar bozguncu 
faaliyetlerine devam etmekteydiler.

“Kendini sağlama alma” konusunda işte bir örnek. “Sxerdlov - Ugol” adlı 
tröstün bir kömür madenindeki maden yöneticisi ve baş mühendis, kısım şe
finin karakteristiğini şu şekilde ortaya koymaktadırlar:

"O çalışmayı bilir. Sistemli olarak içki içmekte buyruğu alındakiler- 
le de içebilmekte. Son dakikada programı yerine getirmekte. Ör
gütsel yeteneğe sahip, kısmın faaliyetini sağlamakta. Çalışmada 
sıçramaları sevmemekte. Çok tutucu ve destek sorununda opor- 
tünistçedir. Mümkün olduğunca görev almamaya, mümkün oldu
ğunca az çalışmaya ve mümkün olduğunca çok kazanmaya ça
lışmaktadır." (Gülüşmeler.)

Bazı parti üyeleri kendilerini sağlama almada, tıbbi kuramların yardımına 
başvurmaktadnlar. Bir vatandaşa verilen şu rapora bakın:

“Yoldaş (isim) sıhhati ve şuuru sebebiyle hiçbir halk düşmanın ta
rafından kendi amacı için kullanılamayacak durumdadır.

Kiev Şehrinin Ekim - Bölgesî'nin psikoloji bölümü. (İmza)”. (Canlı 
gülüşmeler.)

Bizde insanlara ve parti üyelerine bir çeşit “biyolojik” bir şekilde yaklaş
ma teorisi iyice yer etti: Bir komünist yaptığı işe göre değil de, yakın yada 
uzak bir akrabasının faaliyetlerine göre değerlendirilmektedir. Herhangi bir 
büyük annenin sosyal konumu ve yetersiz ideolojik sağlamlığı, bir dizi ku
şağın mensuplarının kariyerini zedeleyebiliyordu. (Gülüşmeler.)

Böylesi bir yaklaşımın Marksizm ile bir alakası yoktur. Stalin yoldaşın ge
liştirdiği ve altmı çizdiği şu temel düşünceden hareket etmek zorundayız: 
Oğul babadan sorumlu değildir, bir parti üyesi kendi eylemlerine dayanarak 
değerlendirilmek zorandadu. Ama ne yazık ki, bir yöneticinin politik yapısı 
kendi eylemlerine göre, olgulara dayanılarak değerlendirme yerine, onun 
uzak ve yakm akrabalarının ve atalarmm yapılarına dayanılarak değerlen
dirme alışkanlığı bizim pratiğimizde yaygındır.

Bu “teorinin” temsilcilerinin açıkça faaliyet sürdürdükleri söylenemez. 
Onlar işlerini el altından yürütmekte ve insanları kendi eylemine göre değil, 
ama onun aile köklerine göre değerlendirmektedirler.
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Bu “biyolojik” metoda son verilmek zorundadır. (Sesli alkışlar.)

Parti üyelerinin sadece olumsuz yönlerini gören, bir yöneticinin yaşamının 
eserini bütünlüklü olarak görmeyen ve değerlendirmeyen, olumlu ve olum
suz yönlerini tanımak istemeyen insanların (ki bunları sahte moralciler ola
rak adlandırıyorum) sayısı az değildir. Bu şahıslar, insanları değiştirilmesi 
mümkün olmayan katı, cansız bir şema olarak görmektedirler.

Bu şahıslar, şablonlarm ve “ölçü aletlerinin” keşifçileridir. Onlar, bir yö
neticinin iyi mi kötü mü olduğunu, onun söz konusu kıstaslara uyup uyma
dığını ölçebilmek için bu şemalar ile insanları kıyaslamaktadırlar. (Gülüşme
ler.)

Bu insanlar, sosyalizmin inşası ve tüm eğitim faaliyetlerimizin insanların 
bilinçlerinin değiştirilmesine yönelik olduğunu unutmaktadırlar, insanları ve 
onlarm bilinçlerini dönüştürebilmek için partimiz bulunmakta, sosyalist za
feri bunun için elde ettik ve komünizmin inşası görevi bunun için vardır. 
Eğer bazıları, insanların bilinçlerinin dönüştürülmesinin parti üyelerini ilgi
lendirmediğini düşünüyorsa, komünistlerin doğuştan her türlü önyargıdan 
uzak olduğunu, her türlü eğitime ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorsa, o za
man bu, insanlara idealist ve şematik bir şekilde yaklaşmanın bir ifadesidir, 
insanları tüm ilişkilerine ve bütünlüklü olarak değerlendirme yerine, insanla
rı soyut olarak, önceden tespit edilmiş ölçülere göre yargılama anlayışı kaçı
nılmaz olarak pasifizme ve insanları kötümser bir şekilde yargılamaya götü
recektir. Bu tür karamsar tavırlarda görüş açısı, geçmişe yöneliktir. 
İnsanların bu şekilde değerlendirilmesiyle Bolşevizmin alakası yoktur. O, 
metodik olarak Bolşevizme taban tabana zıttır.

Tüm bunları menşevizme doğru yeniden bir saplantı olarak görüyorum. 
İnsanları ileriye doğru yönlendirme, hatalarmdan arındırma ve onları yeni
den eğitmeye çalışılacağı yerde, insanların hatalarmm abartıldığı, mutlaka 
geliştirilmesi ve her yönden desteklenmesi gereken insanların içindeki de
ğerlerin görülmediği, insanlara karşı tavırda kendine has oportünizmin bir 
biçimi olarak görmekteyim. Bu sahte moralcilerin cilaları biraz çizildiğinde, 
iki yüzlülükleri ve sahtekar gerçek yüzleri ortaya çıkmaktadır. Bu tip mezar 
kazıyıcılarla elbette bir yere varılamayacağı ortadadır. (Şiddetli alkışlar.)

Partiye yeniden kabul edilenleri yarım rehabilite etme pratiğine de son ve
rilmek zorundadır. Kendini sağlama alabilmek için, yeniden rehabilite edilen 
üye ve aday üyeler üzerine “her halükarda” bir leke bırakmak isteyen parti 
yöneticileri tipi pratikte hala yaygındır: Eğer birisi önce ihraç edilipte yeni
den rehabilite edilmesi gerekiyorsa o halde ona bir fırça atılmalıdır. Ve eğer 
ona bir fırça atılmışsa, onun gözünü korkutmak için o zaman ona bir ihtar 
verilmelidir.
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Bu tür yarım rehabilite pratiğine kesinlikle son verilmek zorundadır. Eğer 
söz konusu kişi tam rehabiliteyi hak etmişse, o zaman onun tüm cezaları 
kaldırılmak zorundadır.

Bu olgular, saflarımıza sızmayı başaran ve partiye karşı düşmanlıklarını, 
uyanıklık üzerine sahte yaygaralarla gizlemeye çalışan maskeli düşmanların 
teşhir edilmesinin ve istisnasız olarak hepsinin imha edilmesinin zorunlulu
ğuna dikkat çeken, MK'nin Ocak oturumunda alman kararın, bir dizi parti 
örgütünde yeterli bir kararlılıkla yerine getirilmediğini belgelemektedirler.

Parti üyelerine kişisel yaklaşma metodu, tam olarak uygulanmamaktadır. 
Toptancı ve sebepsiz parti ihraçları hala gerçekleşmektedir.

MK Ocak oturumunun kararı, sebepsiz ihraçlara karşı mücadele de müm
kün olan en çok teminatı vermeyi, üyelere kişisel olarak yaklaşma metodunu 
geçerli kılmayı ve parti üyelerinin kaderleri sorunu hakkında olağan üstü bir 
ilgiyi yaratmayı amaçlamaktaydı.

Bu sorunun olağan üstü öneminden dolayı, tüzük bir dizi temel tez ile ta
mamlanmak zorundadır. Böylelikle, Parti üyelerine karşı yönlendirilen suç
lamaların doğru olup olmadığı üzerine sağlıklı bir inceleme garantilenecek, 
parti üyelerine daha çok dikkat sarf edilecek, Parti üyelerinin hakları her tür
lü keyfiyete karşı korunacak ve pratikte yaşamda bulunan, önemsiz hata ya
pan parti üyelerini en yüksek ceza ile, parti ihracı cezası ile cezalandırılması 
uygulaması kaldırılacaktır.

Stalin yoldaşın şu işaretini göz önünde bulundurmak zorunludur:

“Parti üyeleri için parti artık çok büyük ve çok ciddi bir mesele ha
line gelmiştir, partiye alınma veya partiden ihraç edilme bir insa? 
nın hayatında çok önemli bir kesiti oluşturmaktadır,”

“Basit parti üyeleri açısından, partide kalma yada partiden ihraç 
edilme sorunu, ölüm ile kalım meselesidir."

Başka bir yerde Stalin, nasıl ordu için en yüksek ceza, kurşuna dizmek ise, 
parti için ise en büyük cezanın partiden ihraç olduğuna dikkat çekmektedir. 
(Bkz. J.Stalin, Seçme Eserler, “Muhalefet Üzerine”, s.34, Rusça).

SBKP(B) MK'nin Şubat 1937'deki oturumunun ve SBKP(B) MK'nin O- 
cak 193 8'deki oturumunun kararlan, partiihnçlıam cüzi bîr miktara indi
rilmesini hedeflemektedir. Eğer parti ihracı, orduda verilen en yüksek ceza
ya, kurşunlama cezasma denk düşüyorsa, o zaman bu ceza ayrım yapmadan 
sağa, sola doğru uygulanmamalıdır.
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Ustalar hata yapmadı mı?
Stalin hata yapmadı mı? 25

Lenin gibi, Stalin de bize, “tarihi yapan şahıslardır”, “bilim, birkaç deha
nın ürünüdür” ve “hatasız otorite ve bu otoriteye büyük saygı olmaksızın i- 
lerleme olmaz”, vs. gibi kapitalist toplum düzeninden kaynaklanan ideoloji
ye bağlanmadan, komünistlerin nasıl Marksist-Leninist bir tarzda büyük 
ustaların otoritesini yükselttiğini ve propaganda ettiklerini gösterdi.

Gülüşümüze göre, ustaların büyüklüğü üzerine tüm şatafatlı övgü türküleri 
faydasız olmaktan daha da kötüdür. Çünkü aslında bunlar gerçek otoriteyi 
sarsmakta ve içerik yerine şekilsel aydınların propagandasını yapmaktadır. 
Böyle türküler, proletaryanın bilimi olan Marksizm-Leninizm ile çelişmek
tedir.

Lenin'in ölümünden sonra Stalin, onun otoritesini devamlı tekrarlanan boş 
laflar ile ve onun yaşamını peşpeşe sıralayan monoton makalelerle değil, 
Lenin'in eserini ayrıntılı ve esaslı değerlendirmeye, özünü propaganda etme
ye ve onu böyle savunmaya girişti. Stalin'in tüm teorik eseri bu çabayla be
lirlenmiştir. Burada biz sadece “Leninizmin Temelleri Üzerine” ve 
“SBKP(B) Tarihi - Kısa Ders” adlı eserleri anımsatmak istiyoruz.

Marksizm-Leninizm'in ustalarının, özellikle Stalin yoldaşın eserlerinin ge
niş propagandasıyla ilgili görevimiz için Stalin'in bu yaklaşım ilkelerinin 
büyük önemi vardır.

Stalin'in savunulması mücadelesinde komünistler sılc-sık şu sorularla kar
şılaşıyorlar: “Stalin'in hiç hata yapmadığma mı inanıyorsunuz?” “Stalin 
eleştirilemez mi?”

Böyle göıünüşte basit ve haklı soruların altmda, gerçekte bir dizi tam ola
rak aydınlatılması gereken, açık bir cevabı gerektiren sorunlar yatmaktadır.

Stalin gibi, dünyanın sarsıldığı bir zamanda düşmanı smıf mücadelesinin 
birçok cephesinde yenen ve yoldaşlarını itinalı bir şekilde eğiten, onlarca yıl 
çok önemli bir görevde mücadele veren bir yoldaşm hiç hata yapmadığını 
varsaymak kesinlikle anti-Marksist-Leninist bir yaklaşımdır. Fakat böyle ba
sit bir tespit de yetersizdir. Aynı zamanda, Lenin, Engels ve Marks'ın da 
yanılmaz olmadığı gerçeğini açıklamalıyız. Tesbit etmemiz gereken şey, bu

25 Bu konuda daha geniş açıklama, “Gegen die Strömung”un 1979 yılında yayın
lanan 13. Sayısında mevcuttur.
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konuda Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in arasmda ilkesel önemli bir fark 
görmediğimizdir.

Stalin'in olası hatalarından söz edecek isek, o zaman genişçe, genelde 
Marksizm-Leninizm ustalarının olası hataları sorunu üzerine tartışmalıyız.

Marksizm-Leninizm'in ustaları gerektiğinde özeleştiri yapıyorlar ve büyük 
mücadele arkadaşlarının veya kendilerinden öncekilerin eserlerine karşılıklı 
eleştiri yöntemiyle yaklaşıyorlar. Örneğin Lenin, “Sendikalar Sorunu” ve 
diğer sorunlardaki hatalarma değiniyor. Aynı şekilde Stalin de, hatalarını 
açık olarak ve özeleştiriyle kabul etmeyi ve düzeltmesini bildiğini çeşitli şe
killerde göstermiştir.

Örneğin Stalin, Lenin'in 1917'de Rusya'ya dönmesinden önce, platform 
şekline dönüşmemiş bazı yalpalamaları olduğunu anlatır. (Stalin, Bütün E- 
serler, Cilt 6, s.301 ve Cilt 3, s.38. türkçe). O bunu şöyle açıklıyor: “Yalnız 
hatalarımı değil, geçici yalpalamalarımı da gizlemedim”! (Stalin, Bütün E- 
serler. Cilt 10, s. 53,). Bu konuda Stalin, Tüm Eserler 1. Cilt'in önsözünü, 
taran sorunu ve sosyalist devrim zaferinin şartları sorunundaki hatalarını dü
zeltmeye ayırdı. “Leninizmin Sorunları” ve sonraki başka eserlerinde Stalin. 
“Leninizmin Temelleri Üzerine” adlı eserindeki bazı ifade tarzlarını, örne
ğin sosyalizmin tam ve kesin zaferi sorununa ilişkin ifadesini düzeltmiştir.

Bu, Marksizm-Leninizm ustalarının kendilerini hiçbir zaman yanılmaz 
görmediklerini ve hiçbir zaman başkalarının da kendilerine karşı böyle bir 
tavır göstermesini beklemediklerini gösteriyor.

Diğer taraftan eleştiri sorunu gayri-ciddi, kolaycı, hafif bir tarzda ele a- 
lınmamalıdır. Hangi konu üzerine konuşulduğu bilinmelidir. Lenin'in, 
Engels'in temel bir eseri hakkında söylediği: “İçinde tek bir cümlenin bile 
rast gele söylenmediği, hepsinin geniş bir tarihi ve siyası bilgiye dayandırıla
rak yazıldığına güven duyulabileceği” (Lenin. “Devlet”. 1917. s.7-8. Kurtu
luş Yolu Yay.) şeklindeki ifadesi, Stalin'in eserleri için de geçerlidir. Bu ne
denle, hafif, kolaycı “eleştirmenler” Stalin'in hatalarını göstermek yerine, 
kendi hata ve zaaflarını açığa vurmaktadırlar. Bu, her zaman böyle ortaya 
çıkacaktır.

Lenin, bu gibi hafif “eleştirmenler” hakkında şöyle yazıyordu:

"Hayatımda birçok kere, Engels’in düşüncesizce oportünizm ile 
suçlandığına tanık oldum ve buna karşı son derece kuşkulu dav
randım. Engels'in haksız olduğunu ispatlamayı her şeyden önce 
bir deneyiniz. Bunu başaramazsınız!...

Hayır, hayır, Engels yanılmaz değildir. Marks yanılmaz değildir.
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Fakat onların 'hatalarım' ispatlamak için bu soruna başka türlü 
yaklaşılmalıdır. Gerçekten tümden başka türlü. Fakat bu şekilde 
bin kere haksızsınız.”
(Lenin, “Innes Arman'a Mektup”, Bütün Eserler Cilt 35, s.243, Almanca.)

Lenin, komünizmin büyük ustasını coşkuyla savunurken, şu görüşte de 
değildi: Marks ve Engels yanılmazdır. O halde her eleştiri başlangıçtan yan
lıştır. Lenin, Marks ve Engels'e getirilecek eleştirinin, ideolojik smıf müca
delesi ile ilişkili oportünistlerin ispatlanmayan teorik ithamlarma ilişkin ola
rak ele alınması gerektiğini belirtiyordu.

Bu nedenle, baştan itibaren Marksizm-Leninizm ustalarının “Eleştirmele- 
ri”ne karşı “son derece kuşkulu” olmak, her şeyden önce delillerde ısrar et
mek ve her düşüncesizce ve gayri-ciddi eleştiriyi “bin kere yanlış” olarak 
reddetmek tek doğru olandır.

Marksizmin-Leninizmin klasiklerinin yazılarının incelenmesinde problem
ler ile karşılaştığımızda, bu problemleri mutlaka Marks, Engels, Lenin ve 
Stalin'e mal etmeden evvel, bunları öncelikle kendi problemlerimiz olarak, 
bunları kendi kavrayışsızlığımızın ve yetersiz seviyemizin bir neticesi olarak 
değerlendirmek en doğru yaklaşım olacaktır.

Kruşçev'in SBKP 20. Parti Kongresini toplayabilmesi için, Stalin’in ölü
münden sonra birkaç yıl geçmesine rağmen, bundan somaki revizyonist iha
netle ilgili olarak Stalin'in hatalarının da önemli bir başlangıç noktası olarak 
büyüle önemi yok muydu şeklinde bir soru sorulabilir.

Buna karşı her şeyden önce şu olgu ortaya konmalıdır. SBKP ve dünya 
komünist hareketi içinde gelişen revizyonist akıma karşı eğer bir kimse ka
rarlı bir şekilde mücadele ettiyse, o da birinci sırada Stalin idi.

Bunu inkar etmek, revizyonist ihanet ile komünizmin büyük ustalarının 
olası hataları arasındaki sınıfsal cepheyi gözden kaçırmak, Stalin'i reviz
yonist hainlerin yanma yaklaştırmak bile, doğrudan tarihi çarpıtmak anlamı
na gelmektedir. Stalin'i revizyonizmin yolunu hazırlayan kişi olarak göster
meye çalışan her türden sahte Marksistin bütünüyle haksız olduğunu 
kavramak için, bugün herkes “Ekonomik Sorunlar” ve “Dil Biliminin Sorun
ları” adlı eserlerini, Stalin'in Tito revizyonizmine karşı mücadele belgelerini 
ve onun SBKP içindeki revizyonist eğilimlere karşı mücadelesini inceleye
bilir. Bunlar iftiralardır. İftiralar mahkum edilir, tartışılmaz.

Fakat şu soruyu sormak meşrudur: Özellikle yaşadığı son yıllara ve son 
eserlerinde — 30'larda Buharin'e karşı mücadelesindeki tahlilleriyle bağlan
tılı olarak — daha açık ve ayrıntılı olarak keskinleşen sınıf mücadelesini
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ve onun yasalarını ortaya koyması gerekmez miydi? Çünkü, sosyalist üre
tim ilişkilerinin yaratılmasından, Troçkist ve Buharincilerin yenilmesinden 
ve anti-faşist savaştan sonra, Kruşçov revizyonizmini yenmek için parti içi 
mücadelenin ve keskinleşen sınıf mücadelesinin öğretileri, SBKP'de re
vizyonist yozlaşma tehlikesinin gerektiği gibi kavranmadığı görüldü.

Sovyetler Birliği'nin yozlaşmasından sonra, bugün böylesi bir sorunu or
taya atmak, doğal olarak övünülebilir büyük bir marifet değildir. Somadan, 
öncesine oranla daha fazla bilmek gerçeği, belli bir dereceye kadar objektif 
unsurları göz önünde bulundurmak ve dikkate ancak gerekli ise de, böyle bir 
sorunun haklılığını değiştirmez.

Stalin'in proletarya diktatörlüğü şartlarında smıf mücadelesini inkar ettiği 
iftirası, geri püskürtülmelidir. Stalin'in eserlerinin ve onun “eleştirmenle- 
ri”nin incelenmesi, Stalin'in tüm eserlerinde, proletarya diktatörlüğü altmda 
smıf mücadelesinin sürdürülmesi temel tarihi sorununu, kadrolar, partinin 
yozlaşma olasılığı sorununu esaslı ve derinlemesine tahlil etmesinden, onun 
değerinin “eleştirmenleri”nin ne kadar üstünde olduğunu gösteriyor.

Stalin, Maries, Engels ve Lenin ile bir düzeydedir.
Marks, Engels, Lenin ve Stalin'i savunmak, onların otoritelerinin 

Marksist-Leninist tarzda pekiştirmek, oluk oluk akan kanlar ve büyük 
kurbanlar ile elde edilen devrimci işçi hareketinin tecrübelerini ve de 
bir bütün olarak smıf savaşımlarının tarihini savunmak ve bu derslerin 
otoritelerini bugünkü savaşımlar için kuvvetlendirmek anlamına gel
mektedir.
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Kişilerin putlaştırmasının bir düşmanı: 
J.W. Stalin

Kruşçov' un SBKP' nin 2O.Parti Kongresindeki ünlü “gizli konuşma
sından sonra iyice yaygınlaşan bir suçlama da, Stalin'in kendi şahsında 
“putlaştırma”yı teşvik ettiği ve partiyi buna zorladığıdır.

Sovyetler Birliğinde Stalin'in üzerine abartılı ve haksız övgülerin olduğu, 
Stalin'in şahsının ve onun kazanımlarınm biçimsel düzeyde gereğinden 
fazla değerlendilmiş olduğu inkar edilemez.

Ancak Stalin'in bizzat kendisi her türlü kişileri putlaştırmanın düşmanıy
dı. Stalin kişilerin idealize edilmesine karşı tekrar tekrar mücadele verdi.

“Lenin, sadece işçi ve köylüleri eğiten değil, aynı zamanda onlar
dan öğrenmesini de bilenlerin gerçek bir Bolşevik lider olabilece
ğini bize öğretmektedir.”
(Stalin, "Leninizmin Sorunları”, 1939, Cilt 11, sf. 123, türkçe)

Ve Stalin kendi katkıları ve hatalarından oldukça özeleştirici bir biçimde 
söz etmekteydi (Bkz: Stalin Eserler Cilt 1, “Yazarın birinci cilde önsö
zü”, s. 19) ve abartmalara, iltifatlara karşı mücadele etti.

Devamla,Stalin, “Dyetisdat” (Çocuk Kitapları) adlı yayınevine 16 Şubat 
1938 tarihinde yazdığı bir mektupta, Komsomol MK' ne hitaben, değer
lendirilmesi üzerine verilen ve kendi kişiliğini konu edinen bir kitabın 
yayınlanmasına karşı çıktı. Mektupta şöyle söylenmekteydi:

“Ben 'Stalin'in çocukluğu üzerine hikayeler' başlıklı kitabın yayın
lanmasına ısrarla karşı çıkıyorum.

Kitap, bir dizi gerçek olmayan iddialar, çarpıtmalar, abartmalar ve 
haksız övgüleri içermektedir. Onlar yalancılar (belki de 'iyi niyetli' 
yalancılar) ve dalkavuktur. Bu yazarlar için üzücüdür, fakat olgu, 
olgu olarak kalmaktadır.

Fakat en önemli nokta bu değildir. Meselenin en önemli noktası, 
bu kitabın Sovyet çocuklarının (ve tüm insanların) bilincine, kişiyi 
putlaştırma, kahramanları ve yanılmaz kahramanlar efsanesini 
yerleştirme eğilimini taşımasından ibarettir. Bu ise tehlikeli ve za
rarlıdır. 'Kahramanlar' ve 'yığınlar' teorisi Bolşevik bir teori değil
dir, bu sosyal devrimcilerin bir teorisidir. Sosyal devrimciler, kah
ramanların halkı yarattığını söylemekledirler. Sosyal devrimcilere 
karşı Bolşevikler ise, halk kahramanları yaratmaktadır diye karşı-
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Iık vermektedirler. Kitap, sosyal devrimcilerin değirmenine su ta
şımaktadır. Bu şekilde yazılmış her kitap sosyal devrimcilerin de
ğirmenine su taşıyacak ve tüm Bolşevik faaliyetlerimize zarar ve
recektir."
(Stalin'in mektubu “Voprosy istorii (Tarih Sorunları Ç.N.) Sayı 11 
1953”de yayınlandı. Stalin, Eserler, Tamamlayıcı Cilt 1929-1952, Berlin 
1977 baskısından aktarıldı, almanca)

Stalin gerek kendisinin karşısmda gerekse de genelde insanların karşısın
da dalkavukça davranış ve yaklaşımları komünist olmayan bir tutum ola
rak reddetmekteydi:

"Bana karşı 'bağlılığınızdan' söz ediyorsunuz. Bu sözlerin ağzı
nızdan tesadüfen dökülmüş olması mümkündür. Mümkündür... 
Ama eğer bu sözcükler tesadüfen çıkmadıysa, o zaman size kişi
lere karşı bağlılık 'prensibinden vazgeçmeyi öğütlerim. Bu Bolşe
vik bir tarz değildir, işçi sınıfına, onun partisine, devletine bağlı o- 
lun. Bu gerekli ve iyidir. Ama bu bağlılığı kişilere karşı bağlılıkla, 
bu boş ve yararsız aydınca tumturaklı parlak sözlerle karıştırma
yın.”
(Stalin, “Şatunovski Yoldaşa Mektup", 1930, Eserler Cilt 13, s. 28, 
türkçe)

Ve 1946'da Stalin, Nazi -Savaş birliklerince Sovyetler Birliği’nin işgaline 
karşı büyük anavatan savaşındaki Stalin'in katkılarını şatafatlı laflarla ö- 
ven Kızıl Ordu Komutanı Prof. Dr. Rasin' e şunları yazıyordu:

“Stalin'in üzerine methiyeler de kulak tırmalıyor - bunları okumak 
insanı utandırıyor.”
(Stalin, “Clausewitz, savaş ve savaş sanatı sorunları üzerine. Albay Prof. 
Dr. Rasin'in 30 Ocak tarihli bir mektubuna yanıt”, 23 Şubat, 1946, “Neue 
Weiften Sayı 7, Nisan 1947, s.23-25, Stalin Eserler 16, s. 69, türkçe)
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Tiflisli işçilerin bir öğrencisi olarak Stalin
“Yoldaşlar! İzninizle her şeyden önce, burada işçi temsilcileri tarafmdan 

yapılan karşılama söylevlerine dostça teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Sizlere şunu tüm içtenliğimle ifade etmeliyim ki yoldaşlar, burada aldığım 
övgülerin yarısını bile hak etmiş değilim. Anlaşıldığı kadarıyla ben, Ekim'in 
kahramanı, Sovyetler Biriliği Komünist Partisi'nin önderi, Komintern'in ön
deri, efsanevi bir yiğit ve daha kim bilir nelerim. Bütün bunlar saçma, yol
daşlar, ve tamamen gereksiz bir abartma. Bu tonda, genellikle, ölmüş bir 
devrimcinin mezarı başında konuşulur. Benim ise ölmeye daha niyetim yok.

Bu nedenle, eskiden ne olduğumun ve Partimizde bugünkü konumumu 
kime borçlu olduğumun gerçek resmini yeniden çizmek zorunda hissediyo
rum kendimi.

Arakel (a. Okuaşvili) yoldaş burada, vaktiyle kendisini benim öğretmenle
rimden, beni de kendisinin öğrencilerinden biri saydığmı söyledi. Tamamen 
doğrudur yoldaşlar. Ben, “Tiflis Demiryolu atölyeleri”nin ileri işçilerinin bir 
öğrencisiyim ve gerçekte de öyle kalacağım.

İzninizle, biraz geçmişe dönmek istiyorum.

Demiryolu atölyelerinden bir işçi çevresinin ilk kez bana verildiği, 1898 
yılını anımsıyorum. 28 yıl önceydi. Sturua yoldaşın evinde, Cibladze (o da o 
zamanki öğretmenlerimden biriydi), Çodrişvili, Çydze, Boçorişvili, Ninua 
ve Tiflis'li diğer ileri işçilerin varlığında, pratik çalışmada ilk dersimi alışımı 
anımsıyorum. Bu yoldaşlarla karşılaştnıldığında, o zamanlar epey gençtim. 
Belki o zamanlar, bu yoldaşların birçoğundan biraz daha bilgiliydim, ama 
hiç kuşkusuz pratik çalışmanm acemisiydim. O zamanlar burada, bu yoldaş
ların arasmda devrimin çırağı oldum. Görüyorsunuz, ilk öğretmenlerim 
Tiflis'li işçilerdi.

İzninizle, onlara içten, dostça teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum, (alkış
lar.)

Daha sonra, çalışmak üzere Parti iradesiyle Baku'ya gönderildiğim 1907- 
1909 yıllarım anımsıyorum. Petrol sanayi işçileri arasmda üç yıllık devrimci 
çalışma beni savaşçı ve yöredeki pratik çalışmanın yöneticilerinden biri ola
rak çelikleştirdi. Bir yandan Vatsek, Saratovets, Fioletov ve diğerleri gibi 
Baku’lu ileri işçilerle ilişki içinde, öte yandan işçilerle petrol sanayicileri 
arasmda en ağır çatışmaların fırtınası içinde, ilk kez, büyük işçi kitlelerine 
önderlik etmenin ne demek olduğunu anladım. Böylece orada, Baku'da dev
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rimci mücadelede ikinci büyük deneyimimi edindim. Orada devrimin kalfası 
oldum.

İzninizle, Baku”lu öğretmenlerime içten, dostça teşekkürlerimi ifade et
mek istiyorum, (alkışlar.)

Hapishanelerde ve sürgün yerlerinde dolaştıktan sonra nihayet, Parti ira
desiyle Leningrad'a gönderildiğim 1917 yılım anımsıyorum. Orada, Rus işçi
lerinin çevresinde, bütün ülkelerin proleterlerinin büyük öğretmeni Lenin 
yoldaşm yanı başında, proletarya ile burjuvazi arasındaki büyük muharebe
lerin fırtınası içinde, emperyalist savaş koşulları altında, ilk kez, işçi sınıfı
nın büyük partisinin önderlerinden biri olmanın ne demek olduğunu anlama
yı öğrendim. Orada, Rus işçileri çevresinde, ezilen halkların kurtarıcısı ve 
tüm dünya proletaryasının öncü savaşçısının çevresinde, devrimci mücade
lede üçüncü büyük deneyimimi edindim. Orada, Rusya'da, Lenin'in yönetimi 
altmda, devrimin ustalarmdan biri oldum.

İzninizle, Rus öğretmenlerime içten, dostça teşekkürlerimi ifade etmek ve 
büyük öğretmenim Lenin'in anısı önünde saygıyla eğilmek istiyorum.

Çıraklıktan (Tiflis) kalfaya (Baku), kalfadan devrimimizin bir ustasma 
(Leningrad) - devrimci öğrenimimin olculu budur, yoldaşlar.

Abartmasız, gayet dürüstçe konuşmak gerekirse, eskiden neydim ve şimdi 
ne olduğumun gerçek resmi budur, yoldaşlar."

(Stalin, “Tiflis ana Demiryolu atölyeleri İşçilerinin Karşılama Söylevle
rine Yanıt”, 8 Haziran 1926 Eserler Cilt. 8, s.150-152)
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Parti içi mücadeleyle, Moskova 1936-1938 
duruşmaları arasındaki bağıntı üzerine

Burjuvazi, güya ayrı görüşte oldukları için Stalin'in “muhalefeti” kovuş
turduğu, hapse attığı ve sonuçta onlarm kellelerini kestiği suçlamasmı özel 
bir tutku ile tekrarlamaktadır.

Peki öyleyse, 20'li ve 30'lu yıllarda Troçkist liderlere karşı mücadele ger
çekten nasıl cereyan etti? Bu Troçkist grupların bir çok liderleri 1936-1938 
yıllarındaki duruşmalarda neden mahkum edilerek kısmen idam edildi?

Ekim devriminden sonra parti içi mücadelede SBKP(B) 10 yıl boyunca 
çeşitli muhalefet gruplarıyla uğraştı. Bunlardan en önemlisi, daha soma 
Zinovyev grubunun da katıldığı Troçkistlere daha somada Bucharin grubuna 
karşı verilen mücadeleydi.26

Temel yapıtlarda, değişik oportünist grupların oportünist anlayışları, iç ve 
dış düşman karşısında teslimiyetçilik ve kapitalizmin yeniden inşasına hiz
met eden bir çizgi olarak mahkum edildi. Örneğin Troçkistler, güya tek bir 
ülkede sosyalizmin inşa edilemeyeceğinden dolayı, ekonomik alanda sosya
list inşa ve sanayileşme politikasına karşı çıkıyorlardı. Bucharin'in ortakları 
ise, büyük köylülerin savunucuları olarak kendilerini ele verdiler ve tarımda 
kolektifleşmeye karşı çıktılar.

SBKP(B)'in içindeki oportünist anlayış ve oportünist gruplara karşı müca
dele geniş kamuoyu önünde sürdürüldü. Birçok parti kongresinde ve hatta 
birçok parti oylamalarında anlayışlar üzerine tartışılarak oportünist tasarım
lar geri çevrildi. Leninist-Stalinist sosyalizmin inşası çizgisi partinin büyük 
bir kesimi tarafmdan benimsendi.

26 1936-1938 yılları arasında troçkizme karşı verilen mücadelede bir dizi 
hatalarm yapıldığı inkar edilemez bir olgudur. Ki, bu hatalar SBKP(B) tara
fmdan çok ciddi bir şekilde tartışılıp değerlendirildi. (Daha geniş bilgi için 
açıklayıcı not 2'deki “Troçkizme ve diğer parti düşmanlarına karşı yürütü
len mücadelenin bazı hataları //zerine” bakınız. Şadonov'un 18.3.1939'da 
SBKP(B)'in 18. Parti Kongresine sunduğu rapordan parça.
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Bir çok teminatlarına rağmen, yanlış görüşlerini parti içindeki fraksiyoncu 
çalışmaları ile hala kabul ettirmeye çalıştıkları ortaya çıktığında, demokratik 
merkeziyetçiliğin ilkelerine uygun olarak ve parti içi tartışmanın kapanma
sından sonra Troçkistler ve Zinovyevci ortakları 1927'deki 15. Parti Kong
resinde partiden ihraç edildiler.

Fakat bu, burjuva ve revizyonist demagogların iddia ettikleri gibi, onların 
proletarya diktatörlüğünün organları tarafmdan “kovuşturulduğu” yada “im
ha” edildiği anlamma gelmemekteydi.

1936-1938 yıllarındaki Moskova duruşmaları bu parti içi mücadele ile i- 
lintili olmasına rağmen, oportünist liderler bu duruşmalarda görüşleri için 
değil, ama karşı-devrimci faaliyetlerinden dolayı yargılandılar.

Çünkü SBKP(B)"in eski üyelerinin faşist devletlerin ajanları oldukları, 
Yoldaş Kirov gibi yönetici şahsiyetleri katlettikleri ve işyerlerine sabotaj 
düzenledikleri vs. üzücü bir gerçektir. 1936-1938 yılları arasında Moskova'
da yapılan üç duruşma esnasında tüm bunlar, sanıkların itirafları, belge ve 
kanıtları ile ortaya çıkartıldı. Sanık hainler proletarya diktatörlüğünün yasa
ları gereğince cezalandırıldı.

Hiç kimse bu karşı-devrimci oportünistlerin hedefinin Stalin'i devirmek, 
Sovyetler Birliği’ndeki proletarya diktatörlüğünü devirmek olduğunu inkar 
etmemektedir. Yalnız başma hedef bile, Sovyetler Birliği'ne kin besleyen 
tüm emperyalist ülkelerinin sanıkların, Troçkizmin ve sağ oportünistlerin 
yanmda saf tutmalarının ve Sovyetler Birliği’ndeki proletarya diktatörlü
ğünün düşmanları kendilerine müttefik ararlarken, onları tüm ülkeler
deki gericilerce desteklenmesinin mantıklı olduğunu göstermektedir.

Emperyalist burjuvazi sözüm ona “göstermelik mahkemeler” üzerine hala 
yaygara koparmaktadır, çünkü bu duruşmalar en geniş kamuoyunda yapıldı. 
Sovyetler Birliği'nin askeri sırlarının ele alındığı bir duruşma günü haricin
de. Sovyetler Birliği'nin sadece dostları değil, aynı zamanda emperyalist 
devletlerin temsilcileri, diplomatlar vs. engelsiz bir şekilde bu duruşmaları 
izleyebiliyorlardı.

Bu Moskova duruşmaları, en geniş kamuoyu önünde cereyan etme ve en
ternasyonal işçi smıfmm ve Soveyetler Birliği’ndeki emekçilerin bilgilendi
rilmesi temel metoduna dayanmaktaydı. Duruşmaların bitiminden sonra, du
ruşmaların söz metni, SSCB'nin adalet işleri halle komiserliği tarafmdan 
yayınlandı.
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SBKP'nin 20. Parti Kongresi'nin Revizyonist 
Çizgisinin Merkezi Tezleri

Kruşçov-revizyonistleri 1956 yılındaki 20. Parti Kongresinde, kendi “yeni 
çizgi”lerini bütün enternasyonal komünist harekete yön veren bir çizgi ola
rak ortaya koydular. SBKP'nin 20. Parti Kongresinin, Marksizm-Leninizmin 
temel prensiplerine “dünya ölçüsündeki büyük değişiklikler” bahanesiyle 
saldıran temel tezleri şunlardı:

• Şiddete dayalı proleter devrimin mutlak gerekliliği biçimindeki komü
nist teze karşı, Kruşçov revizyonistleri şu revizyonist tezle karşı koydu:

“...İşçi sınıfının imkanı varsa... gerici halk düşmanı güçlere bir ye
nilgi hazırlamak, parlamentoda kuvvetli bir çoğunluğu ele geçir
mek ve burjuva organını halkın iradesinin gerçek bir aracının or
ganına dönüştürmelidir."
(Kruşçov, “XX. Parti Kongresinde MK'nin faaliyet Raporu'', Dietz Verlag, 
Berlin 1956, S. 46, almanca)

Bu silahlı işçilerin eski devlet aygıtının parçalanmasının mutlaka gerekli 
olduğu biçimindeki şiddete dayalı devrimin reddedilmesiydi, bu, sosyalizme 
sözüm ona “barışçıl” geçiş imkanı olarak, “barışçıl parlamenter geçiş”iıı 
propagandasıydı.

• Emperyalizmde savaşların kaçınılmazlığı şeklindeki komünist teze kar
şı, Kruşçov 1956 yılında şu revizyonist tezle karşı koydu:

“ancak, savaşların önlenemez kaçınılmazlığı diye bir şey yoktur.” 
(aynı yer, sf. 2)

• Emperyalizm çağında, emperyalist büyük güçler, dünyayı yeniden pay
laşmak için ölüm-kalım mücadelesi yürütürler şeklindeki komünist teze 
karşı, Kruşçov revizyonistleri şu revizyonist tezle karşı koydu:

“Sovyetler Birliği, Büyük Britanya ve Fransa gibi..., Avrupa'da yeni 
savaşların ortaya çıkmasına izin vermemekte derin çıkarı vardır.” 
(SBKP MK Raporu hakkında XX. Parti Kongresinin kararı, aynı yer, s. 
168)

Böylelikle emperyalist büyük güçler barış melekleri ilan edilmektedir.

• Ezilen halklar, emperyalizm, kompradorlar ve toprak ağaları sını
fından yalnızca proletaryanın hegemonyası altındaki anti-emperyalist
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ve anti-feodal devrimle kurtulabilirler ve yalnızca böyle sosyalizm yo
lunda ilerleyebilirler biçimindeki Marksist-Leninist teze karşı, Kruşçov 
revizyonistleri şu revizyonist tezle karşı koydu:

“Böylelikle son 10 yılda 1,2 milyardan fazla insan yada neredeyse 
dünyadaki nüfusun yarısı sömürge ve yarı-sömürge bağımlılıktan 
kurtuldu... Halk Çini ve bağımsız Hindistan Cumhuriyeti büyük 
güçlerin saflarına katıldı.”
(Kruşçov, XX. Parti Kongresi'ne MK'nin Raporu, Dietz Verlag, Berlin 
1956, S. 24 almanca)

Sömürgeciliğin yerine yarı-sömürgeliğe geçilen Hindistan gibi devletler, 
böylelikle “emperyalizmden kurtulmuş uluslar” olarak gösterilmektedir. 
Gerçek bir bağımsızlık için anti-emperyalist ve anti-feodal devrimin gerekli
liği böylelikle reddedilmektedir.

1961 yılındaki XXII. Parti Kongresinde, XX. Parti Kongresinin revizyo
nist çizgisi, “tüm halkın devleti” ve “tüm halkın partisi” tezleriyle “genişle
tildi”.

• Komünizme kadar proletarya diktatörlüğünün vazgeçilmez olduğu bi
çimindeki komünist teze karşı, Kruşçov revizyonistleri şu tezle karşı koydu:

“SSCB’nde proletarya diktatörlüğüne artık gerek yoktur. Proletar
ya diktatörlüğü olarak kurulan devlet, yeni, şimdiki aşamada, bü
tün halkın devletidir."
(Kruşçov, XXII. Parti Kongresinde, “Enternasyonal komünist hareketin 
genel çizgisi üzerine Polemik”, tıpkıbasım Berlin 1978, S. 496 almanca)

Böylesi iki yüzlülüklerle bu revizyonun arkasında SSCB'ndeki proleter 
iktidarın tasfiyesi, onun bir burjuva diktatörlüğüne dönüştürülmesinin yattığı 
gizlenmektedir.

• Proletaryanın öncüsü olarak Komünist Partisi, devrimi, proletarya dik
tatörlüğünü yönetmek zorundadır biçimindeki komünist teze karşı, 
Kruşçov revizyonistleri “program”larında şu revizyonist tezle karşılık veri
yorlardı:

“SSCB'ndeki sosyalizmin zaferi ve Sovyet toplumunun birliğinin 
pekişmesiyle işçi sınıfının Komünist Partisi Sovyet halkının öncü
sü, bütün halkın partisi haline geldi. ...”
(aynı yer, S. 505 almanca)

Gerçeklikte, sınıflar üstünde duran bir parti yoktur. Ve komünizm bir 
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“halk partisi” tarafmdan değil sadece işçi sınıfının öncüsü tarafmdan kazanı 
labilir.
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Sovyetler Birliği’ndeki Nazi-Savaş Canilerinin 
1955 Yılında Serbest Bırakılması, SBKP ve 

SED Revizyonistlerinin Batı Alman 
Emperyalizmine Karşı Mücadeleye İhanetini 

Göstermektedir
Adaneauer başkanlığındaki Batı Alman emperyalizminin hükümeti, 

1954/55 yılında Batı Almanya'da büyük çapta bir kampanya ile Sovyetler 
Birliği'nde tutuklu bulunan 9.000 civarındaki Alman savaş canilerinin af e- 
dilmesi için “kamuoyunun yargısı”nı mobilize etti. Onlar, amaçlarına ulaş
mak için ellerinde iyi kartları vardı, çünkü, Sovyetler Birliğinde Kruşçov'un 
etrafındaki revizyonist klik, devlet cihazını ve SBKP' nin tabanını kazanmış
tı.

Adenauer'in talebi, Sovyetler Birliği ile diplomatik ilişkileri (bir barış ant
laşması olmadan!), bir takım kırıntı ekonomik tekliflerini yanısıra 9.000'den 
fazla Alman savaş canilerinin serbest bırakılması talebine bağlanmıştı.

Bu uzlaşmanın karşıtlarından biri, Sovyetler Birliğinin o zaman ki başba
kanı Bulganin'di. O SSCB' indeki Nazi canilerinin tutuklu kalmasının gerek
liliğini 1955 Eylül'ünde bütünüyle haklı bir şekilde şöyle gerekçelendiriyor- 
du:

“Sovyetler Birliğinde Alman savaş esiri yoktur. Bütün Alman sa
vaş esiri serbest bırakılmıştır ve ülkelerine geri dönmüşlerdir. 
Sovyetler Birliğinde sadece eski Hitler ordusundaki savaş canileri, 
Sovyetler birliği mahkemeleri tarafından Sovyet halkına karşı, ba
rışa ve insanlığa karşı ağır özel canilikler yapmalarından dolayı 
yargılanan caniler bulunmaktadır. Gerçekten de ülkemizde 1 Ey
lülde, böylesi 9626 kişi bulunmaktadır. Ama bu insanlar yasalara 
ve insanlık kurallarına göre kilit ve sürgü arkasına (yani cezaevi
ne - çn) ait olan insanlardır.... Bunlar şiddet uygulayan, sabotajcı
lar, kadın, çocuk ve ihtiyarların katilidirler. Bunlar Sovyet mahke
meleri tarafından soruşturmalardan sonra yargılanmışlardır ve 
savaş suçlusu tutulamazlar.”
(Başbakan Bulganin'in 10.9.1955 tarihli açıklamasından)

Fakat Kruşçov o revizyonist dönek, Adenauer'in kırıntılarını yuttu ve Sov
yetler Birliğindeki Alman savaş canilerini serbest bırakma çizgisini hayata 
geçirdi.
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DDR başbakanı Pieck'te Sovyetler Birliğindeki Nazi savaş canilerinin ser
best bırakılması için çalıştı. O Ağustos 1955 yılında SSCB'nin Yüksek Sov
yet Başkanlığının Başkanı Woroşilov'a bir yazı gönderdi. Yazıda şunlar söy
leniyordu:

“Ben, SSCB Yüksek Başkanlığına, ... Alman Demokratik Cumhu
riyetinin resmi bir yazısıyla, Sovyetler Birliğinde cezalarını çeken 
bütün eski savaş esirlerinin zamanı bitmeden önce serbest bıra
kılması ve yurtlarına geri dönmeleri için başvurmanın zamanının 
geldiğine inanıyorum.”
(Pieck'in VVoroşilov'a 31.8.1955 tarihli yazısından)

Ve gerçekten de Yüksek Sovyet 28.9.1955 tarihinde, 8877 savaş canisini 
DDR ve Batı Almanya'ya serbest bırakmayı kararlaştırdı. Yalnızca 749 özel 
suçlu katili Batı Almanya veyahut ta DDR cezaevinde geri kalan cezalarını 
çekmeliydi ("Neues Deutschland” 30.9.1955).

Batı Almanya'da, gelen savaş canileri tabii ki derhal serbest bırakıldılar.

DDR’de de Sovyetler Birliği tarafmdan teslim edilen 3300 savaş canisinin 
tümü, daha 1956 yılında af edilmişti! (aynı yer 21.6. 1956).
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Afganistan/ML Partisi’nin inşası için 
mücadelede revizyonist karşı devrimciler ve 

İslamcı gericiler tarafından öldürülen yoldaşlar

Mohamed Tahir Yoldaş (kod adı Maksud)

Afganistan Komünist Partisi’nin inşası için mücadele eden “AKHGAR” 
örgütü MK' nin politik büro üyesi. Bu yoldaşın saklandığı yer, “Halk” ve 
Partşam” revizyonist çetelerince 30.11.1979 yılında tespit edildi ve yoldaş 
tutuklandı. Bir çok işkenceden somada ideolojik, bilimsel komünizmin ideo
lojisini savundu, bu sebepten dolayı yargılandı ve Kabil'deki kötü ünlü “Puli 
Çarçi” cezaevinde revizyonist katillerce kurşuna dizildi.

Zaleh Mohamed Yoldaş

“AKHGAR” Merkez Komitesi üyesi. Farah (Güney batı Afganistan)'daki 
mücadele sırasmda o, onun önderliği altmda sosyal emperyalist saldırılar 
sırasında da ayakta tutulan, askeri bir cephenin inşasında önderlik düzeyinde 
katıldı. O, uykuda gerici-islamcı “Siyah Eşwan” partisinin üyelerince tutuk
landı, işkence edildi ve diğer yoldaşlarla birlikte katledildi.

Mohamed Zedik Yoldaş

“AKHGAR” Merkez Komitesi Herat ili üyesi. Sovyet sosyal emperyalist
lerinin revizyonist uşaklarının Nisan darbesi sırasmda, Herat ilinde çalıştığı 
Tekstil fabrikasında mücadeleye başladı, işçilerin taleplerini desteklediği 
için, kısa zamanda sevildi ve önemsendi. Kısa zaman içinde gerici fabrika 
yönetimi onu bir tehlike olarak gördü ve onu politik geçmişi nedeniyle tu
tuklattı. Tutukluluk süresince yapılan zalimce işkencelerle öldürüldü.

(27 yoldaştan üçünün kısa bir biyografisi. Bunun için AKHHAR' m “Dü
şen Kahramanların anısına” Haziran 1982 GDS Aralık 1983'te “Yaşasın Af
ganistan’daki anti-emperyalist devrimi! Yaşasm proleter enternasyonalizmi! 
Yaşasın proleter dünya devrimi” başlıklı bildiride tercüme edildi)
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“Eski Revizyonizm” ve 1945 Sonrası Modern 
Revizyonizm

Marks ve Engels'i şahit göstererek, merkezi noktalarda bilimsel komüniz
me karşı gerçeklikte savaşanlar, komünist işçi hareketinin tarihinde 
revizyonizm olarak tanımlanmaktadır. Bernstein'dan sonra, bu yüzyılın baş
larında politik olarak da tümüyle burjuva karşı-devrim cephesine doğru sav
rulan dönek Kautsky, bu ideolojik akımm en popüler temsilcisiydi.

“Hareket her şey, hedef hiç bir şey" söylemi, işçi hareketini komünist he
deflerden alıkoyup, burjuva-reformist yola yöneltmeye çalışan 
Bemstein'cilerin temel fikriydi.

Emperyalizm ve proleter devrimleri çağmda, bilimsel komünizm ile 
revizyonizm arasmdaki mücadele, Lenin ile Kautsky arasmda bir mücadele 
şeklinde keskinleşti. Proletarya diktatörlüğünün ve onun işçi sınıfının si
lahlı mücadelesiyle, proleter devrini yoluyla elde edilmesinin reddeden ve 
“herkes zçin demokrasi” şeklindeki ikiyüzlü bayrağı altında, işçi smıfmm 
içinde rüşvetle geçinen nispeten uzun ömürlü, çok renkli bir tabakanın: işçi 
aristokrasisinin ideolojisi durumuna geldi. Kauskyci revizyonizmin bu ideo
lojisi, Marks ve Engels' e iki yüzlüce atıfta bulunarak, doğrudan Lenin'in 
analizlerine ve çıkardığı sonuçlara karşı yöneliyordu. Satılmış bir ordu pro
fesör, eski revizyonizmin yada sosyal demokratizmin bu ideolojini yeniden 
üretmek için, Marks ve Engelsi bir yanda sosyalist Ekim devrimine karşı ve 
diğer yanda Lenin'in bilimsel eserlerine, Leninizm'e karşı kullanmak için 
seferber oldu.

Sosyalist Sovyetler Birliğinin güçlenmesi koşullarmm etkisiyle, sosyal 
demokratizmin bir çok çeşidi, görünürde “en sol” sosyal demokrasi versi
yonları, Troçkizm, “Lenin'le Leninizm'e karşı mücadele” etmeye girişti. Le
nin ve Stalin önderliğindeki SBKP(B) ve Komünist Enternasyonalin, dünya
nın büyük ölçeğindeki ülkelerde gelişen devrimci komünist işçi hareketiyle 
bağ içinde yürüttükleri büyük teorik ve pratik mücadeleyle “eski 
revizyonizm”, sosyal demokratizm ve onun versiyonları, “troçkizm”, geniş 
ölçüde geriletildi ve bilimsel komünizm o zamanda kadar bilinmeyen ölçek
te savunuldu, ortaya çıkartıldı ve yayıldı.

Refornıizmin ve Sosyal demokratizmin yeni bir görüngüsü olan modern 
revizyonizm, baş temsilcisi, Kruşçov” un ismiyle kopmaz bir bağla bağlıdır. 
Kruşçov, SBKP'nin revizyonist burjuva parti fonksiyonerlerinin başmda, 
partiyi ve devleti ele geçirdi ve onu, Komünist Partisini revizyonist bir par
tiye dönüştürmede, proletarya diktatörlüğünü revizyonist burjuvazinin yeni
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bir polis devletine dönüştürmede ve bilimsel komünizmi iki yüzlüce Marks 
ve Engels ve Lenin'e atıfta bulunarak, Kausky' nin geleneğiyle bütün özsel 
sorunlarda, öncelikle proletarya diktatörlüğünü ve proleter devrimini “barış
çıl geçiş” hikayesiyle revize etmede kullandı.

Tito revizyonizmi, devlet iktidarım ele geçiren ilk revizyonist partiydi ve 
bütün eski sosyalist ülkelerde, sadece sosyalist maskesi bulunan emperya
lizm yanlısı devletlere dönüştürme biçimindeki tehdit edici tehlikenin öncü
süydü. Bu tehlikeye en kapsamlı olarak dikkat çeken, öncelikle SBKP ve 
Stalin yoldaştı. Ancak bu, çok açıktn ki, Kominform ve SBKP MK' nin uya
rılarına karşın, bir çok partide, sadece bir “Yugoslav problemi” olarak gö
rüldü.

("J. W. Stalin ve Kominform'un Tito-revizyonizmine karşı mücadelesi”, 
Viyana 1979 tarihli, “Marksizm-Leninizmin Teori ve Pratiği” adlı yayınla 
karşılaştır)
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Revizyonist “Sosyalizme Barışçı Geçiş 
¥olu”nun Karşı Devrimci Bilançosu: 1965 
Yılında Endonezya Ve 1973’te İse Şili’de

Emekçilere Karşı Kanlı Katliam

Şili 1973

Allende'nin 1970 başkanlık seçimlerinde zafer kazanması ve güya reviz
yonist Şili KP' ninde yer aldığı “Unidad Popular” hükümetinin kurulmasıyla, 
modem revizyonistler, sosyalizme “barışçıl yoP’dan teorisinin zaferini kut
ladılar. Ancak, Eylül 1973 karşı-devrimci, faşist darbeye kadar olan sonraki 
yılların olayları, gerçeği gösterdi: Revizyonist Şili KP, “barışçıl geçiş” pro
pagandasıyla işçi sınıfını ideolojik olarak silahsızlandırdı, eski gerici devlet 
aparatı yıkılmadığı halde, Ailende hükümeti “sosyalist” olarak satıldı.

Darbeden bir kaç ay önce Şili KP, “İç savaşa hayır!” sloganını ortaya attı. 
Şili KP' nin revizyonist önderi Corvalan, bir yıl sonra bu karşı devrimci “ka
zanım” için gururla şunları yazmaktadır:

“Mart'taki seçimlerden sonra gericiliğin hükümeti bir devlet darbe
siyle yıkılacağı kesinleştiği zaman, biz "iç savaşa hayır” sloganını 
ortaya attık.”
(L. Corvolan, “Seçme konuşma ve yazılar” Dietz Verlag 1983, S. 171, 
almanca)

Şili revizyonist KP, merkez organında derinden derine gerici olan slogan
lar yaydı, darbe esnasmda ve sonrasında kanlı katliamlar ve işkenceler yürü
ten gerici ordu ve polis hakkında illüzyonlar yaydı, örneğin:

“Sevgili asker, halk seninledirl", “Yaşasın ordu ve Carabinlerü", 
“Carabinieri, Ordu ve polis halkın kendisi demektir!”
(“El Slglo”, 30. Haziran 1973)

9 Eylül 1973 tarihinde darbeden iki gün önce Şili KP merkezi organı şun
ları yazıyordu:

“Hiç bir şey halk ile hükümeti ve ordu arasında antagonist çelişki 
yaralamaz."
(“El siglo”, 9 Eylül 1973)
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Allende Hükümeti ve revizyonist Şili KP tarafında ideolojik ve maddi ola
rak silahsızlandırılan işçi smıfı karşısında Şili' deki faşist darbenin kanlı so
nucu şu idi:

30.000 kişi öldürüldü, 150. 000 kişi işkenceden geçirildi, 1 milyon kişi Şi- 
li'den kaçtı!

Modem revizyonistlerin bu ihaneti hiç bir şekilde unutulmamalıdır!

(Bu konuda etraflı bilgi için GDS Sayı No. 40 “Şili'deki devrimi destekle
yin!” Eylül 1987)

Endonezya 1965

1960'in ortalarına kadar, Endonezya KP, 3 milyon üyesi ve işçi smıfı ve 
köylülüğün kitle örgütlerindeki 15 milyon sempatizanıyla kapitalist dünya
nın en güçlü Komünist Partisi olarak gelişti. SBKP'nin 20. Parti Kongresin
den kısa bir süre sonra - Kruşçov revizyonistlerinin “sosyalizme barışçıl 
yol”la bağıntılı olarak - Endonezya KP içerisinde “sosyalizme giden iki 
yol”, sosyalizme “barışçıl” bir yol ve barışçıl - olmayan bir yolun imkan da
hilinde olduğu biçimindeki yanlış çizgi kendisini dayattı. Endonezya KP 
pratikte, kendisini neredeyse sadece “barışçıl yof’a hazırladı. Bu yüzden 
Suharto Kliği ve Endonezya gerici ordusunun Ekim 1965 yılındaki faşist 
darbesine silahlı direnişle karşılık veremedi. Kanlı sonuç şu oldu:

Dokuz ay süren kitlesel katliamda 500.000 ile bir milyon insan canice kat
ledildi. Takriben 750. 000 kişi de tutuklandı ve hiç bir mahkeme kararı ol
madan yıllarca cezaevinde tutuldu. Yaklaşık 100. 000 komünist Buru ada
sındaki gözaltı kampına sürgün edildi ve ilk kez 70'li yıllarda bir kısmr 
serbest bırakıldı.

Endonezya KP, “iki yol” konusundaki çizgisini kapsamlı ve kamuoyunda 
öz eleştirel bir şekilde Eylül 1966 yılında düzeltti, güçlerini 1966/67 yılında 
yeniden reorganize etti ve 1968 yılında Merkezi ve Doğu Java ve 
Kalimantan'da silahlı mücadeleye başladı. Ne var ki sonraları devrimci yolu 
terk etti ve Mao Zedung'un ölümünden sonra iktidara gelen karşı-devrimci 
revizyonist güçlere ve Deng Hsiao-Ping'e katıldı.

(Bu konuda etraflı bilgi için GDS Sayı No. 55, “Kurtuluş için biricik yol, 
silalılı Devrimi”, Temmuz 1991. Orada, Endonezya KP'nin özeleştirisi de 
parça olarak basılmıştır)
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İçsavaş hakkında sömürücülere dönük dert yanmak, 
içsavaştan korkmak ve onu karalamak pratikte gerici ol
mak anlamına gelmektedir.“ (Lenin)

DKP’nin zıttı Lenin

DKP

Şili’deki 1973 askeri cuntasından önceki gelişmeler hakkında 
DKP’nin ortaya koyduğu tavırlar, onun gerçek düşmanı hangi 
saflarda gördüğünü çok iyi bir şekilde belgelemektedir: DKP, 
faşizm tehlikesine karşı ve devrimin hazırlanması yönünde ka
rarlı bir şekilde mücadele eden ve işçilerin silahlanmasını he
defleyen tutarlı devrimci güçlere karşı saldırmaktadır:

„’Silah’ ve yine ,silah’, bunlar tıpkı sağcılar gibi, geniş kitleler açı
sından en fazla kurbanların verileceği ve sahte bir çözüm yolu olan 
bir içsavaşı kızıştırma istemektedirler.“
(„Unsere Zeit“, DKP’nin (Almanya Komünist Partisi) merkezi yayın or

ganı, 23.2.73, Almanca)

LENİN

“Şiddete dayanan devrimin üzerine Engels’in yaptığı bu övgü, ki bu tutum 
Marks’m yaptığı bir çok açıklamaları ile uyum içindedir, (Şiddete dayanan 
devrimin kaçınılmaz olduğu şeklindeki onurlu ve berrak açıklama ile biten, 
'Felsefenin Sefaleti’ ve 'Komünist Manifesto’nun sonuç bölümlerini hatırla
yalım) kesinlikle coşku içinde söylenmiş tumturaklı bir bayram yada bir 
polemik konuşması değildir. Kitleleri sistematik olarak tam da şiddete da
yanan devrimin bu anlayışıyla eğitilmesinin zorunluluğu, Marks ve 
Engels’in bütün eserlerinin temelinde yatmaktadır.” (Lenin, “Devlet ve dev
rim”, Tüm Eserler, C. 25, sf. 412, Almanca)
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, um eine
Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich bewußt auf
die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und deshalb sein
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt für
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewußt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüp-
fen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kämpfe gegen den Chruschtschow- und Breschnew-
Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschie-
denen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum
soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf gegen den Imperialismus
überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung
des Mottos von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied des
Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD), der
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkom-
menden Nazismus und gegen die regierende reaktionäre Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer
erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium
beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in die Sowjetunion,
wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der Kommunistischen Internationale
wurde. In deren Auftrag ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP
Brasiliens zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis ausgeliefert und
ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den „gelben Stern“ tragen mußte.
Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der
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Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für die Verbesserung
der Überlebenschancen der Häftlinge und gegen die Demoralisierung. Im April
1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis
ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte,  
für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den
schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und gründe-
te 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als
Herbert-Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe
nahm mit jüdischen Widerstandsgruppen und Gruppen von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und
führte mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der
ein Teil der Ausstellung durch Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit
Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen Mitglieder der
Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet. Herbert Baum wurde am 11.
Juni 1942 von den Nazis durch bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die
Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in
Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu
striellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die Solidarität mit der
sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die Tradition des anti-
faschistischen und revolutionären Kampfes der wirklich kommunistischen
Kräfte.
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Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in
Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu
striellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die Solidarität mit der
sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die Tradition des anti-
faschistischen und revolutionären Kampfes der wirklich kommunistischen
Kräfte.
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