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ÖNSÖZ 
 

1956 Şubat'ında yapılan 20. Kongresi'nde Sovyetler Birliği Komünist Partisi(SBKP)'ne egemen 

olan Kruşçevci modern revizyonizm, kısa sürede uluslararası bir akım durumuna geldi. 14-16 Kasım 

1957 tarihleri arasında yapılan sosyalist ülkeler komünist ve işçi partileri toplantısında Sovyet modern 

revizyonizmi, ilk kez uluslararası bir toplantıda, onay gördü. "Komünist ve İşçi Partileri 

Deklarasyonu" başlığını taşıyan belge oybirliğiyle kabul edildi.  

 

1960 yılı Kasım ayında 81 partinin delegelerinin katıldığı "Komünist Ve İşçi Partileri Temsilcileri 

Toplantısı"nda kabul edilen Bildirge de oybirliğiyle kabul edildi. Ne yazık ki, her iki belge de, 

gerçekten komünist olan bazı partiler tarafından da imzalandı. Bu partilerden biri de Arnavutluk 

Emek Partisi (AEP) idi. Böyle yapılmakla modern revizyonist ihanet karşısında teorik ödün verilmiş 

oldu. Bunun ne büyük yıkıcı sonuçları olduğu uluslararası komünist hareketin son otuz yılının 

materyalistçe analizinden anlaşılır.  

 

Dünya komünist hareketinde felaketli sonuçlara yol açan -ve kendisi de gerçekte bir sonuç olan- 

modern revizyonist ihanete, bugünkü dünya koşullarında asıl olarak uluslararası bir akım olan Sovyet 

modern revizyonizmi akımına karşı mücadele dünya işçi sınıfı hareketinin ve komünist hareketin 

devrimci büyümesi ve olgunlaşması açısından büyük önem taşımaktadır.  

 

Sovyet modern revizyonizmine karşı teorik mücadelenin, onun işçi sınıfı ve genel olarak devrim ve 

sosyalizm isteyen kitleler arasında var olan ideolojik ve politik etkisini kırma açısından yetersiz 

kaldığı bir gerçektir. Bunun bilincinde olarak modern revizyonizmin bu en tehlikeli türüne karşı 

teorik mücadelenin genişletilmesi ve yoğunlaştırılması ertelenemeyecek yaşamsal öneme sahip bir 

görevdir. Hele uluslararası komünist hareketin on yıllardır genel bir kriz içinde bulunduğu, 

büyümenin getirdiği sorunlarla değil, büyüyememenin neden olduğu sorunlarla uğraşmak zorunda 

kaldığı, ama ne var ki bu durumun bilincinde olmadığı tarihsel koşullarda.  

 

Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da politikleşmiş kitleler arasında, özellikle işçi kitleleri arasında 

Sovyet modern revizyonizminin ideolojik ve politik etkisinin görece güçlü olduğu da -özellikle 12 

Eylül 1980 öncesi- bir diğer gerçektir. Bu durum, bu gerici ideolojik-politik akıma karşı 

mücadelenin yalnızca uluslararası planda değil, ulusal planda da yürütülmek zorunda olduğunu 

gösterir. Türkiye ve Kuzey Kürdistan komünist hareketinin revizyonist yanılgılarından kurtulması 

ve Marksizm-Leninizm’i derinliğine kavrayabilmesi için bu akıma karşı mücadele büyük önem 

taşımaktadır.  

 

Küçük-burjuva devrimci demokrasisinin çeşitli gruplarının da, değişen ölçülerde olmak üzere, bu 

akımdan ideolojik ve politik düzeyde etkilenmeleri ona karşı teorik mücadelenin taşıdığı önemi 

artırır.  

 

Proletarya hareketinin ve komünist hareketin uluslararası ve iç çıkarları modern revizyonizmin 

uluslararası bir akım durumuna gelmesinin teorik dayanaklarının eleştirisini zorunlu kılar. Bundan 

dolayıdır ki, 1957 ve 1960 belgelerinin eleştirisini yapmak, bu belgelerle teorik düzeyde 

hesaplaşmak dünya komünist hareketinin ve onun bir parçası olan Türkiye ve Kuzey Kürdistan 

(Türkiye Kürdistan’ı da denilebilir) hareketinin ivedi görevleri arasındadır. Modern revizyonizm ve 

dünya komünist hareketinin tarihe mal olmuş bazı yanılgıları ile hesaplaşabilmek için bu belgelerin 

eleştirisi bir gerekliliktir. Broşürün görevi bu gerekliliği yerine getirmektir.  

 

Bu belgelerin dünya komünist hareketi tarafından eleştiri yoluyla aşılmamış olması, onların hâlâ, en 

azından resmen, dünya komünist hareketinin komünist içerikli belgeleri olarak kabul edilmesi, üstelik 
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bunun modern revizyonistlerin bu ortak belgelere bağlı kalmadıkları eleştirisi ile yapılması, bu görevin 

ivediliğini ve önemini artırıyor.  

 

Hiçbir şey ve hiç kimse Marksizm-Leninizm biliminin eleştirisine uğramaktan bağışık tutulamaz. 

Marksizm-Leninizm bir toplumsal bilim ise bilim gibi irdelenmek ve kullanılmak durumundadır. Ne 

tür olursa olsun hiçbir kaygı bunun önüne dikilme hakkına ve gücüne sahip değildir. Özeleştiri 

ilkesini uygulamada gerekli komünist sorumluluk ve cesaretin gösterilmediği tarihsel koşullarda, ne 

denli küçük olursa olsun, doğru yönde atılacak her adım büyük önem taşır. Egemen eğilime karşı 

çıkma cesaretini göstermek, akıma karşı yüzmek komünizm davasına bağlılığın gereğidir. Marks'ın 

"Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı"nın önsöz'ünde Dante'nin İlahî Komedi'sinden aktarma 

yaparak yazdığı gibi: "...bilimin eşiğinde, cehennemin giriş kapısında olduğu, gibi, şu kurala uymak 

zorunludur:  

"Burada bütün kuşkular kovulsun 

"Ve burada her türlü korku yok olsun" 

  

Okur için bir noktayı açık kılmak isterim: "Üç Dünya Teorisinin eleştirisi ile başlayan ve Mao 

Zedung revizyonizminin eleştiri yoluyla asılmasıyla güçlenen, yüksek bir ivme kazanan bir 

sorgulama ve yargılama sürecine yıllar önce girdim ve bu süreçte hiçbir kaygı ya da korku 

tanımaksızın ilerlemeye kararlıyım. Marksizm-Leninizm’i eleştirel bir bilim olarak kullanma 

kararlılığımın hiçbir şey tarafından köreltilmesine izin vermeyeceğim. Eleştiri dışı tutulacak hiç kimse 

ve hiçbir teori, tez, görüş, karar, vb. tanımıyorum.  

 

Söz konusu belgelere ilişkin eleştiriler, belgelerin kabul edildiği tarihte ve bugün komünist olan 

partilere, özel olarak anmak gerekirse AEP'e de yönelik olacaktır. Ama AEP gibi özünde 

revizyonizme karşı çıkan, o dönemde ve bugün izledikleri genel çizgi komünist nitelikli olan 

partilerin eleştirisi özel olarak ele alınmayacaktır. Bu görev bir başka yazının konusu olmak 

durumundadır. Gerçekten komünist olan partilere ilişkin eleştiriler onların revizyonizm karşısında 

teorik ödünler verdikleri noktasındadır.  

 

Belgeleri her yönüyle ayrıntılı bir eleştiriden geçirdiğim düşüncesinde değilim. Eksiklikleri olmayan 

bir eleştiri sunmuyorum okura. Ayrıntılar içine dalmanın, en azından belgelerin eleştirisinde bir 

başlangıç olma savındaki bir kitapta, amaca uygun düşmediği, okurun konsantrasyonunu olumsuz yönde 

etkileyeceği düşüncesindeyim. Modern revizyonist ihanetin ve belgelerin kabul edilmesinin ve 

verilen teorik ödünlerin sonuçlarının analizi de broşürün konusu içinde değildir.  

 

Sözü edilen belgeleri 1979 yazından bu yana revizyonist nitelikli belgeler olarak tanımlamaktayım. 

1979 yazında, geniş kapsamlı olarak, Mao Zedung revizyonizmini araştırma ve inceleme çalışması 

içine girmem eleştiri ve özeleştiri ilkelerini uygulama bakımından bir iç devrime, zihinsel bir dev-

rime neden oldu diyebilirim. Bu devrimin sonuçlarından biri de söz konusu belgeleri, lâyık oldukları 

politik kavramlarla niteleyerek aşmak oldu.  

 

Belgelerin eleştirisini 1986 yılının ilk aylarında hazırlamayı planlamıştım. Ancak, gerek diğer bazı 

görevler, gerekse belgelerin eleştirisinin Ekim Devrimi'nin 70. ve belgelerden '57 Deklarasyonu'nun 30. 

yıldönümlerinde yapılmasının daha bir anlamlı olacağı düşüncesiyle erteledim. Sovyet modern 

revizyonizmine karşı teorik mücadeleye katkıda bulunacağına inandığım kitabı komünistlerin ve 

genel olarak okurların eleştirisine sunuyorum. Olumlu ya da olumsuz, dikkate değer ve ciddi her türlü 

eleştiri yazardan gereken ilgiyi görecektir.  

 

21 Eylül 1987 

A. H. Yalaz 
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GİRİŞ  
 

Broşürde 12 parti tarafından oybirliğiyle kabul edilen 1957 Moskova Deklarasyonu ve 81 parti 

tarafından, yine oybirliğiyle, kabul edilen 1960 Moskova Bildirgesi'nin eleştirisi yapılacaktır. Yer yer, 

yayınlanan barış bildirilerinin eleştirileri de gerçekleştirilecektir. Eleştiride SBKP'nin 20. Kongresi 

kararları ile belgelerdeki görüşlerin ilişkisi kurulacaktır. Böylece gerçekte Sovyet modern 

revizyonizminin teorik eleştirisi gerçekleşmiş olacak.  

 

14-25 Şubat 1956 tarihleri arasında toplanan 20. Kongre'nin kararlarının anlam, önem ve sonuçları 

kavranmaksızın sözü edilen belgelerin anlam, önem ve sonuçları kavranamaz. Bu belgelerin 

onaylanmaları -hem de oybirliğiyle- SBKP 20. Kongresi'nde zafer kazanan yeni tür bir modern 

revizyonizmin, Sovyet modern revizyonizminin geçici zaferi dünya komünizminin geçici yenilgisi 

anlamına geliyordu. Belgeler 20. Kongrede onaylanan revizyonist çizginin, SBKP revizyonizminin, 

ilk sosyalist ve büyük devlet olma olgusu tarafından desteklenen ideolojik-teorik ve politik 

üstünlüğü, egemenliği koşullarında asıl olarak SBKP revizyonist önderleri tarafından hazırlandı ve 

diğer partiler tarafından da kabul edildiler. Mimarları bu revizyonistler olan belgeler, revizyonist 20. 

Kongre'nin revizyonist çizgisi tarafından karakterize edilmektedirler. Belgelere damgasını vuran, 

egemen olan bu kötü ünlü çizgidir.  

 

SBKP içinde revizyonizmin egemen duruma gelmesi süreci, partinin marksist-leninist çizgisinin 

revizyonist çizgiyle değiştirilmesi süreci bir-iki yıl ile sınırlanamaz. Revizyonist görüşlerin bir çizgi 

olarak ve nihayet egemen bir çizgi olarak gelişmesinin de bir tarihi vardır. Olaya yalnızca 1953 

sonrası bir olay olarak, Kruşçev kliğinin ürünü olarak yaklaşmak tarihsel perspektiften yoksunluk 

belirtisidir. Revizyonizmin gelişmesinin tarihsel perspektif içinde araştırılması ve analiz edilmesi hâlâ 

gerçekleştirilmeyi bekleyen devasa öneme sahip bir görevdir.  

 

Mart 1953'te Stalin'in ölümünden sonra, parti içi mücadele parti üst kademelerinde Stalin'in yakın 

çalışma arkadaşları Malenkov, Molotov ve Kaganoviç'in (1953 Temmuz'unda partiden atılan Beria 

aynı yılın Aralık ayında, İngiliz casusu olduğu iddiasıyla, idam edilmişti) başını çektiği Stalin dö-

neminde var olan genel çizgiyi sürdürme yanlısı kanatla, Kruşçev'in başını çektiği yeni bir çizgiyi, 

revizyonist çizgiyi parti çizgisi durumuna getirmeye çalışan kanat arasında, özellikle ekonomik sorunlar 

üzerinde, kızıştı. 20. Kongre'de alınan kararlara, onaylanan Kruşçev revizyonizmine Malenkov, 

Molotov ve Kaganoviç'in başını çektiği kanattan radikal bir karşı çıkışın, ısrarlı bir direnişin olduğunu 

gösteren bir bilgi sahibi değilim. Türkçe kaynaklarda ve bugüne kadar inceleme olanağı bulduğum 

İngilizce kaynaklarda bu yönde bir bilgi yok. Anlaşılan odur ki, Stalin'in çalışma arkadaşları içinde 

önsıralarda bulunan SBKP önderleri, Kruşçev'in revizyonist çizgisine direnemediler ve Kruşçev 

revizyonizminin partiye egemen olmasını önleyemediler. Önleyememe bir yana parti içinde ve 

dışında dişe diş bir ideolojik mücadele sürdüremedikleri de anlaşılıyor. Onlar, gerçeklerin gösterdiği 

gibi, ya oportünistçe boyun eğdiler ya da revizyonist çizgiyi kabul ettiler. Ama hangisi olursa olsun 

yüksek parti görevlerinden tasfiye edilmekten kurtulamadılar. Tek başına bu, SBKP'de ve SSCB'de 

bürokratik-revizyonist yozlaşma sürecinin kavranması bakımından üzerinde derin derin düşünülmesi 

ve incelenmesi gereken bir olgudur.  

 

Daha 20. Kongre öncesi, Kruşçev, parti içi mücadelede dikkate değer başarılar elde etti. Beria'nm 

partiden atılması ve daha sonra idam edilmesi, Şubat 1955'te Malenkov'un başbakanlıktan istifa 

etmesi, Titocu revizyonizmle "barış" bunlar arasındaydı. 20. Kongre'de, Kruşçev, Stalin'i hedef alan kötü 

ünlü ve birçok partiden kitlesel kopmalara neden olan "Gizli Rapor"unu okudu. 20. Kongre 

Kruşçev'in ve onun şahsında yeni bir tür revizyonizmin zafer kazandığı bir kongre oldu. Kruşçev 

parti aygıtını kontrol eden kişiydi. 1957 Haziran'ı Kruşçev'in zaferinin perçinlendiği ay oldu. 

Politbüro'da (l952'den 1966'ya kadar Politbüro Prezidyum olarak adlandırılmasına karşın, karışıklığa 
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neden olmamak için "Politbüro" adını kullanacağım) 7'ye karşı 4 oyla azınlıkta olan ve istifaya 

zorlanan Kruşçev, zamanın Savunma Bakanı Mareşal Zhukov'un askeri güç gösterisi ve ordunun 

ulaşım olanakları ile desteklediği anlaşılan bütün üyelerin hazır bulunduğu olağanüstü bir Merkez 

Komitesi toplantısı örgütledi ve bundan böyle "anti-parti grup" olarak nitelenen Molotov, Malenkov, 

Kaganoviç, Pervukhin, Saburov, Voroshilov yüksek görevlerden alındılar.  

 

Bugüne kadar incelediğim kaynaklardan anlaşılan odur ki, tasfiye edilenlerden hiçbiri kendi 

tasfiyelerine karşı oy kullanmadılar. Yalnızca Molotov çekimser Kaldı. Böylece Malenkov, Molotov, 

Kaganoviç ve Shapilov MK'dan çıkarıldılar. Bunların tasfiyelerinin ulaştığı boyutları anlamak için 

atandıkları görevlere bir göz atalım.  

 

Molotov Moğolistan'a büyükelçi olarak, Malenkov bir elektrik istasyonuna müdür olarak atandılar. 

Kaganoviç de müdür oldu ve kısa bir süre sonra emekliye ayrıldı. Politbüro yedek üyeliğine 

düşürülen Pervukhin Doğu Almanya'ya büyükelçi olarak atandı ve daha sonra Gosplan içinde bölge 

şefi oldu. Saburov halk önüne çıkmaz oldu. Politbüro'ya yeniden seçilen Voroshilov 1960 

Temmuz'unda Politbüro'dan çıkarıldı. Politbüro'da tasfiye edilenlerle birlikte oy kullanan Bulganin 

1958 yılına kadar Başbakan olarak kaldı ve görevden düşürüldükten ve Politbüro'dan atıldıktan sonra 

bölgesel bir ekonomik yetkili oldu.  

  

Kruşçev Parti Birinci Sekreterliğinin yanı sıra başbakanlık görevini de üstlendi. Politbüro'da 

geriye kalan eski azınlık (Krusçev, Mikoyan, Suslov, Kiriçenko) basta Brejnev olmak üzere 

diğer 7 yeni seçilen üyeyle birlikte çoğunluk durumuna geldi. Daha doğrusu Politbüro'da 

Krusçev'e muhalefet edecek kimse kalmadı.  

 

Kruşçev parti aygıtı içinde sıkı bir kontrol sağlamasının yanı sıra kurumlar arası ilişkilerde, 

özel olarak anmak gerekirse parti-devlet ilişkilerinde, partinin rolünü güçlendirdi. Hem birinci 

sekreterlik hem başbakanlık görevlerini üstlenmesi revizyonist önder olarak kişisel 

pozisyonunu daha da güçlendirdi.  

1957 Kasım toplantısı öncesi Kruşçev ideolojik ve politik düzeydeki zaferini örgütsel 

düzeydeki zaferiyle pekiştirmiş oldu. 1957 Kasım'ına gelindiğinde SBKP'de revizyonizm 

egemen ideoloji, revizyonist çizgi de egemen çizgi durumunu görece sağlamlaştırmıştı.  

 

1960 Kasım'ına gelindiğinde Kruşçev revizyonizmi durumunu daha da güçlendirdi. 27 0cak-5 

Şubat 1959 tarihleri arasında toplanan 21. Kongre'de yeni 7-yıllık planın kabul edilmesi 

bunda önemli bir rol oynadı. Gerçi 1960 Kasım'ına gelindiğinde SBKP yüksek otorite sahibi 

eski SBKP değildi, otoritesi sarsılmıştı. Bunda de-Stalinizasyon denilen özü itibariyle gerici 

kampanya başat rolü oynadı. "Uluslararası komünist harekete çok merkezlilik artık bir olgu 

durumuna gelmişti. Durum 1957 Kasım’ından farklıydı. Bütün bunlara rağmen SBKP'nin bir 

numaralı otorite olarak tanınması durumu sürüyordu. Belirtilmesi gereken bir diğer nokta da 

Doğu ve Orta Avrupa'nın sosyalist olarak nitelenen ülkelerinde SBKP'nin ve SSCB'nin 

durumlarını, de-Stalinizasyon kampanyasının ilk yıllarına oranla, sağlamlaştırmış olmalarıydı. 

1955-1961 yılları arası, SSCB'de ve yukarıda sözü edilen ülkelerde revizyonizmin bir sistem 

olarak oturtulması dönemi oldu.  

 

1957 ve 1960 belgelerini imzalamakla, özünde Marksizm-Leninizm’e ve sosyalizm davasına bağlı 

kalan komünistler, komünist partiler Sovyet modern revizyonizmine, sosyalizm davasına ihanet 

edenlere teorik ödünler vermiş oldular. Marks'ın "hareketin pratik amaçlarını karşılayacak 

anlaşmalara girin, ama ilkeler konusunda herhangi bir pazarlığa izin vermeyin, teorik 'ödünler' 

vermeyin" uyarısı gereken ilgiyi, görmesi gereken ilgiyi görmedi. Tarih sayfaları arasında unutulup 

gitti sanki. Komünizmin düşmanlarının komünist hareketin iç çelişkileri ve anlaşmazlıklarından 



7 

 

yararlanmak için pusuda bekledikleri, fırsat kolladıkları, vb. gibi hiçbir gerekçe bu davranışı haklı 

gösterme gücünde olamaz. Kaldı ki silahların kendisine hemen çevrilmesi gereken düşman 

içteydi— revizyonizmdi bu. Toplantıların nasıl bir hava içinde geçtiğine ilişkin olarak bildirgelerden 

şunları okuyoruz:  

 

"Toplantı, marksist-leninist ideolojiyle proletarya enternasyonalizmi ilkelerinin birliğinde 

kenetlenmiş kardeş partilerin yakın işbirliğine ve içten ilişkilerine örnek bir hava içinde 

geçmiştir"(1957 Bildirgesinden) 

 

"Konferansın ele aldığı sorunlar üzerindeki tartışmalar, marksizm-leninizmin ve proletarya 

enternasyonalizminin değişmez ilkeleri temelinde, kardeşçe bir dostluk havası içinde geçmiştir. 

"(1960 Bildirgesinden) 

 

Oybirliğiyle imzalanan bildirgelere göre toplantılar ideolojik dostluk havası içinde geçmiştir. 

Toplantıların, özellikle ikincisinin ideolojik mücadeleye de sahne olduğu biliniyor; ama belgelerin 

oybirliğiyle imzalanmış olmaları komünistler açısından liberal-oportünist bir atmosferin egemen 

olduğunu göstermeye yeter.  

 

Revizyonist nitelikli belgelerin imzalanması ile Sovyet modern revizyonizminin, bu ihanetçi akımın 

kişiye tapmaya karşı mücadele ve geçmişin yanlışlıklarını düzeltme de-Stalinizasyon kampanyası) 

adı altında Marksizm-Leninizm’in temel ilkelerine karşı giriştiği gerici ideolojik ve politik 

saldırılara, işçi sınıfına, komünistlere, komünizm sempatizanlarına yanlış teorik ve politik bilinç 

taşınmasına yardımcı olundu. Marksist-leninist ilkelerin çiğnenmesi demek olan böylesi bir eylemin 30 

yıldan beri özeleştirisinin yapılmamış olması, üstelik uzun süre bu belgelerin, en azından resmen, 

uluslararası komünist hareketin platformunu oluşturduklarının savunulması hatayı son derece 

ağırlaştırıyor. Sovyet modern revizyonizminin 1960 Bildirgesi'ni yeni bir Komünist Manifesto gibi 

sunduğu anımsandığında böylesi bir belgenin komünistler tarafından imzalanmasının ne büyük bir 

hata olduğunun anlaşılması kolaylaşır.  

 

Modern revizyonist ihanetin felaketli sonuçlarından biri dünya komünist hareketinin geniş çaplı ve 

derin bir kriz içine yuvarlanması oldu. Bu her yanı saran ideolojik, politik ve örgütsel düzeyde genel 

bir kriz idi. Birçok komünist partisi kısa sürede bürokratik-revizyonist yozlaşmaya uğradı, partilerde 

kitlesel kopmalar ve bölünmeler gerçekleşti; komünizm ideolojisi büyük prestij kaybına uğradı; işçi 

kitleleriyle var olan politik bağlar büyük ölçüde koptu; Marksizm-Leninizm’i-daha çok da 

Leninizmsiz Marksizm’i- geliştirme adına sayısız revizyonist teori ve tez ortaya atıldı ve geniş etki 

alanı buldu; Avrupa komünizmi akımının doğuşunun öznel koşulları olgunlaştırıldı, vb. Bütün 

bunlara önderlik krizi de eklenmelidir. Burada genel çizgileriyle belirtilen ağır genel kriz durumu, ne 

yazık ki, onyıllar sonra bile henüz aşılmış değil. Uluslararası komünist hareket, genel olarak, kendini 

yeniden üretememe durumu ile karşı karşıya. 1970'li yılların sonlarındaki kısa bir dönem dışında 

teori üretimi düşük düzeyde. Komünist hareketin yüksek ölçekli depreme uğramasının ana nedeni 

olan modern revizyonizme karşı tarihsel köklerine inen etkili, sonuç alıcı, sürekliliği olan bir teorik 

mücadele yok. İşçi sınıfları arasında ideolojik ve politik etki düzeyi düşüktür; komünist hareket politik 

olarak büyüyemiyor, olgunlaşamıyor. Uluslararası komünist hareketi oluşturan parti, grup ve çevrelerin 

ideolojik ve politik birliğini sağlayacak bir platform, sağlam bir ideolojik ve politik birlik yok. Bu du-

rum uluslararası düzeyde örgütsel birliğin oluşmasının önünde bir engel olarak duruyor. Örgütsel 

bölünmeler komünist hareketin yakasını bırakmıyor, bilimsel sosyalizm ile işçi sınıfı hareketi et ve kemik 

gibi birbiriyle birleştirilemediğinden istikrarlı ve sürekliliği olan örgütsel yapılar oluşturulamıyor En 

yüksek politik bilinçli işçiler komünizm tarafından kazanılabilmiş değiller, hatta bu kazanma sorununun 

önemi bile kavranmış değil. Parti olmayan "parti‖ her yanda boy gösteriyor.  

 



8 

 

Önderlik krizi var. En deneyimli, genel olgunluk düzeyi bakımından en iyi durumda olan ve kırk 

yıldan fazladır iktidar partisi olan AEP uluslararası komünist harekete önderlik görevini yerine 

getiremiyor ya da kolektif bir önderlik sağlanması için üzerine düşen göreve uygun davranmıyor.  

 

Sözün özü, modern revizyonist ihanet dünya komünist hareketinde devasa bir yıkıma neden oldu, ama 

ne yazık ki, hâlâ bu yıkımın kalıntıları arasında sürdürüyor yaşamını. Ve, yine ne yazık ki, kısa 

sürede kalıntılar arasından sağlam ve heybetli binaların yükselmesi de olanaklı değil.  

LENİNİST ÇAĞ VE DEVRİM TEORİSİNİN REVİZYONİST İNKARI 
 

Deklarasyon ve Bildirge leninist çağ anlayışını terk etmişlerdir. Emperyalizm ve proletarya devrimleri 

döneminin başladığı XX. yüzyıl, en azından ikinci yarısı bakımından, bu belgelere göre, üretim 

ilişkileri düzeyinde ücretli emek ve sermaye sınıfsal düzeyde de proletarya ve kapitalist burjuvazi 

arasındaki, temel çelişki tarafından belirlenen bir çağ değil, sosyalist sistemle kapitalist sistemin 

barışçıl rekabeti tarafından belirlenen bir çağdır. 1957 Deklarasyonu'nda şunları okuyoruz :  

 

"Çağımızda dünyanın gelişmesini, birbirlerine taban tabana karşıt iki toplumsal sistemin yarışma 

süreci ve bu sürecin sonuçları belirlemektedir.... "(s. 11) 

 

1960 Bildirgesi'nde de şunlar yazılı: "Sosyalist sistemin, toplumun gelişmesinde kesin ve vazge-

çilmez bir etken durumuna gelmiş olması çağımızın temel niteliğidir. "( s . 46, orijinal metinde altı tümden 

çizili) 

 

1960 Kasımına gelindiğinde politik anlamda hâlâ uluslararası sosyalist sistemden söz etme olanağı 

bulunsa bile-ki, bulunmadığı düşüncesindeyim- bu sistemle kapitalist sistem arasındaki çelişki, XX. 

yüzyılın, daha doğru bir deyişle emperyalizm ve proletarya devrimleri döneminin, kapitalizmden 

sosyalizme geçiş döneminin başlıca çelişkilerinden biridir. Başka sözcüklerle, dünya olaylarına neden 

olan, dünyanın gelişmesini belirleyen çelişkilerden biri olan bu çelişkinin varlığı ve etkisi/gelişmesi, 

"yarışma süreci", hele barışçıl "yarışma süreci" olarak ele alınamaz. Bu çelişkinin sonuçları da 

"yarışma sürecinin‖ sonuçları olarak. Dünyanın ekonomik, toplumsal, politik, vb. gelişmesini 

belirleyen ne yalnızca ne de asıl olarak bu iki sistem arasındaki rekabet sürecidir. Dünyanın 

gelişmesi, çelişkiler düzeyinde, temel olarak emek-sermaye çelişkisi tarafından belirlenmektedir. Bu 

temel çelişkinin yanı sıra diğer başlıca çelişkiler(kapitalizm-sosyalizm çelişkisi, emperyalizmle ezilen 

halklar arasındaki çelişki, emperyalistler arası çelişkiler) dünya olaylarının gelişme çizgisini 

belirleyen çelişkiler arasındadırlar. Dünyanın diyalektiğini böylesi bir ele alış yerine iki sistem 

arasındaki rekabeti geçirmek, leninist çağ anlayışından vazgeçmek, onun yerine temel dinamiği iki 

sistem arasındaki rekabet olan yeni bir çağ anlayışını geçirmek demektir.  

 

Evet, 1957'nin ve 1960'ın dünyası Lenin'in emperyalizm teorisini ve çağ anlayışını geliştirdiği 

dünya değildir. Yaşlı dünyamız devasa değişikliklere, köklü altüst oluşlara sahne olmuştur. Dünya 

yepyeni bir olguyla, proletarya diktatörlüğü sistemi ve sosyalizm ile tanışmıştır. Klasik sömürgecilik 

sistemi çökmüş ve yerini yeni-sömürgecilik sistemine bırakmıştır. Ulusal ve toplumsal kurtuluş 

mücadeleleri alevlenmiş ve her yanı sarmıştır. Kapitalist ülkelerde, özellikle gelişmiş olanlarında işçi 

sınıfı ile kapitalist sınıf arasındaki, XX. yüzyılın bu iki temel sınıfı arasında çelişkiler şiddetlenmiş 

ve sınıf mücadeleleri tarihin daha önce kaydetmediği boyutlara ulaşmıştır. Tarihin ironisi bu ya, 

emperyalistler arasındaki çelişkiler emperyalist devletleri Alman faşizmine karşı sosyalist SSCB ile 

ittifak yapmaya zorlamıştır. Bilimsel ve teknik devrim devasa boyutlar kazanmıştır...Ne var ki, bütün 

bunlar leninist emperyalizm teorisinin ve bu teorinin bir bileşeni olan çağ anlayışının temelden 
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değişikliğe uğradığı ya da aşıldığı anlamında alınamaz. Dünyanın gelişmesini temelde belirleyen 

yine bütün ülkelerin işçi sınıfları ile kapitalist sınıfları arasındaki sınıf mücadeleleridir.  

 

Deklarasyon ise, sorunu, sosyalizmle kapitalizmin barışçıl rekabet sorunu olarak ele alıyor-barış 

içinde birarada yaşama çerçevesi içinde barış içinde rekabet! Deklarasyonun mantığına göre, 

barışçıl rekabet süreci, kaçınılmaz olarak, tarihin diyalektiği gereği sosyalizmin üstün çıkmasıyla 

sonuçlanacak ve kapitalizm yerini sosyalizme terk edecektir. Böylece Deklarasyon'un tarihsel 

perspektifinde kapitalizmden sosyalizme devrimci geçiş, ya da sosyalist devrimler çağı 

içerilmemektedir. Bu açıdan 1960 Bildirgesi daha da ileri giden bir belgedir. Bu bildirge, birçok 

revizyonist tezin bir çizgi olarak uluslararası düzeyde sistemleştirildiği bir platformdur.  

 

Bildirge, ısrarla, sosyalizm ile kapitalizmin barışçıl rekabeti üzerinde durmaktadır. Gerek 

Deklarasyon'un, gerekse Bildirge'nin işlediği konulardan biri barışçıl rekabet yoluyla sosyalizmin 

kapitalizme üstünlüğünün kanıtlanacağıdır. Bunun için de huzura, yani devrimsiz bir dünyaya 

gereksinme vardır. SSCB'yi askeri çatışmalara karışmak zorunda bırakmayacak, kapitalist-

emperyalist devletlerle çelişkileri ve anlaşmazlıkları keskinleştirmeyecek, kızıştırmayacak bir 

uluslararası duruma gereksinme vardır. Dünyada her şey, sosyalizm uğruna mücadele, ulusal 

kurtuluş savaşları, anti-emperyalist demokratik halk devrimleri barışçıl rekabete bağlı kılınmalıdır. 

Asıl olarak ekonomik rekabet olarak anlaşılan bu barışçıl rekabet, sözde yeni bir çağa denk 

düşmektedir. Sosyalist devletlerin bir dünya sistemi oluşturmalarından önce olanaklı olmayan ba-

rışçıl rekabet -ki, bunun için de barışçıl birarada varoluşun sosyalist devletlerin dış politikalarının 

temel ilkesi olması gerekir- artık olanaklıdır ve kapitalizmden sosyalizme devrimci yoldan geçiş 

çağı yerini kapitalizmden sosyalizme sözde barışçıl(reformcu) geçiş çağına bırakmıştır. Böylece 

çağın temel sorunlarının "yeni bir biçimde çözülmesinin gerçek olanakları yaratılmıştır":  

 

"Bir dünya sistemi oluşturan sosyalist devletler, bugün artık dünyanın gelişmesi üzerinde olağanüstü 

etkinlikte uluslararası bir güç durumuna gelmiş bulunmaktadırlar. Ve asıl şimdi, çağımızın temel 

sorunlarını barış, demokrasi ve sosyalizmin çıkarları açısından yeni bir biçimde çözmenin gerçek 

olanakları yaratılmıştır. "(a.g.y, s. 61, orijinal metinde altı çizili) 

 

Burada da, başka yerlerde olduğu gibi, paragrafın bütününün altı çizilerek vurgulama gereksinmesi 

duyulmuştur. Neden? Çünkü, çağın temel sorunlarını "yeni bir biçimde çözmenin gerçek olanakları 

yaratılmıştır" da ondan. Nedir bu "yeni biçim"? Barış içinde rekabettir. Barışçıl biçimde 

sosyalizmin(daha ileride yeni tür bir kapitalizm olarak belirecek ekonomik biçimin diye okuyunuz) 

kapitalizme üstünlüğünü göstererek halkları ve devletleri inandırmak, böylece askeri çatışma olmak-

sızın, silahlı mücadele ve devrim olmaksızın sosyalizme geçiştir. "Sosyalist ülkelerin" zaferi 

kazanmalarının yolu üzerine sahip olunan düşünce şöyle:  

 

"İşçi sınıfının ve köylülerin kahramanca çabaları ve Komünist ve İşçi Partilerinin dev çalışımları 

sayesinde, sosyalist ülkelerin kapitalizmle barışçıl ekonomik yarışmasında üretim güçlerini daha hızlı 

geliştirmesi ve "bu yarışmada geniş ölçüde zaman kazanmak ve zaferi elde etmek için, geçen yıllar 

içinde çok elverişli nesnel olanaklar sağlanmıştır.... "(s. 56) 

 

Yorumu gerektirmeyecek denli açıktır ki, kapitalist ülkelerle "barışçıl ekonomik yarışma" 

sosyalizmin kapitalizm üzerinde zafer kazanmasının asıl yolu olarak görülmektedir. Böyle olmadığı 

öne sürülürse "barışçıl ekonomik yarışma"nın nasıl anlaşıldığı, "zaman kazanma"nın ne anlama 

geldiği ve "zaferi elde etmek"ten ne anlatılmak istendiği, daha doğrusu ne anlatıldığı noktaları 

açıklanmak zorundadır.  
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1957 Deklarasyonu'nda dünyanın gelişmesinin sosyalist sistemle kapitalist sistem arasındaki 

"yarışma süreci ve bu sürecin sonuçları" tarafından belirlendiğinin belirtildiğini ve 1960 

Bildirgesi'nde de "sosyalist sistemin toplumun gelişmesinde kesin ve vazgeçilmez bir etken 

durumuna gelmiş olması"nın çağımız denilen II. Dünya Savaşı sonrası dönemin "temel niteliği‖dir 

diye tespit edildiğini gördük. Yani dünyanın gelişmesinin temel dinamiği(temel etkeni) "sosyalist 

sistem"dir. Ama aynı 1960 Bildirgesi’nin bir başka yerinde ise bu temel etkene bir diğer temel etken 

daha eklenir: uluslararası işçi sınıfı. Okuyalım:  

 

"...Günümüzün temel etkenleri, uluslararası işçi sınıfı ve onun başlıca yapıtı olan dünya sosyalist 

sistemidir. Bunlar, barış, demokrasi, ulusal kurtuluş, sosyalizm ve insanlığın ilerlemesi uğruna 

halkların verdiği savaşımın zafere ulaşmasında ana güvencedir. "(s. 53, abç) 

 

Burada temel etkenler ikilenmiştir ve bu yukarıda gönderme yapılan her iki tezle çelişki 

durumundadır . Ancak burada üzerinde durmak istediğim başka sorunlardır.  

 

"Günümüz" II. Dünya Savaşı sonrası koşullarını-en azından 1960 Kasımına dek- anlatıyorsa eğer, ulusal 

kurtuluş mücadelelerinin "temel etkenler" içinde sayılmaması daha da kabul edilemezdir. 

Emperyalizmin ve sömürgeciliğin ulusal boyunduruğundan kurtuluş uğruna mücadeleler, 

emperyalizm ve proletarya devrimleri çağında da dünya politikasının temel etkenlerinden biridir. 

Sömürgecilik sisteminin esas olarak çöktüğü, bağımsız devlet olarak örgütlenme politikasına sahip 

olan ulusal kurtuluş savaşlarının Asya ve Afrika kıtalarını sardığı tarihsel koşullarda, ulusal kurtuluş 

mücadelelerini dünyanın politik gelişmesinin temel etkenlerinden biri olarak kabul etmemek, 

sömürgecilik sisteminin çöküşünün anlam ve önemini kavramamak ya da görmezlikten gelmek 

olduğu gibi, bu mücadelelerin tarihsel olarak oynadıkları devasa devrimci rolü de küçümsemektir.  

 

İkinci Savaş'ın bitiminden 1960 yılı sonuna kadarki dönem açısından konuşulacak olursa, gelişmiş 

kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı hareketi ve sosyalizm uğruna mücadele ile karşılaştırma içinde ulusal 

kurtuluş hareketi dünyanın devrimci gelişmesi bakımından daha çok "temel etken" olarak anılma 

hakkına sahiptir. Tartışma götürmez gerçek odur ki, savaş sonrasının, özellikle 1950'lerden 

başlayarak, egemen devrimci akımı komünist akım değil, ulusal-devrimci akım oldu.  

 

Burada sosyalist sistemin çatırdamakta, çökmekte olduğu gerçeğinin üstünün örtüldüğüne işaret 

etmekle yetinmek yerinde olabilir. Revizyonist partiler tarafından yönetilen sosyalist sistem tezinin 

ayrıntılı sayılabilecek eleştirisi ileriki sayfalarda yapılacaktır.  

 

Söz konusu mücadeleler, örneğin bir ülkedeki ulusal bağımsızlık savaşı, sömürge boyunduruğundan 

kurtuluş uğruna yürütülen savaş asıl olarak kendi özgücüyle zafere ulaşabilir. Devrimci bir 

savaşın(ister bir iç savaş, ister bir ulusal savaş olsun) zafere ulaşmasının ana güvencesi uluslararası 

işçi sınıfı ve "sosyalist sistem" değil, kendi özgücüdür. Uluslararası dayanışma zaferi 

çabuklaştırabilir, ama onun ana güvencesi olamaz. Her ülkedeki demokrasi, ulusal kurtuluş ve 

sosyalizm mücadeleleri, asıl olarak iç dinamiklerin belirleyici olduğu bir tarihsel süreçte başarılı 

olabilirler. Genel bir kural olarak iç dinamiklerin yerini dış dinamikler alamaz. Sistemin dünya 

sistemi olması karşı bir kanıt olarak kullanılamaz. Bildirge ise bu tarihsel yasayı tersine çevirmeye 

çalışmaktadır . Çünkü, Bildirge' ye egemen olan tez, dünyanın gelişmesinin "sosyalist sistem"le kapitalist 

sistem arasında süre giden barışçıl rekabet tarafından belirlendiğidir.  

 

Kazanılan zaferlerin kalıcı olması ve sosyalizm yönünde ilerlemek için uluslararası işçi sınıfı 

hareketinin ve gerçekten sosyalist olan devletlerin proleter enternasyonalist dayanışması büyük bir rol 

oynar. Öyle durumlar olur ki, bu rol belirleyici de olabilir. Ancak, genel olarak bu güçlerin tek tek 

ülkelerde, tekil durumlarda demokrasi, ulusal kurtuluş ve sosyalizm mücadelelerinin zafere ulaşmasında 
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ana güvence oldukları marksist-leninist devrim teorisine aykırı düşer. Ama şu da bir gerçektir ki, söz 

konusu mücadelelerin dünya ölçeğinde kalıcı başarıları için ana güvence işçi sınıfının devrimci 

mücadelesidir. Dünyanın devrimcileşmesinde ve bunun sürekli kılınmasında temel devrimci güç, 

kapitalizmden sosyalizme geçiş tarihsel döneminin temel çelişkisinin devrim yönündeki kutbudur, 

yani dünya işçi sınıfıdır. Tekil mücadeleler ve zaferlerle dünya ölçeğinde mücadeleler ve zaferler, 

özgül devrimcileşme ile evrensel devrimcileşme ayrımı yapmaksızın zaferlerin kazanılması ve 

korunmasının güvenceleri sorununa yaklaşmak teorik ve pratik bakımdan yanlış ve zararlıdır.  

 

Bildirge öylesine ciddi teorik yanlışlıklarla doludur ki, gerçekten de eleştiri malzemesinin 

çokluğunun sıkıntısı çekilmektedir . Bakınız Bildirge'de neler yazılı:  

 

"Günümüzün uluslararası ilişkilerindeki gelişmeleri, iki toplumsal sistemin savaşımı-sosyalizm, barış 

ve demokrasi güçlerinin emperyalist, gerici ve saldırgan güçlere karşı giriştiği savaşım-

belirlemektedir.... "(s. 65) 

 

Bildirge bazı basit sorunların konulusu açısından bile tam bir teorik zavallılık ve eklektisizm içine 

düşmekten kaçınamamaktadır. Yukarıdaki aktarmaya göre, nitelik bakımından farklı hareketler ve 

güçler tek bir toplumsal sistem oluşturmaktadır. Bu da "yeni çağ"ın bir yeniliği olsa gerek. Ne var ki, 

sosyalizm, barış ve demokrasi güçleri bir mücadele cephesi oluşturabilirler ama hep birlikte bir 

toplumsal sistem oluşturmazlar.  

 

Deklarasyon ve Bildirge, marksist-leninist sosyalist devrim teorisini de revizyona uğratmışlardır. Bu 

belgeler, devrim ilkesinin ve marksist-leninist devrim teorisinin reddedildiği revizyonist içerikli 

belgeler olarak tarihe geçtiler. Dünyanın gelişmesini sosyalist sistemle(1960 yılı sonuna gelindiğinde 

politik anlamda sosyalist sistemden söz edilemezdi artık) kapitalist sistem arasındaki barışçıl rekabet 

ve bu rekabetin sonuçlarının belirlediği tezi zora dayanan devrim ilkesini, her şeyden önce de 

sosyalist devrim ilkesini terk etmek demektir. Bu kadar değil. Bu tez, tarihin, en azından sosyalist 

sistemin varlığı koşullarında, sınıf mücadeleleri tarihi olduğu ilkesinin de olumsuz inkarıdır. Evet, 

sosyalizm ile kapitalizmin, barışçıl da olsa, rekabeti(bu bir zamanlar dünya politikasını belirleyen 

olgulardan biriydi ve gelecekte yeniden olacaktır) işçi sınıfı ile kapitalist burjuvazi arasındaki sınıf 

mücadelesinin bir biçimidir. Ne var ki, sınıf mücadelesinin bir biçimini, hem de barışçıl bir biçimini 

dünyanın gelişmesinin belirleyici etkeni olarak kabul etmek marksist-leninist sınıf mücadelesi ve 

devrim teorisi ile taban tabana karşıtlık içindedir.  

 

Bu belgelerde, özellikle Bildirge'de, geliştirilen yeni bir çağ anlayışına, kaçınılmaz olarak, yeni teori 

ve tezler, yeni bir genel çizgi eşlik edecekti. Revizyonist teorinin marksist-leninist teorinin yerini 

aldığı bu belgelerden Bildirge'de yeni çağ tezi, "yeni dönem" adı altında şöyle açıklanıyor:  

 

"Kapitalizmin genel bunalımlarının gelişmesinde yeni bir dönem başlamış 

bulunmaktadır(orijinal metinde altı çizili-b. n) Bu dönem; sosyalizmin, Avrupa ve Asya 

ülkelerinin çoğunda dünya nüfusunun üçte-birini kucaklama başarısında...emperyalistlerin 

sosyalizmle olan ekonomik yarışmalarında durumlarının durmadan zayıflamakta 

olmasında...tekellerle bir tüm olarak ulusun çıkarları arasındaki çelişkilerin keskinleşmesinde...ken-

dini göstermektedir. Bu dönem, İkinci Dünya Savaşı'nın sonucu olarak değil, iki sistem arasındaki 

rekabet ve savaşım, güçler dengesinin sosyalizmden yana değişmesi ve emperyalizmin bütün 

çelişkilerinin yoğunlaşması koşullarında başlamıştır. Bu olgu bu dönemin ayırdedici niteliğidir. Bu 

dönem...geniş halk yığınlarının demokrasi, ulusal kurtuluş ve sosyalizm için verdikleri savaşımlarda 

ortaya çıkmıştır. "(s. 52-53, abç) 
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Burada not edilecek ve eleştiri konusu yapılacak çok şey var. Üzerine parmak basılması gereken 

nokta odur ki, bu yeni çağ anlayışında şiddete dayanan sosyalist devrim düşüncesi yoktur. Bunun 

yerini barışçıl rekabet ve anlamı belirsiz bir sosyalizm savaşımı almıştır.  

 

Deklarasyon'da ve Bildirge'de şiddete dayanan devrim ilkesi yerini sözde barışçıl sosyalist devrim 

tezine bırakmıştır. Bildirge, Deklarasyon’da açıklanan revizyonist teorinin yinelendiği ve tek tek 

unsurları bakımından geliştirildiği bir belge oldu. Deklarasyon'dan okuyalım:  

 

"Kapitalizmden sosyalizme geçiş biçimleri her ülkeye göre değişebilir. İşçi sınıfı ve onun öncü 

müfrezesi marksist-leninist parti, sosyalist devrimi barışçı yollarla gerçekleştirmeye çalışır. Bu, işçi 

sınıfının, tüm halkın ve ülkenin ulusal çıkarlarına da uygun düşer.  

 

"Bugün bir kısım kapitalist ülkede, öncü gücünün yönetimindeki işçi sınıfı kendisiyle çeşitli partiler 

ve kamu. örgütleri arasında birleşik bir işçi sınıfı-halk cephesi oluşturduğu ya da işlerlik kazanmış 

sözleşmelerle siyasal bir işbirliğini gerçekleştirdiği takdirde, halkı "bir çoğunluk içinde kenetleme, 

bir iç savaşa gerek kalmadan iktidara gelme ve temel üretim araçlarını halkın eline verme olanağına 

sahip bulunmaktadır.... işçi sınıfı, halk düşmanı gerici güçleri yenebilir, parlamentoda kesin bir 

çoğunluk sağlayabilir, burjuvazinin sınıf çıkarlarının hizmetinde bir araç olan parlamentoyu, bu kez 

emekçi halkın hizmetinde bir araç durumuna getirebilir, yoğun bir parlamento-dışı savaşım 

yürütebilir, gerici güçlerin direncini kırabilir ve sosyalist devrimin barışçı yollarla gerçekleştirilmesi 

için gerekli koşulları yaratabilir. Ancak bütün bunlar; işçilerin, köylü yığınların, kent orta 

tabakalarının, köklü toplumsal reformlar için, barış ve sosyalizm için tekelci büyük sermayeye ve 

gericiliğe karşı girişecekleri geniş ve sürekli gelişen bir sınıf savaşımıyla mümkün olabilecektir.  

 

"Sömürücü sınıflar halka karşı zora başvurdukları takdirde, barışçı olmayan yollarla sosyalizme geçiş 

olanağı ortaya çıkar… 

"Sosyalizme hangi yolla geçileceğini her ülkenin kendi somut koşulları belirleyecektir. "(25-26, 

abç) 

 

Bu pasaj, eleştirel notlarımda altına "İşte revizyonizm!" notunu düştüğüm bir pasaj oldu.  

 

Komünistler zorunlu olmadıkça, sınıf mücadelesinin gelişme düzeyi tarafından zorlanmadıkça kan 

dökmekten yana olmayan, özünde şiddete karşı olan insanlardır. Ne var ki, sınıflı bir dünyada 

sınıfsal çıkarların gerçekleştirilmesi, sınıf mücadelelerinin, özel olarak politik sınıf mücadelelerinin, 

en yüksek noktası olarak kendini gösteren devrim olmaksızın, evrensel olarak şiddet olmaksızın, 

yani kan dökülmeksizin olanaklı değildir. Üretim araçlarının özel ve kolektif kapitalist mülkiyetini 

elinde tutan ve bu mülkiyeti şiddet aracı olan, örgütlenmiş şiddet olan devleti ile koruyan 

kapitalistler sınıfı, bu durumu sürdürmek için, yani kendi öz varlık koşullarını korumak için, kutsal 

mülkiyetine yönelecek her türlü girişimi, her türlü saldırıyı, genel olarak bunların ulaştıkları düzey 

ve boyutlara bağlı olarak, en az şiddetlisinden en amansız şiddetlisine dek varan her türlü yöntemle 

bastırmak eğilimindedir. Bu onun sınıf karakteristiklerinden birisidir ve öyle olmaya da devam 

edecektir.  

 

Lenin'in ―Marksizm'in Bir Karikatürü‖ broşüründe sözünü ettiği barışçıl geçiş olanağı genel bir teori 

düzeyine çıkarılamaz. Orada belirtildiği gibi, proletarya diktatörlükleri tarafından çevrilmiş olan bir 

ülkenin burjuvazisi, canını kurtarmak için iktidarı işçi sınıfına devredebilir. Böylesi bir olasılığın 

gerçekten sosyalist devletler sisteminin oluştuğu bir dünyada daha fazla var olduğu tezi öne 

sürülebilir. Doğrudur bu. Ne var ki, buradan hareketle komünist partisi tarafından örgütlenen, işçi 

sınıfı ve müttefikleri tarafından gerçekleştirilen sosyalist devrimin yerini, "barışçıl bırakış"ın aldığı 

öne sürülemez. Gerçekte ikincisi de barışçıl değildir. Kan dökülmemesi bir hareketin barışçıl olduğu 
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anlamına gelmez. Üretim araçlarının kapitalist mülkiyetinden ve devlet iktidarından vazgeçen 

burjuvazi, bunu, yine de şiddet karşısında yapmak zorunda kalmaktadır. Burada gönüllülük yoktur.  

 

Barışçıl sosyalist devrim tezi tepeden tırnağa revizyonist nitelikli bir tezdir. Marksist-leninist devrim 

teorisinin bütünsel olumsuz inkârıdır. Bir safsatadır. "İşçi sınıfı ve onun öncü müfrezesi marksist-

leninist parti" sosyalist devrimi marksist-leninist sosyalist devrim teorisine uygun olarak 

gerçekleştirir. Politik iktidarın proletarya tarafından fethi anlamında sosyalist devrimin özü şiddettir. 

Proletarya tarafından uygulanan şiddet. Proletarya diktatörlüğünün özünün silahlı proletarya 

olmasının anlamı da budur. Barışçıl yollarla sosyalist devrimi gerçekleştirme düşünü, işçi sınıfını ve 

sosyalizm isteyen tüm insanları sosyalist devrim yolundan döndürmeye çalışma misyonunu 

üstlenmiş bir aldatmacadır. "Bu, işçi sınıfının, tüm halkın ve ülkenin ulusal çıkarlarına da uygun 

düşer", diye yazmak bu gerici teze destek sağlama amacı güden sözde bir gerekçeden başka bir şey 

değildir. İşçi sınıfı ve komünistler için ne güzel bir şey olurdu şu varlığı ve gelişmesi sömürüye ve 

baskıya dayanan kapitalistler sürüsünün sömürüden ve baskıdan gönüllü olarak vazgeçip üretim 

araçlarının mülkiyetini ve politik iktidarı işçi sınıfına teslim etmesi...Ama olanaksızı istemektir bu. 

Materyalizm terk edilmedikçe gerçekleşebileceği düşünülmeyecek bir şey.  

 

İşçi sınıfının burjuva parlamentoda "kesin bir çoğunluk" sağlayarak, bu parlamentoyu kullanarak iç 

savaşa gerek kalmadan(siz devrime gerek kalmadan diye okuyunuz) iktidarı ele almasının olanaklı 

olduğunun savunulması marksist-leninist sosyalist devrim ve devlet teorisinin ne denli terk edilmiş ol-

duğunu gösterir. Burada devrimin yerini parlamentoda çoğunluk sağlama almıştır. Revizyonist barışçıl 

geçiş teorisine göre, burjuva devlet aygıtının iktidarı kendinde toplamayan ve toplayamayacak olan 

bir kurumu(parlamento) politik iktidar değişikliğinde temel araç görevini görecek bir kurumdur. Burjuva 

sınıf egemenliğini gizleyen bir incir yaprağı, gerçekte bir gevezelik platformu olan, burjuvazinin bile 

temel iktidar örgütü olmayan, belirleyici bir önem taşımayan parlamento, sayesinde sosyalist 

devrimin gerçekleştirileceği bir araç olarak sunuluyor. Devrim düşününün yerini parlamentoculuğa 

bıraktığı gerçeğinin bundan daha iyi kanıtı zor düşünülür.  

 

Revizyonist teori, burjuva devlet aygıtı içinde burjuva parlamentosunun gerçek yerini gizlemesinin 

yanı sıra, işçi sınıfının komünist temsilcilerinin parlamentoda egemen olma olanağının bulunmadığı 

bir ekonomik, toplumsal ve politik sistemin varlığını da gizliyor. Burjuva parlamentonun sınıfa ve genel 

olarak emekçilere hizmet eden bir araç durumuna dönüştürülebileceği düşünü, işçi sınıfını ve onun 

sosyalist devrimdeki müttefiklerini burjuva ideolojisi ile zehirleme düşünüdür.  

 

Komünistler burjuva parlamentosunda çoğunluğu sağlasalar ve parlamento "barışçıl sosyalist 

devrim"in temel aracı olarak kullanılsa bile, sosyalizm için mücadelede proletaryanın müttefikleri 

sorunu revizyonist teori sahipleri tarafından yanlış konulmaktadır. Bunlara inanacak olursak ayrım 

yapmaksızın "köylü yığınları", "kent orta tabakaları" sosyalizm için "geniş ve sürekli gelişen bir 

sınıf savaşımı" yürütebilirler. Ve "barışçıl sosyalist devrim" tekelci burjuvazi dışındaki tüm ulusun 

devrimi olacaktır. Görülüyor ki, "parlamenter sosyalist devrim" teorisi, marksist-leninist sosyalist 

devrim teorisinden, devrimi gerçekleştirecek toplumsal güçlerin sınıfsal bileşimi bakımından da 

kopmayı temsil etmektedir.  

 

Deklarasyon'da, devrimci görünüşü kurtarmak için, "sömürücü sınıflar halka karşı zora 

başvurdukları takdirde, barışçı olmayan yollarla sosyalizme geçiş olanağı ortaya çıkar" görüşü de 

içeriliyor. Devrim düşüncesinden vazgeçildiğini gizlemenin bir aracından başka bir şey değildir bu. 

Sömürücü sınıfların düzenlerini korumak için gerici şiddetin en ılımlısından en acımasızına dek 

bütün biçimlerine başvuracağı bir olasılık değil, genel bir kural olarak mutlaktır. "Sömürücü sınıflar 

halka karşı zor kullanmayabilirler" türünden görüşler işçi sınıfını kapitalist şiddete karşı 

silahsızlandırma fonksiyonunu gören görüşlerdir. "Sosyalizme hangi yolla geçileceği" sorununun 
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teorik çözümü evrensel olarak birdir. Bu evrensel teorik çözüm silahlı proletaryanın devrimci şiddet 

yoluyla burjuva devlet aygıtını parçalamasıdır. Sosyalist devrimin gerçekleşme yasasının 

evrenselliğini bozmak-doğallıkla yalnızca teorik olarak- marksist-leninist devrim teorisini bozmak 

demektir. Kuşkusuz ki, her ülkenin somut koşulları bu evrensel yasanın uygulanmasında 

farklılıklara yol açar. Bu farklılıklar, iç ve uluslararası tarihsel koşulların somut analizi ile, genel 

olarak önceden tespit edilebilecekleri gibi, önceden görülemeyecek birçok etken birçok yeni 

farklılıkları çıkarabilir ortaya. Ancak isteyen sosyalist devrimini şiddetle, isteyen barışçıl 

yöntemlerle gerçekleştirmekte serbesttir, türünden genel bir teorik yaklaşım kabul edilemez. Bu, 

belgelerin kötü anlamda bir uzlaşmanın ürünü olmaları gibi, oportünist bir anlaşmanın ürünü olabilir. 

Sorun ya devrim ya reform sorunudur. Marksizm-Leninizm devrim yolunu gösterirken, parlamenter 

geçiş teorisi reform yolunu, burjuva toplumunun burjuva reformlarla sözde bir sosyalist topluma 

dönüştürülmesi yolunu gösterir. Komünist komünist olmaktan vazgeçmeksizin, ya da oportünist 

uzlaşmalar yapmaksızın, oportünist uzlaşmalara zorlanmaksızın sosyalist devrimin evrensel olarak 

geçerli olan iki yolu olduğunu savunamaz. Sosyalist sistemin oluşmasından önce de, sosyalist sistemin 

gerçekten varoluşu döneminde de politik iktidarın silahlı mücadeleyle (bu uzun "bir iç savaş olabilir, ya 

da olmaz, bu tamamen iç ve uluslararası tarihsel koşullara bağlıdır) ele geçirilmesi marksist-leninist 

devrim teorisinin evrensel bir ilkesidir. İşte bu ilke 1957 Deklarasyonu ve 1960 Bildirgesi tarafından 

çiğnenmiştir, daha doğrusu terk edilmiştir. Revizyonistler, güçlü bir sosyalist sistemin varlığı var-

sayımını çıkış noktası yaparak, revizyonist teorilerine maddi ve düşünsel dayanak sağlamak 

istemektedirler.  

 

Bildirge Deklarasyon'un revizyonist tezini yineler. Devlet ve devrim sorunlarında aynı revizyonist 

görüşlerin yinelendiği Bildirge'de şunları okuyoruz:  

 

"Sömürücü sınıflar halka karşı şiddete başvurdukları takdirde, ancak o zaman, sosyalizme barışçı 

olmayan yollarla geçme olanağı düşünülecektir. Leninizm’in öğrettikleri ve deneyimlerin de 

doğruladığı gibi, yönetici sınıflar iktidardan gönülleriyle çekilmezler.... "(s. 88) 

 

Burada "olanağı ortaya çıkar" sözcükleri yerini "olanağı düşünülecektir"e bırakmıştır. Ama her iki 

belgede de egemen sınıfların gönüllü olarak iktidardan çekilmeyeceklerinin belirtilmesi de 

unutulmamış. Öyleyse eğer, bu durumda sosyalizme barışçıl geçiş yolundan söz etmenin bir anlamı 

olmasa gerek.  

 

Pek, buna rağmen, neden hâlâ egemen sınıfların gönüllü olarak iktidardan çekilmeyecekleri 

türünden görüşlerle bezenmiş bir revizyonizm sunuluyor? Bunun nedenleri çeşitlidir. Bir yandan 

partiler arasında sosyalizm sorunlarına, özel olarak da devlet iktidarının ele geçirilmesine ilişkin 

olarak temel görüş ayrılıkları vardır. Bazı partiler devrim düşüncesinden tamamıyla vazgeçip 

reformcu partiler durumuna gelmişlerdir, bazıları hâlâ marksist-leninist terminolojiyi kullanmayı 

çıkarlarına uygun bulmaktadırlar. Kimileri, komünist olmamalarına karşın, devrim ilkesini 

savunmaktadırlar. Kimi gerçekten komünist olan partiler ise marksist-leninist sosyalist devrim teori-

sinden vazgeçilemeyeceği üzerinde ısrar etmektedirler. Bütün bu farklı eğilimleri uzlaştırmanın yolu 

da, özsel olarak revizyonist nitelikte, eklektik belgeler onaylamaktan geçmektedir.  
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BARIŞ İÇİNDE BİRARADA VAROLUŞ POLİTİKASININ REVİZYONİST 
KAVRANIŞI 
 

Gerek 1957 Deklarasyonu gerekse 1960 Bildirgesi karşıt politik sistemlere sahip olan devletlerin 

karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesinde barış içinde birarada varoluş(İngilizce "peaceful co-existence" 

kavramının doğru çevirisi budur) ilkesini genel olarak komünist hareketin dış politikasının temeli 

düzeyine yükseltmişlerdir. Nitelikleri farklı devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen -düzenlemesi 

gereken-bu ilke, "tarih bizden yanadır" gerekçesiyle kendiliğinden sürece müdahalenin yerine 

geçirilmiştir. Barış içinde birarada varoluş ilkesinin revizyonist yorumu sözü edilen belgelere 

egemen olmuştur. Sorunun ilgili belgeler tarafından nasıl anlaşıldığını okuyalım:  

 

"Bu toplantıya katılan Komünist ve İşçi Partileri, bugüne dek geliştirilmiş ve Sovyetler Birliği 

Komünist Partisi 20. Kongre kararlarıyla da kesinlik kazanmış bulunan kapitalist ve sosyalist 

sistemlerin barış içinde birarada yaşayabileceklerine ilişkin leninist ilkenin, sosyalist ülkeler dış po-

litikasının temeli ve halklar arasındaki barışın ve kardeşliğin güvenilir dayanağı olduğunu 

belirtirler.... "(s. 16, abç) 

 

"Sosyalist ülkeler ilişkilerini; tam eşitlik, toprak bütünlüğüne saygı, bağımsızlık, egemenlik, ve 

birbirlerinin içişlerine karışmama ilkesi üzerinde temellendirmişlerdir. Bunlar canalıcı ilkelerdir. 

Bununla birlikte bu ilkeler sosyalist ülkelerin kendi aralarındaki ilişkilerin özünü hiçbir zaman ze-

delemez. Karşılıklı kardeşçe yardım bu ilişkilerin temelidir. Bu yardım, sosyalist enternasyonalizmin 

en çarpıcı görünümüdür. " (Deklarasyon, a.g.y, s. l7, abç) 

 

"...Barış içinde birarada yaşama politikası, güçler ilişkisinde ve modern bir savaşın getireceği 

korkunç sonuçlar konusunda aklı başında bir tutum takınan gelişmiş kapitalist ülkelerin belli bir 

burjuvazi kesimi tarafından da desteklenmektedir.... "(Bildirge, a.g.y, s. 66) 

 

"Sosyalist ülkelerin dış politikaları, sosyalist ve kapitalist ülkeler arasında barış içinde birarada 

yaşamayı ve ekonomik yarışmayı öngören leninist ilke temeli üzerine sağlamca oturtulmuştur.... " 

(s. 68) 

 

"Kapitalist ve sosyalist sistemlere bölünmüş bir dünyada, uluslararası ilişkilerin en doğru ve en akla 

yatkın ilkesi...farklı toplumsal sistemlere sahip devletlerin barış içinde birarada yaşama ilkesidir. 

"(s. 69) 

 

"Barış içinde birarada yaşama politikası, yeni savaşlar istemeyen ve sürekli, kalıcı bir barışı arzulayan 

bütün halkların temel çıkarlarını dile getirir.... "(s. 70, abç) 

 

"...Devletlerin barış içinde birarada yaşamaları, revizyonistlerin ileri sürdükleri gibi, sınıf 

savaşımından vazgeçildiği anlamına gelmez. Farklı toplumsal sistemlere sahip devletlerin barış 

içinde birarada yaşamaları, aslında, sosyalizmle kapitalizm arasında bir sınıf savaşımı türüdür.... " 

 

Okur sanmasın ki, buraya aktarılan düşüncelerin tümü yanlıştır. Hayır, yanlışlıkların yanı sıra, 

belgelerin barış içinde birarada varoluş politikasına ilişkin revizyonizmin egemen olduğu 

eklektisizmine dikkati çekmek ve "şu ya da bu da yazılmıştı" gibi olası itirazları daha baştan 

önlemek için doğru düşünceleri içeren aktarmalar da yapıldı.  

 

Okurun dikkatini bir noktaya daha çekmek isterim. Barış içinde birarada varoluş ilkesinin bu belgeler 

tarafından konuluşunu sosyalizmle kapitalizmin barışçıl rekabeti tezi ile ilişki içinde ele almak 

gerekir. Barış içinde birarada varoluşun oportünist-revizyonist yorumu ile bu revizyonist tez birlikte 
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düşünülmelidir. Çünkü, barış içinde birarada varoluşun sosyalist devletlerin dış politikalarının temel 

ilkesi olarak kabul edilmesi barışçıl rekabet tezinin savunulması ve barışçıl rekabet için zorunluydu. 

Barışçıl rekabet içinde "sosyalizm"in üstünlüğünü kanıtlamak için devletlerin barış içinde birarada 

varolduğu devrimsiz ve savaşsız(haklı ve haksız, ilerici ve gerici savaş ayrımı yapmaksızın savaşsız) 

bir dünya gerekliydi. İşte, barış içinde birarada varoluşun revizyonist yorumu revizyonist barışçıl 

rekabet tezine teorik bir temel hazırlamak amacıyla yapılmıştı.  

 

Deklarasyon ve Bildirge, SBKP 20. Kongresi'ne Kruşçev'in sunduğu rapordaki revizyonist yorumu 

kabul etmektedirler. Kruşçev barış içinde birarada varoluş politikasını şöyle yorumlamaktadır:  

 

" 'Lenin'in ortaya koymuş olduğu değişik sosyal sistemlere sahip devletlerin bir arada yaşama ilkesi, 

devletimizin dış siyasetinin genel çizgisi idi ve hala öyledir.... Bu taktik bir sorun değil, Sovyetlerin 

dış politikasının temel ilkesidir. ' "(Aktaran Bolşevik Partizan Belgesel Yayınları 2, s. 237, 

"Rapor/Belgeler s. 38/39") 

 

Geçerken, Deklarasyon ve Bildirge'nin, Türkiye'de ilk yazılı eleştirisinin Bolşevik Partizan tarafından 

yapıldığını belirtmek isterim.  

 

Barış içinde birarada varoluş kavramı neyi ifade eder? II. Dünya Savaşı sonrası dönemde yaygınlaşan 

ve dış politika sorunlarında daha sık kullanılmaya başlanan bu kavram farklı toplumsal ve politik 

sistemlere sahip olan devletlerin aralarında savaşmaksızın birarada var olmalarının olanaklı 

olduğu düşüncesinden hareketle üretilmiştir. Farklı sistemlere sahip devletler arasındaki karşılıklı 

ilişkilerin barış içinde birarada varoluşu oluşturan dış politika ilkeleri tarafından düzenlenmesinin 

zorunluluğu kapitalizmin eşit olmayan gelişme yasasından kaynaklanır. Bu yasa bütün kapitalist 

ülkelerde zamandaş sosyalist devrimlere ve sosyalist devletlerin kurulmasına izin vermez. Kimi 

ülkeler emperyalist dünya sisteminden kopuşu gerçekleştirir ve sosyalist ülke durumuna gelirken, kimi 

ülkeler daha uzun süre kapitalist olarak kalırlar. İnsanlık tarihinin ulaştığı gelişme düzeyi 

devletlerarası ilişkiler olmaksızın yaşanmayacak bir noktaya ulaşmış olduğuna göre, sosyalist 

devletlerle kapitalist devletler arasındaki karşılıklı ilişkilerin belirli kurallara bağlanması da zorunlu 

olur. İşte, uzun bir gelişme tarihi olan barış içinde birarada varoluş bu kuralları ya da ilkeleri sağlar.  

 

Bu kavramda barış içinde birarada varoluşları öngörülen farklı toplumsal sistemlere sahip 

devletlerdir. Bu kavram emperyalist devletlerin barış içinde birarada varolacaklarını, yani kapitalizm 

var oldukça emperyalist savaşların kaçınılmazlığı tezinin geçerliliğini yitirmiş olduğunu-Kruşçev 

revizyonizminin ileri sürdüğünün tersine- anlatmaz. Ve, bu kavram, sınıfların barış içinde birarada 

varoluşunu, "sınıflararası barış"ı ya da barış içinde ideolojik birarada varoluşu yansıtan bir kavram da 

değildir. Bu kavram farklı nitelikteki devletler arasındaki ilişkilerin belirli kurallara bağlanarak 

düzenlenmesi gereksinmesinden doğmuştur. Yani bu kavram dış politika sorunlarına ilişkin bir 

kavramdır. Barış içinde birarada varoluş bir dış politika ilkesidir, yani dış politikaya ilişkin temel bir 

düşüncedir.  

 

Kapitalist devletlerle ekonomik, politik, diplomatik, vb. ilişkiler kurmak ve devletlerarası ilişkilerin 

olanaklı olduğu ölçüde gerginlikten uzak olması sosyalist ekonomik gelişme ve genel olarak 

sosyalist kuruluş için gerekli bir önkoşuldur. İstenen bir şeydir. Emperyalizmin bunu ne ölçüde kabul 

edeceği tarihsel koşullar, temel olarak dünyadaki güçler ilişkisi tarafından belirlenir. Ama her türlü 

kuşkunun ötesinde olan odur ki, egemen sınıf olarak örgütlenmiş işçi sınıfı, bir sosyalist devlet 

çabalarını iç gelişmeye adamak için bütün halklar ile barış içinde yaşamak ister. Yıkıcı sonuçları olan 

bir savaş içine çekilmekten, böylesi bir savaşı kabullenmeye zorlanmaktan kaçınmak ister. 

Uluslararası ilişkilerde barış politikası izler. Bu son derece anlaşılır ve mantıklı bir düşünce ve dünya 

işçi sınıfının ve genel olarak halkların çıkarlarına uygun düşen bir dış politika çizgisidir. Ancak, bu, 
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barış içinde birarada varoluş dış politika ilkesinin sosyalist bir ülkenin dış politikasının temel ya da 

genel çizgisi olduğu anlamına gelmez.  

 

Barış içinde birarada varoluş politikası eşitlik, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı, 

saldırmazlık, içişlerine karışmama ve karşılıklı yarar gibi dış politika ilkelerine dayanır. Bunlar 

olmaksızın barış içinde birarada varoluş politikası olamaz. Kapitalist devletlerle iyi ilişkiler kurmak 

yanlış değildir. "Yanlış olan bu ilişkiler tarafından körleştirilmeye izin vermektir; iyi ilişkiler kurmak ve 

onları korumak adına marksist-leninist sınıf bakış açısını unutmak, dış politikayı devletlerarası 

ilişkiler çerçevesi içine sıkıştırmaktır . Sosyalist bir devlet barış içinde birarada varoluş dış politika 

ilkesini proletarya enternasyonalizmi ilkesinin yerine geçiremez. İktidardaki işçi sınıfı, iktidarı 

yalnızca kendi ülkesinde sosyalizmi kurmak için almamıştır; diğer ülkelerin işçi sınıflarına karşı olan 

proleter enternasyonalist sorumluluklarını daha iyi koşu1larda yerine getirmek için de almıştır.  

 

Gelişmesinin ayrıntılı tarihini yazmaktan uzak olarak barış içinde birarada varoluşun komünist SBKP, 

Lenin ve Stalin tarafından nasıl anlaşıldığına göz atmakta yarar var. Bugüne değin edinebildiğim 

bilgilere göre, Lenin, bu kavramı beş kez kullanmıştır. Ama her keresinde de dikkate değer bir önem 

taşımayan geçerken bir yorum olarak. 1920 yılında Asya için Sovyet planlarına ilişkin bir soruyu 

yanıtlarken söyle der Lenin: " 'Onlar Avrupa'dakinin aynısıdır: bütün halklar ile, yeni bir yaşama -

sömürücüsü, topraksahibi, kapitalisti, tüccarı olmayan bir yaşam- uyanan bütün uluslardan işçiler ve 

köylüler ile barış içinde birarada varoluş. ' "(Toplu Eserler, İng., c. 30, s. 365'ten aktaran Paul 

Marantz, "The Dynamics of Soviet Politics", s. 294) 

 

Barış içinde birarada varoluşa işaret ettiği beş kezin dördünde Lenin sözlerini yabancı gazetecilere 

yöneltmişti. Lenin, partililere yönelik konuşmalarında, makalelerinde ve mektuplarında bu kavrama 

bir kez değindi. 1921 Nisanı'nda değişik Kafkasya cumhuriyetlerindeki komünistlere yazdığı 

mektupta Batı ile ticari ilişkilerini genişletmeleri gerektiğini yazar ve şunu ekler: " 'Kafkasya kapitalist 

Batı ile ticaretini ve birarada varoluşunu(Rusya'dan) daha hızlı ve daha büyük bir kolaylıkla 

ayarlayabilir' "(Toplu Eserler, c. 33, s. 317'den aktaran "The Dynamics of Soviet Politics, s. 295) 

 

Anlaşılan odur ki, Lenin, Deklarasyon'da ve Bildirge'de kullanılan barış içinde birarada 

varoluş(Rusçası mirnoe sosu schestvovanie) resmi deyimini kullanmamıştır. 0, barış içinde birarada 

varoluş olarak çevrilebilecek, ama gerçekte(harfi harfine) barış içinde birarada yaşama(Rusça 

mesken anlamına gelen "zhitel'stvo" sözcüğünden türetilmiş mirnoe soz-hitel'stvo)dır.  

 

Sovyet komünistlerinin ve dünya komünist hareketinin belgeleri, hemen devrim sonrası dönemde 

barış içinde birarada varoluşun uluslararası politikaya Sovyet yaklaşımında çok küçük bir unsur 

olduğunu gösteriyor. 1920'li yılların başlarında bu kavramın diplomasi ve dış politika sözlüğünde iyi 

tanımlanmış bir anlam kazanmadığı anlaşılıyor.  

 

Edindiğim bilgiler gösteriyor ki, Stalin, 1925 yılı Aralığına kadar Sovyetler Birliği içindeki ulusal 

soruna ilişkin olarak kullandığı bu kavramı, 14. Parti Kongresi'nde(l925 Aralık ayı) ilk kez bir 

uluslararası politika tartışmasında kullanmıştır: " 'Savaştan sonra bir zamanlar kısa bir mola olarak 

kabul ettiğimiz şey bütün bir mola dönemi durumuna geldi. Bundan dolayı güçlerin belirli bir 

dengesi ve proletarya dünyası ile burjuva dünyası arasında belirli bir 'barış içinde birarada varoluş' 

dönemi olarak da. ' "(Eserler, c. 7, 268, İng, a.g.y, s. 296) 

 

Bu kavramın 1927 yılında Cenevre'de toplanan Dünya Ekonomi Konferansı'nda Sovyet 

diplomasisinde ilk kez dikkate değer bir rol oynadığı ve Sovyet delegasyonunun barış içinde 

birarada varoluş ilkesinin tanınması için sürekli bir çaba gösterdiği de bilgiler arasındadır.  
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1927 yılı sona ermeden " 'yerini emperyalist saldırılar ve SSCB'ye karşı müdahale hazırlıkları 

dönemine bırakarak barış içinde birarada varoluş dönemi geçmişe geri çekiliyor! " (Stalin, 

Eserler, c. 10, açStalin, s. 295, a. g, y, s. 296-7) 

 

Bunu izleyen 20 yıl boyunca bu kavrama ilgi eksikliği sürdü ve kavram ayrıntılı olarak incelenmedi. 

Stalin, 1927'den sonra kavramı kamuoyuna yönelik konuşmalarında kullanmadığı gibi, 1930, 1934, 

1939 yıllarında toplanan parti kongrelerinde de kullanmadı. (Stalin' in 1928-1953 yılları arasında kav-

rama üç kez, onlar da yabancı dinleyiciler topluluğuna yönelik olarak, değindiği edinilen bilgiler 

arasındadır. )Bu kavram üzerine 1952 Ekiminde toplanan SBKP 19. Kongresi' ne Malenkov'un 

sunduğu raporda şunları okuyoruz:  

 

"Sovyetlerin barış ve halkların güvenliği siyaseti, her iki tarafta da işbirliği isteği ve alınan 

yükümlülükleri yerine getirme hazırlığı varsa, eşitlik ilkesine ve diğer devletlerin içişlerine 

karışmama ilkesine uyulursa, kapitalizmin ve komünizmin barış içinde birarada varolmasının ve 

işbirliğinin tamamiyle mümkün olduğundan yola çıkıyor.  

 

"Sovyetler Birliği, toplumsal sisteminin değişik oluşuna bakmaksızın, daima diğer ülkelerle ticaret 

ve işbirliğinin geliştirilmesinden yana olmuştur ve bugün de bundan yanadır. Parti bu siyaseti ilerde 

de karşılıklı çıkar temelinde uygulayacaktır. " (SBKP(B) Merkez Komitesinin XIX. Parti Kongresine 

Faaliyet Raporu, Bolşevik Partizan Yayınları Çeviri Dizi-si-I, s. 25) 

 

Stalin, 1952 Nisanında Amerikalı gazetecilerin "Kapitalizm ile komünizmin birarada yaşaması hangi 

temel üzerinde mümkündür? " sorusunu şöyle yanıtlar:  

 

" 'Eğer karşılıklı olarak elbirliği etmek isteği bulunuyorsa, eğer yapılan sözleşmeleri yerine getirmeye 

hazır olunursa, eğer başka devletlerin içişlerine karışmamazlık ve eşitlik ilkeleri uygulanırsa, 

kapitalizm ile komünizm arasında barış içinde birarada yaşama pekâlâ mümkündür. "(Son Yazılar, s. 

168) 

 

Bir başka Amerikalı gazete muhabirinin 21 Aralık 1952 tarihinde sorduğu soru ve Stalin'in yanıtı 

şöyle:  

 

"SORU. —Yeni yılın yaklaştığı ve Birleşik-Devletler'de yeni bir yönetimin iktidara geldiği sırada, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ve Birleşik-Devletler'in gelecekteki yıllarda barış içinde 

yaşayabileceklerine ilişkin kanınızı koruyor musunuz?  

YANIT. — Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında bir savaşın kaçınılmaz 

olamayacağına ve ülkelerimizin barış içinde yaşamaya devam edebileceklerine inanmaya devam 

ediyorum. "(a.g.y, s. 169) 

 

1949 yılından başlayarak barış içinde birarada varoluş kavramına büyük önem verilmeye başlandı. 

Malenkov 1949 Aralığındaki bir açıklamasının çoğunu kavramın açıklanmasına ayırmış. 1950 

Martında da Pravda, Lenin ve Stalin'in açıklamalarını da aktararak, barış içinde birarada varoluş 

üzerine uzun bir makale yayınlamış.  

 

Ama 1955 yılına gelince barış içinde birarada varoluş Sovyet dış politika bildirilerinde büyük bir rol 

oynamaya oynamaya başladı. Aynı yıl Sovyet tarihinde ilk kez sloganlarda (l Mayıs sloganları) da 

kullanıldı. Ve aynı yıl barış içinde birarada varoluş üzerine iki broşür yayınlandı.  

 

1956 yılında Kruşçev SBKP 20. Kongresi'nde barış içinde birarada varoluşun SSGB'nin dış 

politikasının genel çizgisi olduğunu açıkladı. O barış içinde birarada varoluşun her zaman 
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Sovyetler Birliği'nin dış politikasının temel ilkesi olduğunu ve öyle kaldığını iddia etti. Ona göre 

emperyalizm var olduğu sürece savaşların kaçınılmaz olduğu kuralı geçmişte mutlak olarak 

doğruydu, ama savaş artık önüne geçilemez bir kaçınılmazlık değildi. Böylece, o, kapitalizm var 

oldukça emperyalist savaşların kaçınılmaz olduğu leninist tezini, barış içinde birarada varoluş 

kavramını kötüye kullanarak, farklı toplumsal sistemlere sahip devletler arasında savaşların 

kaçınılmaz olduğu tezi gibi sundu. Halbuki savaş sorununun leninist konuluşunda farklı toplumsal 

sistemlere sahip devletler arasındaki savaşlar değil, aynı toplumsal sistemlere-kapitalist toplumsal 

sistem- sahip devletler arasındaki savaşların kaçınılmaz olduğu vardır. Kruşçev, barış içinde birarada 

varoluş dış politika ilkesini böyle çarpıtmakla hem emperyalist savaşların kaçınılmazlığını 

reddetmekte, hem de kapitalizm ile sosyalizm arasında barışçıl rekabet çizgisine teorik temel 

hazırlamaya çalışmaktadır.  

 

Kruşçev'in barış içinde birarada varoluş sorununu nasıl yorumladığını Kongre Raporu'ndan alıntı 

yaparak görmüştük.  

 

Kruşçev, Malenkov ve Molotov'un başında yer aldıkları Politbüro’daki komünistleri kastederek, 6 

Temmuz 1957'de yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu:  

 

" 'Dış politika alanında bu grup, ve özellikle yoldaş Molotov, uluslararası gerginliğin yumuşatılması 

ve dünya barışının güçlendirilmesi için önlemlerin uygulanmasını her türlü yolla engellemeye 

çalıştı. Onlar sosyalist ve kapitalist sistemlerin barış içinde birarada varoluş doğru leninist 

politikasıyla çelişen 'bütün vidaları sıkıştırma' politikasını tercih ettiler. ' "(Aktaran "The Dynamics 

of Soviet Politics, s. 305) 

 

Kruşçev, barış içinde birarada varoluşu yalnızca Sovyet dış politikasında büyük ilke olarak değil, 

diğer ilkeleri gölgede bırakan "belirleyici ilke olarak kabul etti. O, 20. Kongre Raporu' nda barış içinde 

birarada varoluşu, dış politikanın genel çizgisi olarak ilan etmekle bunu anlatmış oluyordu.  

 

Kruşçev'in düşüşünden sonra barış içinde birarada varoluş politikasının Brejnev ve Kosigin'in başını 

çektiği revizyonistler tarafından nasıl yorumlandığı üzerinde, konumuz dışında olduğu için, 

durmuyorum. Yalnızca şu kadarını belirtmek gerekir ki, barış içinde birarada varoluş politikası 

Kruşçev döneminde "altın çağ"ını yaşadı.  

 

1957 Deklarasyonu, SBKP 20. Kongresi'nin, dolayısıyla SBKP' nin revizyonist çizgisini barış içinde 

birarada varoluş açısından da onaylayan bir belge olmuştur. Barış içinde birarada varoluş sosyalist 

ülkelerin dış politikasının temeli olarak ilan edilmekle dış politika sorunlarının leninist 

kavranışından uzaklaşılmış oldu. Bu ilkenin 1956 Kongresi'nden önce yorumlanışı ve dış politikada 

ona verilen yer ile, 20. Kongre ve sonrasında yorumlanışı ve ona verilen rol aynı değildir. Daha 

önce barış içinde birarada varoluş SSCB'nin dış politikasının temeli ya da genel çizgisi olarak tespit 

edilmedi. O dış politikada daima ikincil bir yer tuttu.  

 

Bu ilkenin 20. Kongre kararlarıyla SSCB'nin dış politikasının ve genel olarak sosyalist ülkelerin dış 

politikalarının genel çizgisi olarak kesinlik kazandığı ne kadar doğruysa, dış politikanın böyle 

anlaşılmasının leninist olduğu o kadar yanlıştır. Lenin' de barış içinde birarada varoluşun Sovyetler 

Birliği'nin dış politikasının temel ilkesi ya da genel çizgisi olduğu görüşü olmadığı gibi, barış içinde 

birarada varoluşun kavramsal olarak geliştirilmesi de yoktur. Barış içinde birarada varoluş politikası 

II. Dünya Savaşı'ndan sonra, anlaşıldığı üzere özellikle 1949'dan sonra, geliştirildi ve Sovyet dış 

politikasında, belirleyici olmasa bile, önemli bir rol oynadı. Bu dönem "soğuk savaş" denilen 

dönemdi. Sosyalist devletler, özellikle SSCB ile emperyalist devletler arasındaki gerginliğin azaltıl-

ması için, barış içinde birarada varoluş politikasının, daha önce olmadık ölçüde önem kazanması ve 
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Sovyet yöneticileri tarafından vurgulanması anlaşılırdır. SSCB'ye karşı emperyalist bir müdahale 

tehlikesine ve ekonomik ambargo politikasına karşı mücadelede önemli bir araç olarak görülebilir. 

Anlaşılır olmalıdır ki, barış içinde birarada varoluş politikası sınıf mücadelesinin bir biçimidir, 

barışçıl araçlarla yürütülen bir biçimi. Emperyalistleri iyi bilinen beş ilkeyi kabule ya da fiili olarak 

uygulamaya zorlamak uluslararası düzeyde bir sınıf mücadelesi biçimidir. Barış içinde birarada 

varoluş, doğru olarak anlaşılması ve uygulanması koşuluyla emperyalistlerin çıkarlarına değil, 

dünya işçi sınıfının ve sosyalist devletlerin çıkarlarına hizmet aracı görevini görür. Ama bu, proleter 

enternasyonalizmi ilkesinin, sosyalist devletlerin proleter enternasyonalist görevlerinin yerini almaya 

başladı mı sosyalizme hizmet aracı fonksiyonunu yitirir, emperyalizme hizmet aracı fonksiyonunu 

kazanır. Kruşçev döneminde ve dolayısıyla 1957 Deklarasyonu ve 1960 Bildirgesinin imzalandığı 

dönemde böyle olmuştur.  

 

Sosyalist dış politika, dünya işçi sınıfının ve sosyalizmin çıkarlarını, proleter enternasyonalizm 

ilkelerini daima önde tutan bir politikadır. Sosyalist dış politika sosyalist iç politikanın uluslararası 

düzeyde yansımasıdır, Kruşçev'in reddetmesinin tersine dış politika temelde iç ekonomik sistem 

tarafından belirlenir. Genel olarak sosyalist dış politika, özel olarak sosyalist bir devletin dış 

politikası, barış içinde birarada varoluş politikasının ilkelerini temel ya da genel çizgi olarak alamaz . 

Unutulmaması gereken bir nokta vardır ki, sosyalist bir devletin dış politikası yalnızca farklı 

toplumsal sistemlere sahip devletler arasındaki karşılıklı ilişkileri konu almaz. Dış politika sorunları 

içinde diğer sosyalist devletlerle karşılıklı ilişkiler sorunu da vardır. Dünya işçi sınıfı hareketi, ulusal 

ve toplumsal kurtuluş mücadeleleri de dış politika sorunları arasındadırlar. Dış politika, aynen iç 

politika gibi karmaşık ve çok yönlüdür, bir olaylar ve olgular labirentidir. Bu labirentte yolu 

şaşırmamak için dış politika ilkeleri açık seçik olmalı ve bunlar daima sosyalizmin çıkarlarının 

korunması ve geliştirilmesini gözetmelidir. Barış içinde birarada varoluş kavramında içerilen dış 

politika ilkeleri, farklı toplumsal ve politik sistemlere sahip devletler var olduğu sürece ve 

sosyalizmin çıkarları gerektirdiği ölçüde var olmayı sürdüreceklerdir.  

 

Sosyalist devletler, dünya sosyalist devrim süreci dünya proletarya diktatörlüğü ile taçlanıncaya 

kadar kapitalist devletlerle birarada var olacaklardır. Bu birarada varolus, kaçınılmaz olarak, 

devletlerarası çok yönlü ilişkileri gerektirir. Sosyalist devletler açısından konuşulacak olursa, bu 

devletler kapitalist devletlerle ticari, bilimsel ve teknolojik, diplomatik, politik ve kültürel, vb. ilişkiler 

kurmak durumundadırlar. Çok sınıflı, çok uluslu ve çok devletli bir dünyada yaşandığına göre 

sosyalizm tecrit koşulları içinde, içe kapanık olarak kurulamaz . Kaçınılmaz olarak kapitalist 

devletlerle çok yönlü dış ilişkiler kurulmak zorundadır. İşte, sosyalist dış politikanın alanlarından 

biri, bu ilişkilerin, sosyalizmin çıkarlarına uygun olarak, nasıl kurulması gerektiğidir.  

 

Komünistler ve sosyalist devletler, devletlerarası savaşın olmadığı bir dünya isterler. Ama bilirler ki. 

kapitalizm, sınıflar ve sınıflararası antagonizma var oldukça devletler-arası(kapitalist devletlerin 

kendi aralarında ve kapitalist devletlerle sosyalist devletler arasındaki) anlaşmazlıklar ve kapitalist 

devletlerin kapitalist dış politikalarının uygun tarihsel koşullarda şiddet araçlarıyla 

sürdürülmesi(gerici saldırı savaşları) kaçınılmazdır. (Burada eklemek gerekir ki, sosyalist devletler 

arasında da çelişkiler ve anlaşmazlıklar olacak ve bunlar proletarya enternasyonalizmi ilkelerine uy-

gun olarak çözüleceklerdir. ) Komünistler genel olarak savaşı ortadan kaldırmak için devrimci 

savaşların zorunlu olduğunu bilirler. Ama bu, uluslararası ilişkilerin sürekli bir gerginlik içinde 

bulunmasının istenen bir şey olduğu anlamına gelmez. İşçi sınıfının ve sosyalizmin çıkarlarına uygun 

düşmeyen gerginlikleri ve anlaşmazlıkları gidermek ve askeri güç kullanarak çözümünü önlemek 

için, devletlerarası ilişkilerin belirli ilkelere bağlanması zorunludur. Barış içinde birarada varoluş 

politikası bu ilkeleri sağlamaktadır.  
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İşçi sınıfının egemen sınıf olarak örgütlendiği ülkelerde sosyalizmin kuruluşu çalışması o ülkeler 

açısından sakin, olabildiğince gerginlikten uzak bir uluslararası durumu gerektirir. Sosyalist devletler 

dünya proletarya devrimi süreci bakımından zorunlu olmayan anlaşmazlıklara, askeri çatışmalara, 

savaşlara dolaysız olarak girmeme politikası izlerler. Tek tek ülkelerdeki sosyalist devrimlerin asıl 

olarak iç dinamiklerle gelişeceği ve zafer kazanacağı düşüncesinde olan komünistler ve onların 

yönettikleri sosyalist devletler devrim ihraç etmezler. İç nesnel ve öznel koşulların sosyalist devrimi 

zafere ulaştıracak olgunluktan uzak olduğu tarihsel koşullarda, iç etkenlerin gelişme düzeyinin 

proletarya diktatörlüğünü kuracak derecede olmadığı gelişme aşamasında, dış dinamiklerin 

belirleyici olduğu bir eylem devrim ihracıdır. Ekonomik, politik, diplomatik, askeri, vb. biçimlerde 

proleter enternasyonalist yardım devrim ihracı ile karıştırılmamalıdır. Sosyalist devletler, sosyalizmin 

evrensel çıkarları gerektirmediği sürece, devletlerarası gerginliklerden kaçınmanın yollarını "bulmak 

ve olanaklı olduğu sürece devletlerarası savaşların var olmadığı uluslararası koşullarda proletarya 

diktatörlüğü sistemini sağlamlaştırmak, sosyalizmin çok yönlü kuruluşunu gerçekleştirmek 

görevleriyle karşı karşıyadır. Proletarya enternasyonalizmi ve evrensel devrimcilik adına, devrimci 

ruhun korunması savıyla sürekli devrim düşününün devletlerarası sürekli gerginlik ve sürekli askeri 

çatışmalar olarak anlaşılması, komünistlere ve gerçekten sosyalist olan devletlere yabancıdır. Ama, 

buradan hareketle, barış içinde birarada varoluşu dış politikanın genel çizgisi düzeyine yükseltmek 

de kabul edilemez. "Her şey barış içinde birarada varoluş üzerinden" politikası sosyalist bir dış 

politika değil, sosyalizmin çıkarlarına aykırı düşen oportünist bir dış politikadır.  

 

Barış içinde rekabet yoluyla sosyalizmin kapitalizme üstünlüğünün kanıtlanması için, barış içinde 

birarada varoluşun, SSCB'nin ve genel olarak sosyalist devletlerin dış politikasının genel çizgisi 

durumuna getirilmesi, bunun dış politikada belirleyici olarak Kabul edilmesi, tipik oportünist bir 

politikadır. İçte gerçekleştirilmeye çalışılan kapitalist ekonomik reformların ve devlet sistemindeki 

değişikliklerin dış politika alanına yansımasıdır. SBKP revizyonistleri, sosyalizmle kapitalizmin 

barışçıl rekabetinin revizyonist yorumuna dayanan politikanın uygulama alanı bulabilmesi için barış 

içinde birarada varoluşu SSCB'nin dış politikasının temel ilkesi olarak kabul ve ilan ettiler.  

 

Sosyalizmin, barış içindeki bir dünyada, insan toplumunun gereksinmelerinin karşılanmasında 

kapitalizme üstünlüğünü kanıtlamaya çalışması, yani rekabeti, yanlış olmanın tam tersine, gereklidir. 

Sosyalizm, gelişmek ve üstünlüğünü kanıtlamak için, barışa gereksinme duyar. Ancak, bu sorun, 

SBKP revizyonistlerinin yorumlandığı gibi yorumlanır, işçi sınıfının ve sosyalizmin evrensel 

çıkarları ne olursa olsun sosyalizmle kapitalizmin barışçıl rekabetine bağlı kılınır. kapitalizmin dünya 

çapında yenilmesi için devrim ilkesinin yerini "barışçıl rekabet" alırsa, bu, sosyalizmin çıkarlarına 

ihanetle eşdeğerdedir. Sosyalizmin evrensel çıkarlarına zarar veren bir teori ve pratik, tek tek 

sosyalist ülkelerin çıkarlarına uygun düşmez. Genelin zararına olan gerçekte özelin yararına olmaz, 

geçici olarak öyle görülse bile uzun sürede ters yönde bir etki yapar. Hareketin geçici, anlık 

çıkarlarının uzun süreli ve genel çıkarlarının önüne geçirilmesinin oportünizm olduğu da bilinir.  

 

SBKP revizyonistleri, kurmayı planladıkları ve sınırlı da olsa kurmaya başladıkları yeni tipte 

kapitalizmin gereksinmelerini karşılamak için, emperyalist devletlerin bilim ve teknolojilerinden 

yararlanmak ve ticaret ilişkilerini geliştirmek için, barış içinde birarada varoluş dış politika ilkesini 

oportünist kullanma yolunu tuttular. Emperyalist devletlerle ilişkileri geliştirmek için, devrim ilkesini 

terk ettiklerini kanıtlamanın bir aracı olarak, barış içinde birarada varoluşun revizyonist-oportünist 

yorumunu dış politikalarının temel çizgisi durumuna getirdiler. Bununla da kalmadılar, ideolojik ve 

politik etkilerini, ekonomik ve askeri üstünlüklerini kullanarak marksist-leninist ilkelere bağlı kalan 

komünistlerin oportünist uzlaşmacı bir tutum takınmalarından da yararlanarak, bu yorumu, 

Arnavutluk Halk Cumhuriyeti dışındaki sosyalist devletlere de kabul ettirdiler. Böylece barış içinde 

birarada varoluş "sosyalist kamp"ın dış politikasının ortak genel çizgisi düzeyine çıkarıldı.  
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Revizyonistler, devrim ilkesi yerine barışçıl rekabeti ve proleter enternasyonalizmi yerine barış 

içinde birarada varoluşu koymalarını komünistlere, işçilere ve sosyalizm isteyen bütün güçlere kabul 

ettirebilmek, onları aldatabilmek için barış içinde birarada varoluşu bir araç olarak kullandılar. Bunu 

yaparken, sık sık olduğu gibi, Lenin'in adını Leninizm'e karşı kullanmaktan geri durmadılar. Kendi 

yorumladıkları anlamda barış içinde birarada varoluşu leninist ilke olarak ilan ettiler. "Sosyalist 

ülkelerin dış politikaları, sosyalist ve kapitalist ülkeler arasında barış içinde birarada yaşamayı ve 

ekonomik yarışmayı öngören leninist ilke temeli üzerine sağlamca oturtulmuştur.... " (Bildirge, a.g.y, s. 

68) diye yazılması bunun bir kanıtıdır. (Barış içinde birarada varoluş kavramının da tarihsel koşullara 

bağlı olarak bir evrimi söz konusudur ve Lenin'de bu kavram embriyon durumundadır ve onun dö-

neminde Sovyet dış politikasında dikkate değer bir rol oynamaz. ) 

 

Deklarasyon'un barış içinde birarada varoluşu halklar arasındaki barışın ve kardeşliğin güvenilir 

dayanağı olarak ilan etmesi bir diğer eleştiri konu sudur. Devletlerarası ilişkileri düzenleyen barış 

içinde birarada varoluş, farklı ülkelerin işçi sınıfları arasındaki ilişkileri düzenleyen proletarya 

enternasyonalizmi ilkesinin ve sosyalist devletler ve işçi sınıfları ile ezilen halklar arasındaki dostluk 

ve dayanışma ilişkilerinin yerine geçirilmiştir. Barış içinde birarada varoluş farklı sistemlere sahip 

devletlerarası ilişkiler alanına ilişkindir ve bu sınırları aşacak biçimde kullanılması doğru olmaz. 

Kapitalist devletlerle sosyalist devletler arasındaki ilişkiler kapitalist devletlerin işçi sınıfları ile 

sosyalist devletlerin ilişkileri olarak ele alınamaz, böyle yorumlanamaz. . Kapitalist devlet kapitalist 

sınıfın örgütüdür, onu temsil eder. Sosyalist devlet ise işçi sınıfının örgütüdür ve onu temsil eder. Bu 

nedenle kapitalist devletlerle sosyalist devletlerarası ilişkiler özünde iktidardaki kapitalist sınıflarla 

iktidardaki işçi sınıfları arasındaki ilişkilerdir. Barış içinde birarada varoluşun "halklar arasındaki 

barışın ve kardeşliğin güvenilir dayanağı olduğu" görüşü, kapitalist devletin sınıfsal karakterinin ve 

fonksiyonunun proleter sınıf bakış açısına karşıt biçimde anlaşılmasıdır. Kapitalist devletlerle 

sosyalist devletler arasında savaş çıkmamasında kapitalist devletlerin dış politikaları son derece 

önemli bir rol oynar ve milyonların ölümüne neden olacak savaşların önlenmesi elbette ki kapitalist 

ve sosyalist devletlerin halklarının çıkarlarına olur. Ancak, halklar arasında barışın ve kardeşliğin 

korunmasının güvencesi barış içinde birarada varoluşta değil, proleter enternasyonalizmi ve halklar 

arasındaki dostluk ve dayanışmanın gelişme düzeyindedir.  

 

Deklarasyon barış içinde birarada varoluşun oportünist-revizyonist yorumunda o denli ileri 

gitmektedir ki, onu sosyalist devletler arasındaki ilişkilerin düzenleyici ilkesi olarak kabul 

etmektedir. Barış içinde birarada varoluş, farklı nitelikte toplumsal sistemlere sahip devletler 

arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin bir ilkedir. Dolayısıyla aynı nitelikte toplumsal 

sistemlere sahip devletler arasındaki karşılıklı ilişkilerin düzenlenmesine doğru genişletilemez. 

Sosyalist devletler arasındaki ilişkiler işçi sınıfları arasındaki ilişkilerdir ve bu ilişkiler işçi sınıfları ile 

kapitalist sınıflar arasındaki ilişkiler gibi ele alınamazlar. İşçi sınıfları arasındaki ilişkileri düzenleyen 

ilke proletarya enternasyonalizmi ilkesidir. Deklarasyon bu basit sorunun bile doğru olarak 

konulmasını başaramamıştır.  

 

Deklarasyon sosyalist devletler arasındaki ilişkiler alanında da eklektiktir. Bir yandan sosyalist 

devletlerin ilişkilerini barış içinde birarada varoluş üzerine temellendirdikleri yazılırken, diğer 

yandan "karşılıklı kardeşçe yardım"ın "bu ilişkilerin temeli" olduğu da yazılmaktadır.  

 

Barış içinde birarada varoluşun sosyalist devletler arasındaki ilişkilerin de düzenleyicisi olarak kabul 

edilmesi, birlik görünümüne ve bütün birlik iddialarına karşın, bölünmenin ne denli derin olduğunu 

da gösterir . Karşılıklı kuşkular ve kaygılar öyledir ki, karşılıklı ilişkilerin düzenlenmesi için farklı 

toplumsal sistemlere sahip devletler arasındaki ilişkilerin düzenleyicisi, sosyalist devletlerin(bu 

devletlerin bir kısmı gerçekte küçük-burjuva demokratik nitelikte devletlerdir) karşılıklı ilişkilerinin 

de düzenleyicisi olarak kabul edilmiştir. Kaygılar dile getirilmiştir.  
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Eklemek gerekir ki, böylece, revizyonistler, revizyonist çizgilerine ve kapitalizmin restorasyonu 

girişimlerine dışarıdan yönelecek eleştirileri de etkisiz kılmanın, bastırmanın bir aracına 

kavuşmuşlardır. Örneğin, eleştirinin içişlerine karışma olarak yorumlanması, "birbirlerinin içişlerine 

karışmama" ilkesinin kabul edilmesine neden gereksinme duyulduğunu açıklar.  

 

Barış içinde birarada varoluşun dış politikanın temel çizgisi durumuna getirilmesinin bir diğer nedeni 

de. Kruşçev revizyonizminin dünya işçi sınıfının ve sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin ezilen 

halklarının dünya politikasında aktif faktörler olmalarını istememesidir. Çünkü, barışçıl rekabet 

yoluyla üstünlük sağlama çizgisi, evrensel, bölgesel ve yerel gerginliklerden uzak, devletlerarası ve iç 

savaşlardan arınmış, sakin ve huzurlu bir dünyayı gerektiriyordu. İşçi sınıfları ve halklar devrim 

ilkesini bir yana bırakmalı, işçi sınıfı sınıf işbirliğini ve teslimiyeti kabullenmeli ve barışçıl rekabetin 

sonuçlarını beklemeliydiler. Olumlu sonuçlar için de barış içinde birarada yaşama politikasını 

benimsemeli ve SSCB'nin ve diğer sosyalist devletlerin emperyalist devletlerle anlaşmazlıklara, hele 

hele askeri çatışmalara neden olacak yönde hareket etmemeliydiler. SBKP'nin 20. Kongresi'nin 

revizyonist çizgisinin bir unsuru olan barış içinde birarada varoluşun oportünist-revizyonist 

yorumunun SSCB'nin devlet çıkarlarını savunmak ve başta ABD olmak üzere, emperyalist devletlerle 

rekabet etme olanaklarına kavuşmak için kullanılmasının tipik örneklerinden biridir bu. "Soğuk 

savaş" olgusundan kötü anlamda yararlanmanın da bir örneğidir.  

DÜNYA KOMÜNİST HAREKETİNİN DURUMU VE REVİZYONİZM 
SORUNUNDA REVİZYONİST ALDATMACA 
 

Belgeleri karakterize eden özelliklerden biri revizyonizmi Yugoslav revizyonizminden ibaret 

görmeleri, asıl tehlikeli modern revizyonizmin Sovyet türü olduğunu gizlemeye çalışmalarıdır . Her 

iki belge de SBKP'nin 20. Kongresi'nin revizyonist çizgisini eleştirmek bir yana, bu çizgiye övgülerde 

bulunmaktadırlar. Bu belgeler SBKP revizyonizmini, özel olarak kötü ünlü 20. Kongre'nin, aklandığı 

ve onay gördüğü belgelerdir. Gerçekten komünist olan partilerin bu belgeleri imzalamış olmaları son 

derece ağır ve çok uzun süreli etkide bulunan hatadır. Uluslararası komünist hareketin hâlâ bu hatanın 

acılarını çekmek zorunda olmasının birinci derecede sorumluluğunun AEP, vd. komünist partilerde 

bulunduğu da bir gerçektir.  

 

"Dogmatizmi mahkûm eden Komünist Partiler günümüzde başlıca tehlikenin revizyonizm ya da 

başka bir deyişle sağ oportünizm olduğuna inanırlar. Revizyonizm burjuvazinin ideolojisi olup, işçi 

sınıfının devrimci enerjisini felce uğratır ve kapitalizmin korunmasını ya da onarılmasını ister. 

Bununla birlikte, dogmatizm ve sekterizm de partilerin gelişmelerinin farklı dönemlerinde ayrı ayrı 

başlıca tehlike haline gelebilir. Bu nedenle her komünist partisi belli bir anda hangi tehlikenin 

kendisini en fazla tehdit ettiğine kendisi karar verir. " (Dünya Komünist Hareketinin Ortak Belgeleri, 

s. 22) 

 

1957 Deklarasyonu'nda böyle yazılı. Gerek '57 Deklarasyonu gerekse '60 Bildirgesi revizyonizmin 

yanı sıra, gerçekte marksist-leninist ilkelere bağlı kalanları anlatmak için kullanılan dogmatizme karşı 

mücadeleyi eşit düzeyde ele almaktadırlar. Doğallıkla revizyonizmden yalnızca Yugoslav 

revizyonizmini, Titocu revizyonizmi anlamak koşuluyla. Sovyet modern revizyonizmini mücadele 

edilecek ve artık uluslararası nitelikte olan ideolojik-politik bir akım olarak kabul etmedikten sonra 

revizyonizmi sözde asıl tehlike olarak tespit etmek, gerçekte "dogmatizm"i asıl tehlike olarak kabul 

etmek demektir.  

 

Deklarasyon'un hazırlandığı ve kabul edildiği tarihsel koşullarda uluslararası komünist hareket içinde 
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başlıca tehlikenin ya da asıl tehlikenin revizyonizm olduğu doğruydu. Ama hangi revizyonizm? 

Deklarasyon ve daha sonra Bildirge, Yugoslav revizyonizmini günah keçisi olarak seçmişlerdi. 

Yugoslav revizyonizmi asıl hedefti. "Modern revizyonizm" kavramıyla anlatılmak istenen Titocu 

revizyonizm ve açık olarak yazılmasa ve artık pek bir önem taşımasa bile, bir ölçüde Browderizm idi. 

Kruşçev revizyonizmine karşı bir söz yoktur. Tersine, biraz ileride göreceğimiz gibi, SBKP 20. 

Kongresi kararları dolayımıyla bu en tehlikeli revizyonizm türü göklere çıkarılıyordu.  

 

Stalin'in ölümünden sonra Yugoslav revizyonistleri ile ilişkileri iyileştirme girişimleri (Bunlardan biri 

de Kruşçev'in, Dışişleri Bakanı Molotov'un karşı çıkmasına ve heyete katılmamasına karşın 1955 

yılında Yugoslavya ziyareti idi) başarısızlıkla sonuçlandıktan, daha doğrusu revizyonist Tito 

Kruşçev'in başka tür revizyonist çizgisini izlemeyi reddettikten sonra Tito yine revizyonist, 

"Yugoslav yoldaşlar" yine revizyonistler oldular. Tito
’
nun lumbago olduğu gerekçesiyle 

Moskova'ya gitmemesi ve Yugoslavya Komünistler Birliği’nin 1957 Deklarasyonu'nu imzalamaması 

revizyonizmi hedef tahtası yaptı. Tito'nun yokluğu revizyonizmin dogmatizmden daha tehlikeli 

olduğunun açıklanmasına olanak tanımıştır. Yugoslav revizyonizmi böylesi bir pratik tutum 

takınmamış olsaydı, kuşku yok ki dogmatizm hedef tahtası durumuna gelecekti.  

 

SBKP revizyonizmi, bırakınız asıl tehlike olarak tespit edilmeyi, mücadele edilecek bir akım olarak 

bile kabul edilmedi, tersine övüldü. SBKP 20. Kongre kararları "dünya komünist hareketinde yeni 

bir çığır açmış" kararlar olarak selamlandılar:  

 

"Komünizmin güya bir bunalım içinde bulunduğuna ilişkin emperyalizmin asılsız, saçma savlarının 

tersine. komünist hareket büyümekte ve giderek güçlenmektedir. Sovyetler Birliği Komünist Partisi 

20. Kongresi'nde alınan tarihsel kararlar, yalnızca Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Sovyetler 

Birliği' nde komünizmin kurulması için olağanüstü bir önem taşımakla kalmamış, aynı zamanda, 

dünya komünist hareketinde yeni bir çığır açmış, hareketin marksist-leninist çizgide ileriye doğru 

gelişmesini kolaylaştırmıştır. "(a.g.y, s. 28) 

 

20. Kongre'de alınan kararlar ve onaylanan revizyonist çizginin böylesi değerlendirilmesi 20. 

Kongre'ye ve SBKP revizyonizmine verilmiş, işçi sınıfı ve komünistler açısından kabul edilemez, 

oportünist bir destektir. Kongre kararlarının "olağanüstü bir önem" taşıdıkları doğrudur, ama bu 

önem komünist hareket ve SSCB'de komünizmin kurulması için olumlu anlamda bir önem değildir. 

Bu kararların olağanüstü önemi revizyonist nitelikte olmalarından, ihanet kararları olmalarından, 

SBKP gibi büyük ve deneyimli, SSCB gibi büyük bir sosyalist ülkeyi onyıllar boyunca yönetmiş bir 

partinin komünist parti olarak ölüm fermanları olmuş olmasından ileri gelmektedir. Evet, bu 

kararlarla "yeni bir çığır" açılmıştır, ama bu dünya komünist hareketinin "marksist-leninist çizgide 

ileriye doğru gelişmesini kolaylaştı"ran bir çığır değil, "Sovyet modern revizyonizmi çığırı"dır. 

Komünist hareketin tasfiye edilmesi çığırıdır. İşçi sınıfının ve ezilen halkların devrimci mücadeleleri 

bakımından itfaiye görevinin görüldüğü bir çığırdır. Kötü, lanetli bir çığırdır. Bugün bile bu çığırın 

neden olduğu çok boyutlu kötü sonuçların acısı çekiliyor.  

 

1960 Bildirgesi Deklarasyon'un 20. Kongre kararları üzerine sözlerini yinelemektedir:  

 

"...Sovyetler Birliği Komünist Partisi 20. Kongresi'nin tarihsel kararları yalnızca Sovyet Komünist 

Partisi için ve Sovyetler Birliği'nde komünist kuruluş için büyük bir önem taşımakla kalmamış, aynı 

zamanda, dünya komünist hareketinde yeni bir dönemi başlatmış ve bu hareketin marksizm-leninizm 

temelleri üzerindeki gelişmesini de hızlandırmıştır. "(s. 95) 

 

Aradan üç yıl geçmiş olmasına ve 20. Kongre kararlarının SBKP'de ve SSCB'deki ve uluslararası 

düzeydeki yıkıcı etkileri yaşandıktan sonra bile hâlâ böyle yazılması, Bildirge
1 
nin, hem de 81 parti 
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tarafından, imzalanmış olması dünya komünist hareketinin tasfiye sürecinin devasa boyutlar 

kazandığıma ve eski güçlü komünist hareketin gerçekte tasfiye olduğunun onaylanması olarak kabul 

edilmelidir. Çok az sayıdaki gerçekten komünist partinin Bildirge'yi imzalamış olmaları ile verdikleri 

teorik ödünler bağışlanamaz düzeydedir. Ne yazık ki, bu partiler aradan geçen onyıllara karşın hâlâ 

bu belgeler ve kendi ağır yanılgıları ile komünistçe hesaplaşma görevini yerine getirmemişlerdir. 

Daha ne kadar sürecek bu durum? Bugünkü dünya koşullarında hesaplaşma işinin pratik önem 

taşımadığı düşünülüyorsa eğer, çok büyük bir yanılgıdır bu. Tarihsel köklerine dek inen, çok yönlü, 

ısrarlı, inatçı, sürekliliği olan bir mücadele olmaksızın Sovyet modern revizyonizmine karşı teorik 

zafer kazanılamaz. Tarihin bazı yaprakları araştırma ve incelemeye olanak verecek denli yavaş 

çevrilmeden devrim ve sosyalizm mücadelesi açısından komünizm etiketli en tehlikeli gerici 

ideolojik-politik akım olan Sovyet modern revizyonizmine karşı işçi sınıfını ve komünistleri gerekli 

silahlarla donatmak olanaklı değildir. Onyıllardan beri Sovyet modern revizyonizmine karşı verilen 

mücadelenin ne gibi başarılar kazandığı, ne tür ve boyutta sonuçlara vardığının tespiti bunu 

kanıtlamaya yeterlidir.  

 

1960 Bildirgesi revizyonizmden yalnızca ve yalnızca Yugoslav revizyonizmini anlamaktadır. Varsa 

da yoksa da Yugoslav revizyonizmi. 1957 Deklarasyonu'nda açık olarak isim vermeksizin eleştirilen 

Yugoslav revizyonistleri, Kruşçev'in yolunda yürümediklerinden -onların yürüdükleri kendi revizyo-

nist yolları vardı- ad verilerek gazaba uğramaktan kurtulamadılar. Bildirge'den okuyalım:  

 

"Komünist partileri, modern revizyonist 'teorileri' toplu halde içeren bir türünü, yani uluslararası 

oportünizmin Yugoslav türünü ortaklaşa reddederler. Marksizm-leninizme ihanet eden Yugoslav 

Komünistleri Birliği liderlerinin antileninist revizyonist programı, 1957 Deklarasyonu'na ters 

düşmüştür. " (s. 91) 

 

Burada da asıl büyük hedef dururken küçük hedefe çevriliyor silahlar. Kötü anlamda bir kurnazlık 

yapılıyor. Modern revizyonist teoriler "toplu halde" Yugoslav revizyonizminde içeriliyorsa, demek 

ki Yugoslav revizyonizmini reddetmekle bütün modern revizyonist teoriler de reddedilmiş olur. 

SBKP revizyonizmi ve -unutulmayacak denli önemlidir ki- Çin revizyonizmi, Maocu revizyonizm 

böylece reddedilmekten kurtulmakla kalmıyorlar, marksist-leninist teoriler olarak onaylanmış olu-

yorlar. Masa başı uzlaşma formülleri ile paça kurtarmaktır bu. Tam bir toptancı tüccar zihniyetinin 

sergilenmesidir.  

 

Marksizm-Leninizm’e ihanet edenlerin yalnızca "Yugoslav Komünistleri Birliği liderleri" olduğu 

tespiti, SBKP önderlerinin ihanetleri başta olmak üzere partilerin ezici çoğunluğunun ihanetlerinin 

(bazı partiler zaten küçük-burjuva devrimci partiler olmalarına karşın
’ 
komünist’ adını 

taşımaktaydılar) gizlenmesidir. Özel olarak SBKP revizyonizminin ve SBKP'nin kötü ünlü 20. 

Kongresi'nin kararlarının eleştiri konusu olmasını önleme amacının güdülmesidir; eleştirilerin önüne 

set çekilmesidir.  

 

Görülüyor ki, Yugoslav revizyonizmi başka tür revizyonizmin gizlenmesini olanaklı kılan günah 

keçisi olmuştur. 1955'de Tito ile başlayan flört yerini çabuk tarafından düşmanlığa(!) bıraktı. Dostluk 

çabuk bozuldu. Dünya komünist hareketi tarafından 1948'de mahkum edilen, ama Kruşçevci 

revizyonistler tarafından itibarı iade edilip komünist olarak kabul edilen Yugoslavya Komünistler 

Birliği(YKB). özünde Deklarasyon ve Bildirge 'deki görüşlere denk düşen yıkıcı ve bölücü 

faaliyetleri-ne. SBKP'nin ve SSCB'nin otoritesini sarsma girişimlerine karşı koyabilmek için yeniden 

revizyonist olarak ilan edildi. Gürültülü bir biçimde Yugoslav revizyonizmi sözde mahkum edildi 

ve ona karşı mücadelenin "marksist-leninist partilerin temel görevi" olduğu ilan edildi:  
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"...Yugoslav revizyonist liderlerinin içyüzlerini sergilemek, komünist hareketi ve işçi sınıfı hareketini 

Yugoslav revizyonistlerinin anti-leninist düşüncelerinden korumak için savaşım yürütmek marksist-

leninist partilerin temel görevidir. "(s. 92) 

 

Ya Kruşçev revizyonizmi? O dönemde asıl ideolojik düşman, ideolojik-teorik mücadelede asıl 

hedef Yugoslav revizyonizmi değil, Sovyet modern revizyonizmidir. 20. Kongre'nin üzerinden beş 

yıla yakın bir süre geçtikten sonra bile SBKP revizyonizmine karşı, onu "revizyonizm" olarak 

niteleyerek açık bir mücadele yok. Pratikte olan ideolojik dostluk gösterisidir, Yugoslav 

revizyonizmi arenaya aslanların önüne atılırken SBKP revizyonizmi gözlerden kaçırılmaya 

çalışılıyor ve böylece hedef şaşırtma taktiği izleniyor.  

 

Bütün bunlar yapılırken bazı partilerin revizyonizme karşı tutum takınma talepleri de sözde 

karşılanmış oluyor. Kimi ve neyi anlattığı belli olmayan bir "revizyonizm" kavramının kullanılması 

ya da Yugoslav revizyonizminin hedef olarak belirlenmesi teorik ödün vermemeye hazır, bütün 

olumsuz koşullara karşın ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmaya kararlı komünistleri, revizyonizme karşı 

mücadele görevi bakımından hiç mi hiç tatmin etmez.  

 

Revizyonizme karşı mücadele görevi açısından aldatıcı ve uyanıklığı köreltici görüşler bunlarla 

sınırlı değildir. Revizyonizmin ideolojik açıdan yenildiği savı bir diğeridir:  

 

"Komünist partileri, parti saflarını marksist-leninist çizgiden uğratmışlardır. Her komünist partisi ve 

bir tüm olarak komünist hareket, revizyonizme ve sağ oportünizme karşı savaşımda hem ideolojik, 

hem de örgütsel bakımdan çok daha güçlü bir duruma gelmiştir. "(s. 91) 

 

Bu pasaj hedef alınan revizyonistlerin Yugoslav revizyonistleri olduğu unutulmaksızın 

değerlendirilmelidir. Revizyonizmin ideolojik açıdan yenilgiye uğratıldığı savı tam bir aldatmacadır. 

Revizyonizmin büyüğü, işçi sınıfının sosyalizm mücadelesi ve dünya komünist hareketi bakımından 

asıl tehlikelisi olan Sovyet modern revizyonizmi bir sistem olarak olgunlaşırken, uluslararası akım 

olma karakteristiğini geliştirirken ve bunları da Marksizm-Leninizme bağlı kalınmakla ye-

tinilmediği. onun yaratıcı biçimde daha da geliştirildiği savlarının ortalığı kapladığı koşullarda 

yaparken, sonraları "Avrupa komünizmi" adını alacak olan revizyonist akım gelişirken, Çin 

revizyonizmi geniş bir etki alanı bulmuşken ve komünistler Yugoslav türü dışında revizyonizme 

tam karşıdan bir mücadele cephesi açmak bir yana pratik olarak onunla uzlaşırken  revizyonistlerin 

ideolojik açıdan yenilgiye uğratıldıkları savı işçi sınıfını, komünistleri, komünizm sempatizanlarını ve 

sosyalizm isteyen tüm insanları aldatmanın bir aracı işlevini görür. 1960 Bildirgesi'nin kendisinin 

ideolojik açıdan revizyonist nitelikte olması yukarıdaki savın gerçek dışılığının anlaşılması için 

yeterlidir. Revizyonist görüş ve tezlerle revizyonizme karşı mücadele edilemez. revizyonizmin bir 

türü ile revizyonizmin diğer bir türüne karşı ideolojik zafer kazanılamaz.  

 

"Her komünist partisi ve bir tüm olarak komünist hareket‖in revizyonizme karşı mücadelede 

ideolojik ve örgütsel bakımdan "çok daha güçlü bir duruma gel"diği savı da gerçekdışı bir sav 

olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. "Her" ve "tüm" sözcükleri ile bütün partiler, başta da SBKP, 

aklanmaktadırlar. Hiçbir partiyi aklanma dışı bırakmayan böylesi uzlaşma formülleri ideolojik 

dostluk atmosferinin ürünleri olabilirler. SBKP ile ÇKP'nin uluslararası komünist hareket olarak ta-

nımlanan hareketin önderliğini ele geçirme çabalarına sahne olan her iki Moskova toplantısı, 

edinilen bilgilerin gösterdiği gibi, pazarlık toplantıları da olmuşlardır. Her iki toplantının da Çin 

Komünist Partisi'nin henüz devrimci-demokrat niteliğini korumayı sürdürdüğü döneme rastlamış 

olması SBKP revizyonizmini sınırlayıcı etkide bulunmuş ve devrimci görüşlerle devrim karşıtı 

görüşlerin bir arada bulunduğu eklektik belgelerin ortaya çıkmasında ana neden olmuştur. "Her‖li", 

―tüm"lü cümlelerle revizyonizmin türleri açısından durum kurtarılmış, ama yenilen, belgelerin kabul 
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edilmesi anlamında, Marksizm-Leninizm olmuştur. Evet, 1957 Deklarasyonu ve 1960 Bildirgesi
’ 
nin 

kabul edilmeleri ile komünist olarak tanımlanan partiler içinde egemen ideoloji olma özelliğini 

yitirmesi ve gerçek komünistlerin teorik ödün vermeleri, bu anlamda teslimiyetçi davranmaları 

anlamında Marksizm-Leninizm ve komünist hareket yenilgiye uğradı. Revizyonizm Marksizm-

Leninizm’e üstün gelmiş, açıklandığı anlamda revizyonistler komünistleri ideolojik açıdan yenilgiye 

uğratmışlardır. Yani Bildirge'nin savının tersi gerçekleşmiştir.  

 

"Her komünist partisi ve bir tüm olarak komünist hareket‖ in revizyonizme karşı mücadelede "çok 

daha güçlü bir duruma gelmiş" olduğu tespiti bir olgu tespiti değildir. Tersine olguların 

çarpıtılmasıdır. SBKP önderlerinin ve parti olarak SBKP'nin ve diğer bazılarının revizyonist 

ihanetlerinin ve bunun neden olduğu ve iç parçalanmaya dek varan ağır genel krizin gizlenmesidir.  

 

1960 Bildirgesi SBKP'nin yüceltilmesinde 1957 Deklarasyonu ' nu geçmiştir. Bildirge ' de şunları 

okuyoruz:  

 

"Komünist ve İşçi Partileri, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin dünya komünist hareketinin öncü 

müfrezesi olduğunu, hep öyle kalacağını, uluslararası komünist hareketin en sınanmış, en çelikleşmiş 

bir parçası olduğunu oybirliğiyle belirtirler.... Sovyetler Birliği Komünist Partisi örneği, barış ve 

sosyalizm savaşımlarında bütün komünist partilerine bir esin kaynağıdır ve proletarya 

enternasyonalizminin pratiğe geçirilmiş devrimci ilkelerinin temsilcisidir. "(s. 94-95, abç) 

 

Komünist SBKP ile revizyonist SBKP arasındaki niteliksel farklılığın hiçe sayılarak bir ihanet 

partisine, hainler yuvasına bu denli övgünün, iç bayıltıcı boyutlarda, sıralandığı bu belge bir 

yalancılık belgesidir. 20. Kongresi'nde revizyonist bir çizgiyi kabul etmiş, kendisine muhalefet 

edecek komünistleri parti üst kademelerinden tasfiye etmiş, kapitalizmin restorasyonu yönünde, 

henüz geniş kapsamlı olmasa da ekonomik politikalar kabul etmiş ve uygulamaya koymuş, büyük 

devlet şovenizmini benimsemiş, ilerici, haklı savaşlara destek politikasından genel olarak 

vazgeçmiş, barış içinde birarada varolma politikasını yönettiği devletin dış politikasının temeli du-

rumuna getirmiş ve "huzur" içinde kapitalizmle rekabeti politikasının odağına koymuş bir partinin 

"dünya komünist hareketinin öncü müfrezesi" olarak, hem de, ne yazık ki, oybirliğiyle kabul 

edilmesi ve "hep böyle kalacağı" savı ve onun komünist partilerine esin kaynağı olduğu ve 

"proletarya enternasyonalizminin pratiğe geçirilmiş devrimci ilkelerinin temsilcisi" olduğu savlarının 

ileri sürülmesi Marksizm-Leninizm’e ve komünist harekete karşı girişilmiş bir saldırıdır, bir 

suikasttır. SBKP revizyonizminin kendisini komünist olarak onaylatmasıdır. İdeolojik ayrılıkların 

gizlenmesidir. Gerçek komünistlerin ne denli zavallı bir duruma düştüklerinin belgelenmesidir.  

 

Evet, 1956 sonrası SBKP "öncü müfreze" olma niteliğini korudu, ama bir farkla ki o artık komünist 

hareketin öncü müfrezesi değil, uluslararası revizyonist hareketin öncü müfrezesi idi. Ve bugüne dek 

de öyle kalmıştır ve öyle kalmaya da devam edecektir, ta ki SSCB proletaryası içinden çıkaracağı 

komünist üyeleri aracılığıyla kuracağı komünist partisi önderliğinde onu alaşağı edene dek…. Evet, 

Kruşçev'in önderliğindeki SBKP bir esin kaynağı idi, ama komünist partiler için değil, revizyonistler, 

revizyonist partiler ve hatta komünist hareketi içten parçalamaya, tasfiye etmeye çalışan emperyalist 

burjuvazi, emperyalist devletler ve partiler için esin kaynağı. Kruşçev'li SBKP, Stalin'li SBKP'nin 

tersine "proletarya enternasyonalizminin pratiğe geçirilmiş devrimci ilkelerinin temsilcisi" değil, bu 

ilkelerin ayaklar altına alınmasının, proletarya enternasyonalizmi yerine barış içinde birarada var 

olma politikasının ve burjuva milliyetçiliğin geçirilmesinin temsilcisidir.  
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Deklarasyon ve Bildirge modern revizyonist ihanet nedeniyle çoğu partinin komünist niteliğini 

yitirdiği ve yeni bir nitelik, burjuva-revizyonist bir nitelik kazandığı gerçeğini örtbas etmenin 

belgeleridirler. Revizyonist ihanet nedeniyle ideolojik ve politik birlik ortadan kalkmış, uluslararası 

komünist hareket parçalanmışken (zaten birçok parti komünist olmadığı halde komünist hareket 

içinde sayılıyordu), revizyonist tasfiyecilik her tarafı sarmışken, komünistler küçük bir azınlık 

durumuna düşmüşken "Bu toplantı . uluslararası komünist hareketin güçlenmekte olduğunu" 

sayısız ciddi sınavlardan geçildiğini, birçok büyük başarılar elde edildiğini hoşnutlukla 

belirtir"(Deklarasyon, a.g.y, s. 27, abç) diye yazmak gerçeklerle oynamak, işçi sınıfını,sosyalizm 

aşığı tüm insanları ve tüm dünyayı aldatmaktır. Sovyet modern revizyonizminin ortaya çıktığı ve 

SBKP'de egemenlik sağlamakla kalmayıp Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri partileri başta olmak üzere 

birçok partide de geniş çaplı etki yarattığı tarihsel koşullarda böylesi bir durum değerlendirmesi 

komünistler açısından kabul edilemez.  

 

Komünist hareket güçlenmek bir yana felç olmuş, Sovyet modern revizyonizmine karşı tutum gibi 

yaşamsal önemdeki, tam da ― olmak ya da olmamak‖ gibi bir sınavda feci bir başarısızlığa uğramış, 

büyük yenilgiler almıştır. Deklarasyon'a inanılacak olursa bunların tam tersi olmuştur. "Komünist 

hareket" kavramı yerine "modern revizyonist hareket" kavramı konulmak koşuluyla kabul edilebilir 

bir savdır bu. Zaman kanıtlamıştır bunu. Zaman bir başka şeyi daha kanıtlamıştır ki, komünist 

harekette krize neden olan revizyonist hareketin kendisi de krizden kurtulamamıştır. "Komünist 

hareketin büyümekte ve giderek güçlenmekte" olduğu ve üstelik de SBKP'nin 20. Kongresi' nin 

"hareketin marksist-leninist çizgide ileriye doğru gelişmesini kolaylaş"tırdığı (a.g.y, s. 28) görüşü 

gerçek durumun gizlenmesi çalışmasının bir diğer örneğidir.  

 

1960 Bildirgesi aynı boş savın daha üst perdeden yinelendiği bir belgedir. Görüş ayrılıkları arttıkça, 

iç çelişkiler (gerçekte revizyonist partiler ile komünizmin çelişkileri uluslararası komünist hareketin 

iç çelişkileri olarak kabul edilemezler) keskinleştikçe birlik içinde bulunulduğu görüşü daha 

boyutlu, daha abartılı olarak işlenmek zorunda kalınmaktadır. Bildirge'de şunları okuyoruz:  

"Dünya komünist hareketi. çağımızın en etkin siyasal bir gücü ve toplumsal gelişmede en önemli bir 

etken durumuna gelmiştir.... komünist hareket hızlı bir ilerleme göstermekte, pekişmekte ve 

yetkinleşmektedir. "(s. 90) 

"Komünist partilerin ve örgütlerinin pekişerek güçlenmesi, birçok ülke komünist partilerinin 

sapmalara ve kişileri putlaştırmanın doğurduğu zararlı sonuçlara karşı giriştikleri savaşımlardan 

başarıyla çıkmaları, dünya komünist hareketinin giderek artan etkinliği, komünist partilerin 

karşılaştıkları görevlerin üstesinden gelmelerinde yeni ufuklar açmıştır. "(s. 91) 

"...Marksist-leninist partiler... komünistlerin yaratıcı düşünce ve insiyatiflerine başlıca engel olan 

kişilerin put-la^tırılmasma kesinlikle izin vermezler.... "(s. 91) 

Yeni bir tür revizyonizmin SBKP'ye, AEP dışında iktidar partilerine ve birçok diğer partiye egemen 

olduğu tarihsel koşullarda komünist hareketin "hızlı bir ilerleme göstermekte" ve "pekişmekte ve 

yetkinleşmekte" olduğu savı tam anlamıyla bir aldatmacadır, gerçeklerin gizlenmesidir. Tam tersine 

SBKP' nin ihaneti ve bu ihanet yolunu tutan diğer birçok partinin revizyonist yozlaşması dünya 

komünist hareketini yüksek ölçekli bir depreme uğrattı. Partilerin ezici çoğunluğu komünist 

niteliklerini yitirdiler. Partilerarası ilişkilerde proletarya enternasyonalizmi ruhunun yerini dar 

milliyetçilik ruhu, ulusal çıkarların korunması gibi burjuva eğilimler aldı. Tek tek partiler ve onların 

şahsında komünist hareket büyük bir prestij kaybına uğradı. Saflardan kitlesel kaçış nedeniyle 

partiler küçüldüler. Gerçekten komünist olan partiler ve örgütler,  tek tek ülkeler düzeyinde hızlı bir 

ilerleme değil hızlı bir gerileme gösterdiler. 1960 Kasım’ına gelindiğinde dünya komünist 

hareketi-dünya revizyonist hareketi değil- o günün dünyasının en etkin siyasal gücü ve toplumsal 

gelişmede en önemli etken durumunda değildi. Revizyonist ihaneti gizlemeye yönelik aldatmaca 

taktiklerine itibar edilmediğinde ya da itibar edilmeyecek marksist-leninist bilinç düzeyine -

ulaşıldığında kolaylıkla anlaşılması olanaklı bir güçten düşme, zayıflama, bir genel felç olma durumu 
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vardı . Gerçekler, ne yazık ki, çok, ama çok acıydı. SBKP gibi eski, deneyimli ve ilk sosyalist 

ülkenin yöneticisi partinin bürokratik-revizyonist yozlaşmaya uğraması komünist hareketi içten 

çökertti. Burjuvazinin ve onun örgütlü güçlerinin dışarıdan yapamadığını, burjuva ideolojisinin bir 

biçimi olan revizyonist ideolojiyle revizyonistler içten yaptılar. Bu durumda bile dünya komünist 

hareketinin "en etkin siyasal bir güç" ve "en önemli bir etken" durumuna geldiği savı bu ihaneti 

gizlemek için, sanki olumsuz hiçbir şey olmamış gibi davranmaktır. Olumsuzluklar olduğunu 

kabullenmek bir yana, hızlı olumlu gelişmeler olduğu düşüncesi vardır. Revizyonist ihanete karşın! 

 

Dünya komünist hareketi politik bakımdan hızlı gelişme, dünya olaylarını geniş ölçüde etkileme bir 

yana bir çözülme süreci içindeydi. Durum tam bir genel kriz durumuydu . Işçi kitleleri ve genel olarak 

emekçi kitleler arasındaki politik etkinin kitlesel kopmalara varacak denli yitirilmesi, politik ba-

kımdan hızlı gelişmenin ve pekişmenin değil, hızlı gerilemenin göstergesidir. Politik etki açısından 

bu olumsuz durum kendini örgütsel düzeyde de göstermekte gecikmedi. Partiler üye sayıları ve 

örgütler bakımından hızla küçüldüler.  

 

Aynı olgu ideolojik düzey açısından da geçerlidir. Revizyonist ideoloji, özellikle 20. Kongre'den 

sonra, dünya çapında hızla yayıldı. Marksizm-Leninizm’in geçersizliği üzerine teoriler, proletarya 

diktatörlüğünün reddi, emperyalizmin ve çağın nitelik değişikliğine uğradıkları tezleri, köklü, 

toplumsal dönüşümler için devrimlerin gerekli olmadığı türünden tezler, Sovyet tipi sosyalizmin 

insan doğasına ve özgürlüğe aykırılığı üzerine tezler (Burada Sovyet deneyinin geniş çaplı ve derin 

bir analize ve çok yönlü bir eleştiriye uğratılması gerektiği düşüncesinde olduğumu vurgulamak 

isterim) komünist partilerin üyeleri ve işçi kitleleri arasında hızla yayıldı ve hâlâ giderilemeyen ve 

daha uzun yıllar giderilemeyecek olan ölümcül yıkıcı etkiler yaptı, feci sonuçlara neden oldu. 

Revizyonizmin olduğu yerde tasfiyecilik, çürüme, yozlaşma ve zavallılık olduğu bir kez daha anlaşıldı. 

Marksist-leninist ideolojinin revizyonist ideoloji ile değiştirildiği bir hareket ideolojik bakımdan 

çelikleşmek bir yana paslanır ve çürür. 1960 Bildirgesi'nin onaylandığı tarihsel koşullarda dünya 

komünist hareketi çok küçük bir parçası dışında revizyonist hareket olarak yozlaşmıştı.  

 

Sözün kısası eski komünist hareket yerini "güçlü" bir revizyonist harekete ve cılız bir yeni komünist 

harekete bırakmıştı. Bu nedenle hiçbir şey olmamış gibi davranmak, SBKP'nin önder parti olduğu, 

dünya komünist hareketinin ideolojik, politik ve örgütsel düzeylerde ilerlemekte, pekişmekte ve 

yetkinleşmekte olduğu, komünist kavrayış noktasından, savunulamazdı. Tespit edilmesi ve eleştirisi 

yapılması gereken şey, eski komünist hareketin yozlaşmış ve revizyonist hareket ve yeni komünist 

hareket olarak bölünmüş olması durumuydu.  

 

Komünist olarak tanımlanan partilerin Marksizm-Leninizm' den ve marksist-leninist çizgiden 

sapmalara karşı mücadeleden başarıyla çıktıkları savı da bir diğer oportünist aldatmacadır. Tam 

tersine, genel olarak dünya komünist hareketi sapmalara ve genel olarak revizyonist ideolojiye karşı 

mücadelede başarılı bir sınav veremedi, sınıfta kaldı. Böyle olduğu içindir ki, yozlaşma süreci 

büyük bir ivme ile tamamlandı ve bir zamanların dünya politikasını büyük ölçüde etkileyen dünya 

komünist hareketi yerini, dünya politikasını yine büyük ölçüde, ama ters yönde etkileyen dünya 

revizyonist hareketine bıraktı. Gerçek bu iken, sapmalara karşı girişilen mücadeleden başarıyla 

çıkıldığı savı gerçeklerin çarpıtılması olmaktan öte bir anlam taşımaz... Komünist partiler için "yeni 

ufuklar" açılmak bir yana birçok hatası ve eksik yanıyla var olan komünist ufuk yitirilmiştir. Böylesi 

bir ufuk kaybı partilerin karşılaştıkları sorunları çözmeleri ve görevleri gerçekleştirmeleri bakımından 

bir yıkım olmuştur.  

 

"Kişileri putlaştırmanın doğurduğu zararlı sonuçlara karşı" mücadeleden de başarıyla çıkıldığı 

görüşüne gelince. "Kişiler" sözcüğü yerine "Stalin" ismini geçirerek okunması gereken bir 

tümceciktir bu. Kruşçev revizyonizmi, Marksizm-Leninizm' e karşı marksist-leninist terminoloji ile 
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süslü büyük gerici saldırı kampanyasını büyük komünist önder Stalin'i hedef tahtası yaparak yürüttü. 

Stalin'in hatalarını eleştirerek aşma adı altında Marksizm-Leninizm'in temel ilkeleri gözden geçirildi, 

marksist-leninist ilkelerin yerini revizyonist "ilkeler" aldı. Marksizm-Leninizm'in terk edilmesi 

Stalin'in hatalarının terk edilmesi görünümü altında gerçekleştirildi. İşçi sınıfı davasına ve Marksizm-

Leninizm'e ihanet "kişilerin putlaştırılması"na karşı mücadele olarak sunuldu ve gerçeklerin 

gösterdiği gibi, Stalin'in ve komünizmin en büyük, en azılı ve en kin dolu düşmanı emperyalist 

burjuvazi tarafından sevinçle karşılandı. Stalin'e ve sosyalist SSCB'ye karşı yeni bir haçlı seferinin 

açılması için zengin malzeme yığını, emperyalist burjuvaziyle flört denemesine girişen revizyonist 

ihanetçiler tarafından sağlandı. Stalin'e, komünist SBKP'ye ve sosyalist SSCB'ye saldırmak hem 

emperyalist burjuvazinin, hem de yeni Sovyet bürokratik burjuvazisinin sınıfsal çıkarlarına uygun 

düşüyordu. Her ikisinin de bunlarla görülecek hesabı vardı.  

 

"Kişilerin putlaştırılması" (İngilizce "personality cult" gerçekte kişiye aşırı hayranlık veya aşırı 

bağlılık olarak çevrilmelidir), kuskusuz ki, istenmeyen bir şeydir. Tarihte bireyin oynadığı rolün 

materyalistçe kavranamamasının sonucu olan böylesi bir sapma çok olumsuz sonuçlara da yol açar. 

Bu kötü sonuçlardan biri de "yaratıcı düşünce ve insiyatif'in gelişmesinin önlenmesidir ya da 

sınırlanmasıdır. Ancak "kişilerin putlaştırılması"nın "komünistlerin yaratıcı düşünce ve insiyatiflerine 

başlıca engel ol"duğu görüşü, genel olarak, yanlıştır. Şu ya da bu parti, örgüt, kuru m, vb. içinde bireye 

aşırı bağlılık (bireye fetişistik saygı) başlıca engel durumuna gelebilir. Ama bunu tespit etmek için 

her bir özel durum incelenmek zorundadır. 1960 Bildirgesi kişiye fetişistik saygıyı "başlıca engel" 

olarak tespit ederken kötü anlamda bir toptancılık yapmanın yanı sıra. Stalin'i, en azından bireyin ta-

rihte oynadığı rol açısından, tarihin idealist yorumuna sahip bir kişi olarak tanıtmak istemektedir. 

Bireyin iradesi ve bireysel deneyimi yerine kitlenin kolektif iradesi ve deneyiminin geçirilmesi adı 

altında tarihsel sürece bireysel ve örgütlü aktif planlı müdahalenin yapılmasına karşı çıkılmaktadır. 

Böylece tarihte bireyin rolünü doğru kavrama sözüm ona gerekçesiyle bireyin, dolayısıyla bilincin 

madde üzerindeki aktif karşı etkisini bazı durumlarda maddenin hareket biçimlerini belirleyecek olan 

bu etkiyi reddetme noktasına varılmaktadır. (1) 

 

Revizyonist aldatmacanın bir boyutu da birlik olunduğu temasının ısrarla işlenmesi ve 

vurgulanmasıdır. Yukarıda yapılan açıklamalar ve eleştiriler bu temanın eleştirisi olarak hizmet 

etmektedirler. Dedik ki, görüş ayrılıkları arttıkça "hareket"(Gerçekte iki ayrı hareket vardır artık: geniş 

çaplı uluslararası revizyonist hareket ve küçük çaplı komünist hareket) içi çelişkiler keskinleştikçe 

birlik içinde bulunduğu görüşü daha boyutlu işlenmek zorunda kalınmaktadır. 1960 Bildirgesi birlik 

içinde bulunulduğunu (!) ve birlik içinde bulunmak gerektiğini şöyle açıklıyor:  

 

"Emperyalist gericiler komünizme karşı savaşımda güçbirliğine giderlerken, dünya komünist 

hareketini pekiştirmek özellikle bir zorunluluktur.... "(s. 93) 

 

"Birlik" sorununun böylesi bir dikkat görmesi nedensiz değildir; çünkü birlik yoktur. Komünist 

partilerle revizyonist partiler arasında birlik olmaması bir yana, revizyonist partiler arasında da 

yoktur. SBKP revizyonizmi egemenliğinin onaylanması için çalışırken(l960 Bildirgesi ile kağıt 

üzerinde bir onay görmüştür) ÇKP revizyonizmi onunla rekabet içinde üstünlüğü ele geçirmek 

istemektedir. Batı-Avrupa'nın revizyonist partileri tek merkezli bir "komünist" hareketten çok 

merkezliliğe geçiş istemektedirler. Orta ve Doğu Avrupa' nın revizyonist partileri de Moskova 

merkezli bir hareketten uzaklaşma, görece bağımsızlaşma eğiliminde olmakla birlikte, üst düzey 

yöneticilerinin SBKP'ye görece bağlılıkları, ülke ekonomilerinin ve politik sistemlerin SSCB'nin 

devlet yardımına gereksinme duymaları ve SSCB'nin askeri varlığı gibi nedenlerle SBKP ile genel 

olarak ortak davranış içindedirler. Yugoslav revizyonizmi de hesaba katılarsa uluslararası revizyonist 

hareketin birlik içinde olmadığı, birçok parçaya bölündüğü anlaşılır. Yalnızca yeni ve cılız komünist 

hareket değil, revizyonist hareket de kriz içindedir. İşte birlik teması bu koşullarda işlenmektedir.  
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Emperyalist gericilerin komünizme karşı güç birliği içinde oldukları doğrudur. Ama bu etkenin 

gerçek komünistler ile revizyonistlerin ve farklı revizyonist odakların birliğini(î) sağlamak için bir 

silah olarak, revizyonizme karşı başkaldırıyı önlemek için bir el kol bağlama taktiği olarak 

kullanılmasına izin verilemez. Komünistlerin revizyonistlerle ideolojik ve politik birlikleri olanaklı 

değildir, bu bir. İkincisi, komünistler, komünizm düşmanları olan revizyonistler arasındaki çelişkileri 

keskinleştirmek, anlaşmazlıkları ve çatışmaları yoğunlaştırmak aracılığıyla revizyonizm içi 

mücadeleden yararlanmak zorundadırlar. Onlar revizyonistlerin her türlü birlik girişimlerini 

önlemeye çalışırlar, onların birlik içinde oldukları savlarını ve birlik gösterilerini teşhir ederler ve var 

olabilecek ortaklıklarını bozmaya çalışırlar. Revizyonizmin bölünme tehlikesi ile korkutma 

taktiğini boşa çıkarmaya çalışırlar. "Özellikle bir zorunluluk" olan budur.  

 

1960 Kasımında gerçek komünistlerin "en yüce uluslararası görev"leri, komünist partilerle 

revizyonist partilerin olmayacak birliklerinin güçlendirilmeye ve günün kurtarılmaya çalışılması, 

revizyonist partiler arasında olmayan birliğin sağlanması ve güçlendirilmesi, sözde birliğin "inatla 

savunulması‖ değil, Sovyet modern revizyonizmine karşı dolaysız mücadele cephesinin açılmasıydı. 

Hiçbir şeyden korkmadan, her hangi bir kaygı taşımadan en korkunç saldırı kampanyaları nı 

göğüsleme cesaretine sahip olarak yapılması gereken buydu. Bu. "en yüce uluslararası görev", ne 

denli küçük çaplı olursa olsun, yapılabilseydi, komünist hareketin dünü ve bugünü köklü farklılıklar 

taşıyabilir, yarını kurmak bakımından elverişli koşullar doğabilirdi. Yapılamadı bu. Sovyet modern 

revizyonizmine karşı mücadele cephesi açmakta gecikildi. Cephe açıldığında da bu cephenin içinde 

yeri olmaması ve ikincil derecede de olsa kendisine karşı da mücadele edilmesi gereken ÇKP 

revizyonizmi ile uzlaşıldı. Bir tür revizyonizme karşı bir diğer türle-politik bakımdan henüz devrimci 

olsa bile- birlikte mücadele etmenin teori ve pratiği yapıldı. Komünistlerin de yardımıyla Çin 

revizyonizmi, özel olarak da Mao Zedung revizyonizmi, geniş yayılma alanı buldu ve modern 

revizyonist ihanet sonucu zaten zayıf düşmüş komünist hareketin ideolojik, politik ve örgütsel 

gelişmesini zaafa uğrattı. Maocu küçük-burjuva sosyalizmi proleter sosyalizmi olarak propaganda 

edildi, Mao Zedung da büyük bir marksist-leninist, hatta bazıları tarafından Marksizm-Leninizm’in 

bir ustası olarak. Her yanı popülist teori ve tezler sardı... Bunun da yıkıcı etkileri büyük oldu. Komünist 

hareket ve komünizm sempatizanları uzun yıllar maocu revizyonizmden yakalarını kurtaramadılar, 

ayakları üzerine doğru dürüst basamadılar.  

 

1950'lerin sonlarının ve 1960'ların başlarının komünistleri Sovyet modern revizyonizmine karşı 

mücadele görevlerini yerine getiremediler. Gecikmiş olarak başlatılan mücadelenin etkisi, komünist 

hareketin gücüne paralel olarak, zayıf oldu. Ne var ki, Sovyet modern revizyonizmine karşı mücadele 

görevleri bakımından yakın geçmişi ve bugünü içeren daha sonraki yıllarda da başarılı ulunamadı.  

 

Bildirge
’
nin son paragrafının birlik sorununun vurgulanmasına ayrılmış olması -hem de altı tümüyle 

çizilerek-rastlantı değildir; çünkü birlik yoktur. Bu paragraf bir tur kendi kendine birlik çağrısıdır. 

1957 Deklarasyonu'nda birlik sorunu üzerine böylesine bir duruş ve vurgu yoktur. Yoktur; çünkü 

komünistlerle revizyonistler arasındaki ve revizyonistlerin kendi içlerindeki ideolojik çelişkiler 

böylesine keskinleşmiş değildi.  
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SOSYALİST SİSTEMİN GÜÇLENMESİ Mİ, ÇÖZÜLÜŞÜ MÜ?  
 

Komünist hareketin birliği ve gücü üzerine edilen gerçekdışı sözler sosyalist sistemin birliği, ve gücü 

üzerine yinelenmektedir. Modern revizyonist ihanete ve egemen etkiye sahip olmasına Karşın hâlâ 

"sosyalizmin gelecekteki kesin zaferleri için sağlam ve güvenilir bir temel sağlanmış 

bulunmaktadır" (Bildirge, a.g.y, s. 46) diye yazmak politik sahtekarlıktır. Tam tersine "sağlam ve 

güvenilir bir temel" yıkılmış ya da böylesi bir temelin atılmasına giden yol kapatılmıştır . 

Kapitalizmden komünizme devrimci geçiş dönemine denk düşen proletarya diktatörlüğü sistemine 

karşı girişilen saldırılar ve bu sistemin bürokratik yozlaşması, SBKF başta olmak üzere diğer birçok 

partinin revizyonistleşmesi, sosyalist ekonomi ilkelerinin kapitalist ekonomi ilkeleri ile değiştirilmesi 

planları ve bu yönde bir kısım kararların uygulamaya konulması, devrim ilkesi yerine kapitalizmle barışçıl 

rekabetin geçirilmesi, proletarya enternasyonalizminden vazgeçilmesi ve daha birçok olgunun 

üzerinden atlanmaksızın savunulamaz bir tezdir bu. Bırakınız sosyalizmin gelecekteki zaferleri için 

sağlam ve güvenilir bir temel sağlanmış bulunmasını, sosyalizmin var olan temelleri dinamitlenmiştir.  

 

"...Sosyalist kamp içinde emperyalist, dönek ve revizyonist bölünme  

umutları, iflasa mahkûm boş umutlardır. Bütün sosyalist ülkeler, sosyalist kampın birliğini kendi 

gözbebekleri gibi korumaktadırlar. "(Bildirge, a.g.y, s. 57) 

 

Şu iki cümle zaten ortaya çıkmış ve devasa yıkıcı etkilerini göstermiş revizyonist dönekliği ve 

bölünmüşlüğü gizleme çabasının ürünleridir. Revizyonizmi titocn revizyonizmden, dönekliği titocu 

döneklikten ibaret gösterme amacının araçlarıdırlar. Yugoslavya Komünistler Birliği'nin Kasım 

1960 Toplantısına katılmaması ne büyük bir şans! Böylece revizyonizm dogmatizmle karşılaştırma 

içinde asıl tehlike olarak ilan edilebilmiştir.  

 

"Emperyalist, dönek ve revizyonist bölünme umutları"nın "iflasa mahkûm boş umutlar" oldukları 

savı, gerçekleşen ihaneti ve insan toplumunun tarihsel gelişimi bakımından devasa geri adımları, 

sonuçları üzerine koca ciltler yazılması gereken karşı-devrimci ve gerici eylemleri, yani gerçekleri 

gizleme eyleminin ifadesidir. Dönek ve reyizyonist bölünme»emperyalizm ve tüm dünya gericiliği 

için geleceğin bir sorunu olmaktan çıkmış, gerçeklik olmuştu.  

 

"Sosyalist kampın birliği"nin gözbebeği gibi korunduğu savı da gerçekdışıdır. Daha önceki çelişkiler 

ve anlaşmazlıklar bir yana. SBKP 20. Kongresi'nden sonra sosyalist kampı oluşturdukları kabul 

edilen devletler arasında (bazı ülkeler sosyalist olmadıklarından sosyalist kamp içinde 

düşünülemezdi) çelişkiler ve anlaşmazlıklar arttı. Iktidar partileri arasındaki çelişki ve 

anlaşmazlıkların artması, kaçınılmaz olarak, devletlerarası ilişkilerde de kendisini gösterdi. Örneğin, 

ekonomik düzeyde hâlâ sosyalist olan SSCB ile sosyalist olmayan Çin Halk Cumhuriyeti 

arasındaki çelişkiler, özellikle ÇKP'nin komünizme giden kestirme yol (Büyük Ileri Atılım 

kampanyası anımsansın) ve daha başarılı bir sosyalist kalkınma modeli bulduğu savı ve dünya 

komünist hareketinin önderliğini ele geçirmek için SBKP'ye karşı rekabeti ve Büyük Ileri Atılım'ın 

kaçınılmaz olarak başarısızlıkla sonuçlanması koşullarında keskinleşti, anlaşmazlıklar arttı.  

 

Örneğin, SSCB ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti arasındaki çelişkiler sertleşmeye başladı, 

anlaşmazlıklar arttı. SBKP revizyonizminin tasfiyeci teori ve pratiği sosyalist kampın birliğinin 

temellerini dinamitlediği ve SSCB'yi kapitalizmin restorasyonu sürecine soktuğu tarihsel koşullarda 

sosyalizmin ve sosyalist kampın birliğinin gözbebeği gibi korunduğunun açıklanması revizyonist 

odaklararası bir anlaşmanın ürünü olduğu gibi, komünistlerin (örneğin Arnavutluk komünistleri) bu 

anlaşmaya oportünistçe boyun eğmiş olmalarının da ifadesidir. Ne yazık ki, komünistler, revizyonist 

aldatmacanın sorumluluğuna ortak olma suçunu işlemekten kurtulamamışlardır.  

 



33 

 

Sosyalist kamp içinde bölünme tohumları çoktan atılmış ve kötü ürünler alınmaya başlanmıştı. 

Durum Bildirge'de gösterildiği gibi değildi. Sütün ülkelerin işçilerine ve komünistlere gerçekler 

söylenmedi. Her zaman için gerçeklere gereksinme duyan işçiler ve komünistler aldatıldılar. 

Gerçekdışılığın gerçekmiş gibi sunulması çok daha kötü sonuçların ortaya çıkmasında başlıca 

nedenlerden biri oldu. Komünist hareket ve işçi sınıfı hareketinin geleceğe ilişkin umutları, etkileri 

onyıllar sonra bile hâlâ giderilememiş olan bir yıkıma uğradı... 

 

"Komünist ve Işçi Partileri, emekçi halkı yorulmak bilmeden sosyalist enternasyonalizm 

ruhu içinde eğitirler ve milliyetçiliğin ve şovenizmin bütün görüntülerine kesinlikle 

hoşgörüleri yoktur. Komünist ve Işçi Partilerinin ve sosyalist ülkeler halklarının sağlam 

birliği ve onların marksist-leninist öğretiye sarsılmaz bağlılıkları, her sosyalist ülkenin ve bir 

tüm olarak sosyalist kampın gücünün ve bölünmezliğinin temel kaynağıdır. "(Bildirge, a.g.y, 

s. 61, orijinalinde altı çizili) 

 

Altı tümden çizilerek gerçeklerin değil, gerçekdışılığın vurgulandığı bir paragraftır bu. "Milliyetçilik 

ve ulusal dar görüşlülük" "sosyalist kamp"ı örümcek ağı gibi sarmışken, büyük çoğunluğu ya 

eskiden beri revizyonist olan, ya da yeni revizyonist yozlaşmaya uğramış olan partilerin "emekçi 

halkı yorulmak bilmeden sosyalist enternasyonalizm ruhu içinde eğittiklerini ve "milliyetçiliğin ve 

şovenizmin bütün görüntülerine kesinlikle hoşgörüleri" olmadığının açıklanması olgu tespiti değildir. 

Emekçileri sosyalist enternasyonalizm ruhu içinde eğitme eylemiyle revizyonizm antagonizma 

oluştururlar. Birinin olduğu yerde diğeri yoktur. Milliyetçi ve hatta şövenist ideolojinin zehirlediği 

beyinlerin bunların görüntülerine kesinlikle hoşgörüleri olmadığı savı boş bir savdır. Gerçek odur ki, 

Bildirge'yi imzalayan partilerin büyük bir çoğunluğu, parti çıkarlarını sosyalizmin evrensel 

çıkarlarının önüne geçirmenin teori ve pratiğini yapıyorlardı. Parti çıkarlarının öne çıkarılmasına, 

iktidar partileri açısından devlet çıkarlarının öne çıkarılması da eklenmelidir. Örneğin, SBKP'nin 

yönettiği SSCB'nin büyük devlet şovenizmine varan milliyetçiliği ve küçük-burjuva sosyalist 

ÇKP'nin yönettiği ÇHC'nin "Çin Marksizm!" tezine kadar varan ve Çinli olan her şeye olumlu bir 

gözle bakan burjuva milliyetçiliği ortadayken "milliyetçiliğin ve şovenizmin bütün görüntülerine 

kesinlikle hoşgörüleri" olmadığını yazmak, Bildirgenin başlıca özelliklerinden biri olan 

gerçekdışılığın bir başka konuda yinelenmesidir.  

 

Partiler ve "sosyalist ülkeler halklarının sağlam birliği"nin sözünün edilemeyeceği »ıraya dek 

yapılan eleştirilerden ve dönemin olaylarının bilgisinden anlaşılır olmalıdır. Sağlamı bir yana birliğin 

olmamasına karşın, Bildirge'de ısrarla "birlik" üzerinde durulması gerçekte bu konuda ciddi bir 

sorunun var olduğunu gösterir. Bu Bildirge imzacıları tarafından birlik yokluğunun açıklanması 

olarak da ifade edilebilir. Aksi takdirde birlik sorunu üzerine bunca vurgunun gereği nedir? sorusu 

yanıtını bulamaz.  

 

Eski ve yeni revizyonist partilerin marksist-leninist öğretiye sarsılmaz bağlılıklarının (genel olarak 

"sosyalist ülkeler halklar"ının (abç) marksist-leninist öğretiye bağlılıklarından söz edilemeyeceği 

açık olmalı) olduğunun açıklanması da gerçeklerin çarpıtılmasıdır. Birçok parti, en başta da SBKP, 

marksist-leninist öğretiyi terletmiş ve revizyonizmi i-deoloji olarak kabul etmişken, onların 

marksist-leninist öğretiye sarsılmaz bağlılıklarının olduğunun ifade edilmesi revizyonizm ile 

Marksizm-Leninizm arasındaki niteliksel farklılığın üzerinin örtülmesi girişimidir. Revizyonizm 

tasfiyeciliğini her düzeyde sürdürürken revizyonist partilerin marksist-leninist öğretiye 

bağlılıklarından söz etmek bir diğer aldatmacadır. Özellikle SBKP revizyonizmi için paravan 

görevini gören bir açıklamadır bu. Komünistlerin, bu arada Arnavutluk komünistlerinin, böylesi bir 

belgeyi imzalamış olmaları revizyonist aldatmacayı olağanüstü güçlendirmekten, revizyonistlerin 

tasfiyeciliğine yardımcı olmaktan başka bir etki yapmamıştır. Revizyonizmin Marksizm-Leninizm 

olarak onaylanması ve propaganda edilmesinin yıkıcı etkilerinin sorumluluğu hâla o dönemin 
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komünistlerinin omuzlarındadır.  

 

Bildirge "sosyalist sistem"in durumuna ilişkin olarak nesnel gerçekliği yansıtmayan görüşlerle 

doludur. Sovyetler Birliği'nin kapitalist restorasyon sürecine girdiği gerçeğine karşın, Sovyetler 

Birliği 'nde komünist toplumun kuruluşunun başarıyla sürdüğü(komünizme geçi $ aşamasına varıldığı 

savı bile vardı) görüşünden, sosyalist sistemi oluşturan ülkelerde sınıf çelişkilerinin ortadan kalktığı 

tezine dek uzanan bir gerçekleri çarpıtma çalışması söz konusudur. Bildirge' den okuyalım:  

 

"Dünya sosyalist sisteminin gelişmesinde yeni bir dönem başlamış bulunmaktadır. Sovyetler 

Birliği geniş ölçüde komünist bir toplumun kuruluşunu başarıyla sürdürmektedir. Sosyalist 

Kampa bağlı öteki ülkeler de sosyalizmin temellerini başarıyla atmışlar, bunlardan bir bölümü 

ise gelişkin sosyalist toplumun kuruluş dönemine zaten girmiş bulunmaktadır — lar. "(a.g.y, 

s. 53, orijinalinde altı çizili) 

 

"Bu ülkelerdeki halk hükümetleri sarsılmaz güçlerini tanıtların şiardır . Ulusal ekonomide 

sosyalist üretim ilişkileri egemendir. İnsanın insanı sömürmesi ya tümden ortadan kaldırılmış 

ya da başarıyla ortadan kaldırılma yolundadır.... " (s. 54 ) 

 

"Yedi Yıllık Ekonomik Gelişme Planı
1
nı başarıyla hedefine ulaştıran Sovyet halkı, 

komünizmin maddi ve teknolojik temelini hızla kurmaktadır. "(s. 53) 

 

"Sosyalist toplum, sürekli olarak yetkinleşmekte giderek olgunlaşmakta ve günbegün, 

komünist emek anlayışını ve gelecek Komünist toplumun başka öğelerini ortaya 

çıkarmaktadır. Sosyalist ekonomik işletmecilik ve ekonomik planlama yöntemleri de 

durmadan yetkinleşmektedir. Sosyalist demokrasi gelişimini sürdürmekte yığınlar ekonomik 

ve kültürel gelişmenin yönetiminde çok önemli bir rol oynamaktadırlar; ve devletin belli 

işlevleri kerteli olarak halk örgütlerine devredilmektedir. "(s. 56, abç) 

 

"...[H]alkın siyasal bilinci yükseltilerek çalışmanın toplum yararına olması için gerekli maddi 

ve moral teşviklerin saplanmasına ilişkin leninist ilkenin doğrudan uygulanması aracılığıyla 

emeğin üretkenliğinin artırılması..."(s. 5a) 

 

SBKP revizyonistleri, gürültülü olarak, SSCB'nin komünist topluma geçiş aşamasına, ulaştığının 

propagandasını yaparlardı. 1961 Ekiminde toplanan SBKP 21. Kongresi'nde kabul edilen revizyonist 

programa göre, 1980 ile birlikte SSCB'de komünist bir toplum kurulmuş olacaktı. Tek ülkede 

"herkesten yeteneğine, herkese gereksinmesine göre" ilkesinin uygulandığı, sınıfların artık var olmadığı 

komünist toplumun kurulmasının olanaklı görülmesi ve bunun 19B0'li yıllarla birlikte bir olgu 

durumuna geleceği görüşü ayrı bir eleştiri konu sudur. Birada üzerinde durulması gereken, 20. 

Kongre'de revizyonist bir çizgiyi kabul etmiş ve ekonomik liberalizasyon (kapitalizmin res-

torasyonu) yönünde adımlar atmış revizyonist bir partinin önderliğinde, proletarya diktatörlüğünü 

bürokratik sözde "tüm halkın devleti" ile değiştiren bir partinin önderliğinde komünist toplumun 

kurulusunun başarıyla sürdürülmesinin olanaksızlığıdır. Ekonomi politikasına ilişkin Kararlarda 

komünizme doğru ileriye değil, kapitalizme doğru geriye gidişin söz konusu olduğu bir ekonomik 

gelişme aşamasında "geniş ölçüde komünist bir toplumun ku ruluşu"nun "başarıyla sürdü "rüldüğü savı 

yaşanan gerçeklerin inkârı ile olanaklı olabilir. 1961 Programı ve onu izleyen 1965 ekonomik 

reformları revizyonist SBKP' nin yönetiminde SSCB'nin nereye gittiğini kanıtlamak için yeterli veri 

sunmaktadırlar.  

 

"Sosyalist kampa bağlı öteki ülkeler"in sosyalizmin temellerini başarıyla attıkları da gerçeklerden 

kopuk bir diğer savdır. Bu sav, özellikle SBKP ile ÇKP arasındaki bir uzlaşmanın ürünüdür, bir 
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uzlaşma formülüdür. Mao'nun başlarında bulunduğu Çin revizyonistleri de, Çin'de, 1956 yılında 

sosyalizmin ekonomik temellerinin kuruluşunun tamamlandığı görüşünü ortaya attılar ve görüldüğü 

gibi, uluslararası bir platformda bu görüşlerini onaylattılar. Doğallıkla karşılığında bir şeyler vererek. 

Çin' de gerçekleşen devrim bir burjuva-demokratik devrim ve kurulan iktidar da burjuva-demokratik bir 

cumhuriyetti. Çin'de proletarya diktatörlüğü kurulmadı. (Çin
’
in sosyalist ülke olduğunu iddia edenler 

bu ülkede sosyalist devrimin ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini açıklayabilecek durumda değillerdir. ) 

Yanı sıra, ÇKP komünist bir parti değil, küçük-burjuva bir parti olduğundan proletarya diktatörlüğü 

uğruna mücadele ve sosyalizmin kuruluşuna önderlik edemezdi. Çin'de sosyalizmin temelleri nasıl 

atılmış? Büyük İleri Atılım maceracılığı, sözde komünler, küçük sanayi kuruluşları, vb. aracılığıyla 

mı?  

 

Sosyalist sistem içinde kabul edilen ülkelerden diğerleri de sosyalizmin ekonomik temellerini 

kurmuş değillerdi. Bu ülkelerin 15 yıldan az bir sürede sosyalizmin ekonomik temellerini kurmaları 

beklenemezdi. Bu ülkelerde ekonomide sosyalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu, sömürünün 

ortadan kalktığı ya da "başarıyla ortadan kaldırılma yolunda" olduğu tezi gerçeklerin 

çarpıtılmasının formülasyonudur.  

 

"Sosyalizmin temellerini başarıyla atmış" olan "öteki ülkelerden hangileri "gelişkin sosyalist 

toplumun kuruluşu, dönemine" girmişlerdir? Çin mi? Kore mi? Vietnam mı? Toprağın %80' inin 

özel mülkiyette olduğu Polonya mı? Kaldı ki, sosyalist ekonominin temellerinin kuruluşunun 

gerçekleştirilmesi, "gelişkin sosyalist toplumun kuruluş dönemi"nin başladığı demektir. Bütün ülkeler 

sosyalizmin temellerini atmış olduklarına göre, bu döneme girmiş olarak kabul edilmelidirler. Yoksa 

sosyalizmin temellerinin atılmış olması bu döneme girildiği anlamına gelmez mi? Yoksa 

sosyalizmin temelleri ilkel biçimlerde atılabilir mi? Örneğin Çin biçimi ilkel yöntemlerle... 

 

Sözü edilen Yedi-Yıllık Ekonomik Gelişme Planı Ocak 1959' da toplanan SBKP 21. Kongresi'nde 

kabul edilen ve birçok burjuva ekonomik reformu içeren, kapitalizmin restorasyonu sürecinde yeni 

bir aşamayı simgeleyen bir plandır. (Kongre, planı uygulamaya koymak için, özel olarak toplandı. ) 

Böylesi bir planın gerçekleştirilmesi "komünizmin maddi ve teknolojik temelini‖n, hızlısı bir yana, 

kurulmasının değil, tasfiye edilmesinin bir aracı olabilir. Sonraki yılların olayları bunu yeterince 

kanıtlamıştır. Ekonomide kapitalist reformların yapıldığı ve daha geniş çaplı olarak yenilerinin 

planlandığı koşullarda komünizmin maddi ve teknolojik temelinin kurulduğu savı, isçi sınıfını ve 

sosyalizm aşığı tüm insanları aldatmaktır.  

 

Sosyalist toplumun (―var olan sosyalizmin‖) "sürekli olarak yetkinleşmekte. giderek olgunlaşmakta 

ve günbegün, komünist emek anlayışını ve gelecek komünist toplumun başka öğelerini ortaya 

çıkarmakta" olduğu gerçekdışıdır. İdeoloji k bakımdan, bu belirleyici etken söz konusu oldukça, gittikçe 

çürüyen, çözülen bir toplum yetkinleşemez, olgunlaşamaz. SBKP, revizyonist çürüme sürecinde 

1960'ın sonuna dek büyük yol kat etti. Revizyonist nitelikli yeni bir programın kabul edildiği 22. 

Kongre (Ekim 1961) daha sonra bunun belgelendiği bir kongre oldu. SBKP"nin ihanetini diğer birçok 

ülke partilerinin de izlediği değerlendirmeye katılırsa, sosyalist toplumun yetkinleşmekte ve 

olgunlaşmakta mı olduğu, yoksa kapitalist restorasyon sürecinde çürümeye mi uğradığı daha iyi 

anlaşılır olur.  

 

Komünist emek anlayışının ortaya çıkarıldığı da gerçekdışıdır. Tersine, kapitalist emek anlayışı sosyalist 

emek anlayışının yerini alıyordu. Bu süreç yaşanıyordu.  

 

Ekonomik planlama ve işletmecilikte revizyonist nitelikli reform kararları alınır ve uygulanırken 

planlama ve işletmecilik yöntemlerinin yetkinleşmesi olanaksızdır. Burada da sık olarak 

karşılaştığımız revizyonist aldatmaca yönteminin bir örneğini görüyoruz.  
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Devletin hangi işlevleri "halk örgütlerine" devrediliyordu? İşlevlerin halk örgütlerine devri anlayışı 

proletarya diktatörlüğünden "tüm halkın devleti"ne doğru gerileme anlayışıdır. Proletarya 

diktatörlüğü sisteminde devlet işlevleri kitle örgütlerine devredilmez; kitleler devlet işlevlerinin 

yerine getirilmesine durmadan daha büyük oranda ye genişlikte katılırlar ve böylece gitgide devlet 

işlevlerinin gerçekleştirilmesi sıradan bir iş durumuna gelir, yalnızca özel görevlilerin 

(memurların) işi olmaktan çıkar. SBKP revizyonistleri, proletarya diktatörlüğü sistemini tasfiye etmiş 

olmaları gerçeğini sözde komünizme geçiş aşamasına ulaşıldığı ve bu aşamada devletin tüm halkın 

devletine dönüştüğü tezi ile örtbas etmenin teori ve pratiğini yapıyorlar. Paragrafın girişindeki soruya 

gelince. SSCB'de devlet işlevlerinden " halk örgütleri‖ne devredilen olmadı. Burada da revizyonist 

aldatmaca kendini gösteriyor. Ademi merkeziyetçi bazı kararlar ve uygulamalar devlet işlevlerinin 

devri olarak anlatılamaz .  

 

Emek üretkenliğinin artırılmasının temel itici gücü maddi (ve moral) teşvikler değil, sosyalist bilinç 

düzeyinin sürekli olarak yükseltilmesidir. İşçi sınıfı sosyalist ekonomik ilke ve yasaları ne denli 

kavrar, ekonominin örgütlendirilmesi isine ne ölçüde bilinçli olarak katılır ve gitgide kendi bilimsel 

ve teknik aydınlarını yetiştirir ve genel olarak insan toplumunu komünizme götürme tarihsel 

fonksiyonunun bilincine ne ölçüde varır ve devletin kendi öz devleti olduğunu teoride ve pratikte ne 

denli kavrarsa emek üretkenliği o ölçüde yükselir. İşçi sınıfı diğer sınıflardan aynı zamanda en 

özverili sınıf olma özelliği ile de ayrılır. Ama o, özverisinin gelecek güzel günler için, ekonomik 

eşitsizliklerin ve sınıfların olmadığı bir dünya için olduğunun bilincine varmadıkça, bilimsel ve 

teknolojik gelişme düzeyi ne denli yüksek olursa olsun, zengin ekonomik olanakların da 

sağlanamadığı koşullarda, yüksek bir emek verimliliğine ulaşılamaz. Son analizde maddi teşviklerin 

ya da paranın değil, bilincin gücüdür sosyalist toplumda emek üretkenliğinin yüksek bir düzeye 

ulaşmasının ana nedeni. Çalışmanın tonlum yararına olduğu bilinci ne ölçüde gelişir ve yerleşirse 

emek üretkenliği o ölçüde yükselir. Çalışmanın toplum yararına olması ya da böylesi bir bilincin 

gelişmesi için maddi teşvikler değil, sosyalist politik bilinç gerekir. Bu, temelde ideolojik düzeyin bir 

sorunudur, ekonomik düzeyin değil. Burada da ideolojinin maddi gerçek üzerinde ne denli önemli 

aktif karşı etkide bulunduğuna tanık oluyoruz.  

 

Ancak, bütün bu yazılanlar, işçi sınıfının ekonomik durumunun emek üretkenliğinin 

yükseltilmesinde, hele sosyalist ekonomik kuruluşun başlangıç aşamalarında, ihmal edilebileceği 

anlamına gelmez. İşçi sınıfının sosyalist bilinci yalnızca teorik eğitim, sosyalist propaganda ve 

ajitasyonla çalışmanın toplum yararına olduğu düzeyine yükseltilemez. İşçi sınıfı sosyalizmin 

gerçekten de kendi öz eseri ve kendi öz sınıfsal çıkarlarının gerçekleştirilmesi olduğunu her-günkü 

yaşamında da görmelidir. İşçi sınıfının çalışmasının sonuçlarını görmesi sosyalist bilincin 

gelişmesinin büyük bir itici gücü olur ve işçi sınıfının proletarya diktatörlüğüne ve sosyalist 

ekonomik gelişmeye inancı ve bağlılığı o denli artar. İşçi sınıfı sosyalist toplumun yoksulluğun 

değil zenginliğin bölüşüldüğü bir toplum olduğunu pratik olarak yaşamalıdır.  

 

Bildirge, sosyalist olarak kabul edilen ülkelerde sınıfsal çelişkilerin, sosyalist ülkeler arasında da 

ulusal çelişkilerin ortadan kalktığını da savunur:  

"Dünya sosyalist sisteminin elde ettiği en büyük başarılardan biri de, sınıf çelişkilerinin 

yokedilmesiyle ulusal çelişkilerin de ortadan kalkacağını savunan marksist-leninist tezi 

pratikte doğrulamış olmasıdır.... sosyalist sistemin özünde, halklar ve devletler arasında 

çelişkiler ve çatışmalar yaratacak nesnel nedenler yoktur.... "(s. 59, abç) 

Sosyalist olarak kabul edilen ülkelerde sınıf çelişkilerinin yok edildiği tezi, bu ülkelerin sınıflı 

toplumlar oldukları nesnel gerçeği ile taban tabana karşıtlık içindedir. Bırakalım diğer ülkeleri, kırk 

yıl proletarya diktatörlüğü ülkesi olarak kalmış SSCB, kapitalist restorasyon sürecine girilmeden 
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önce de, sınıflı bir toplumdu. İşçi sınıfı ve kolhozcu köylülük tek bir sınıf değil, iki ayrı sınıf 

oluşturuyorlardı. Dolayısıyla onlar arasında ekonomik çelişkilerden ideolojik çelişkilere dek uzanan 

çelişkiler vardı. (Burada sınıfların iç çelişkileri tartışma dışı tutuluyor. ) 

 

Nerede sınıf çelişkileri yok edilmiş de ulusal çelişkiler de ortadan kalkmıştır? SSCB gibi çok uluslu 

ve ulusal azınlıktı bir ülkede ulusal çelişkiler ortadan kalkmış mıydı ki, SSCB'de yaşayan uluslar ve 

ulusal azınlıklarla ÇHC'de yaşayan uluslar ve ulusal azınlıklar arasındaki ulusal çelişkiler ortadan 

kalkmış olsunlar. Bu nerede pratik olarak doğrulanmıştır. Toplumsal çelişkilerin ortadan kalktığı 

pratikte doğrulanmış olduğuna göre sınıf çelişkilerinden kurtulmuş hangi ülke/ülkeler vardı? (Sınıf 

çelişkilerinin ve ulusal çelişkilerin ortadan kalktığı gerçekdışı tezinin ortaya atılmasının arkasında 

bulunan motifleri tartışmanın gerekli olduğunu belirtmek isterim. Böylesi bir tartışmanın ayrıca 

yapılması uygun düşer. ) 

 

Sosyalist bir dünya sistemi oluşturan ülkeler arasında askeri çatışmalar yaratacak nesnel nedenler 

yoktur, ya da anlaşmazlıklar gerçekten sosyalist olan ülkeler arasında bu noktaya varmaz. Ama 

"sosyalist sistemin özünde""halklar ve devletler arasında çelişkiler""yaratacak nesnel nedenler " 

olmadığı tezi yanlıştır. Ülkeler sınıflı olma özelliğini korudukları sürece, nasıl ki aynı ülkedeki 

sınıflar arasında-hatta aynı sınıf içinde- çelişkiler yaratacak nesnel nedenler varsa, ülkeler arasında 

da olacaktır. Sınıflar varsa sınıfsal çelişkiler vardır; ve sınıflar var olduğu için uluslar var olduğuna 

göre ulusal çelişkiler de olacaktır. İktidarda olan işçi sınıfları arasındaki ulusal özellik farklılıkları da 

anlaşmazlıklar yaratır. Gerçekten sosyalist olan ülkeler arasında düşmanca karşıtlık (antagonizma), 

zora başvurma, vb. olmaz. Ancak, çelişkiler, dolayısıyla anlaşmazlıklar, vardır ve bunlar komünizme 

dek kerteli olarak zayıflayarak sürecektir.  

 

Bildirge'de böylesi revizyonist-idealist bir tezin işlenmesi sözde sosyalist enternasyonalizm ve birlik 

ruhunun "sosyalist sistem"de egemen olduğunu kanıtlamak(!) bakımından gerekliydi. Ne var ki, 

burjuva milliyetçiliğinin proletarya enternasyonalizminin yerini aldığı tarihsel koşullarda, ulusal 

çelişkilerin ortadan kalktığı tezi, teorik ve pratik düzeylerin her ikisinde de dayanaktan yoksundur.  

 

Bildirge, kapitalist restorasyon sürecine girildiği gerçeğini gizlemeyi amaçlayan ve orijinalinde altı 

tümüyle çizilmiş aşağıdaki paragrafı da içeriyor:  

 

"Bugün, artık değil yalnızca Sovyetler Birliği'nde, öteki sosyalist ülkelerde de kapitalizmin 

geri getirilmesi ekonomik ve toplumsal yönden olanaksız bir duruma gelmiştir. Sosyalist 

kampın birleşik güçleri, her sosyalist ülkeyi emperyalist gericiliğin saldırılarından Korumada 

güvenilir bir araçtır. Böylece, sosyalist ülkelerin bir kamp içinde biraraya gelmeleri ve bu 

kampın gelişen birliği ve durmadan artan gücü tüm sistem içinde sosyalizmin tam zaferini 

sağlar. "(s. 56) 

 

Eleştiri konusu olmaya değer birçok düşünce var bu paragrafta. Öncelikle Sovyetler Birliği'nde ve 

diğer ülkelerde kapitalizmin geri getirilmesinin "ekonomik ve toplumsal yönden olanaksız bir 

duruma gelmiş" olduğu tezini ele alalım. Bildirge kapitalizmin restorasyonu tehlikesinden yalnızca dış 

restorasyon tehlikesini»emperyalist askeri müdahaleyi anlamayı uygun bulmuş. Bildirge'ye göre, 

kapitalizmin restorasyonu ancak bir dış müdahale ile gerçekleşebilir, iç restorasyon tehlikesi ise 

yoktur. Öyle ya, sınıf çelişkilerinin yok edildiği bir toplumda kapitalizmin restorasyonunu 

örgütleyecek iç düşman güçler bulunmaz! 

 

İkinci cümle ile dış müdahale sonucu restorasyon tehlikesi kabul ediliyor; ama sosyalist kampın 

güçlerinin bunu önlemede güvenilir bir araç olduğu da. (. Sosyalist kampın birliğinin geliştiği, vb. 

görüşler de birer uydurmadan öte bir şey değildirler. Tersine, sosyalist kampı oluşturduğu düşünülen 
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devletler arasında birlik gitgide zayıflıyor, bozuluyor, erozyona uğruyordu. ) Sosyalist kamp da 

yetkinleşmekte, olgunlaşmakta ve güçlenmekte olduğuna göre kapitalist restorasyon tehlikesi pratik 

olarak yoktur. Ne var ki, Arnavutluk dışındaki ülkelerde, en başta da SSCB'de, restorasyon tehlikesi 

yerini restorasyon sürecinin kendisine bırakmıştı. SSCB'deki ihaneti ve başlayan kapitalist 

restorasyon sürecini gizlemeye yarayan ve altı çizilerek vurgulanan bu paragraf belgeyi imzalayan 

gerçek komünistler için bir utanç belgesi niteliği taşır.  

 

"Sosyalist Kampın birleşik güçleri"nin emperyalist müdahale yoluyla kapitalizmin restorasyonu 

tehlikesine karşı güvenilir bir araç olduğu görücü sosyalist ülkelerin bütünleşmiş olduğu tezi ile 

birlikte ele alındığında bu paragrafa ilişkin yapılan vurgulamaların nedenleri daha iyi kavranır. Ön-

celikle şu paragrafı okuyalım:  

 

"Sosyalist dünya ekonomik sistemi, sistem için ortak sosyalist üretim ilişkileriyle 

bütünleşmiş olup, sosyalizmin ekonomik yasaları uyarınca gelişmektedir. Bu gelişmenin 

sosyalizmin kurulu-unda başarılı olabilmesi için...ulu sal ekonomik planların -

uyumlulaştırılması, ihtisaslaşma ve işbirliği yoluyla uluslararası işbölümü sisteminin 

durmadan yetkinleştirilmesine gerek vardır. Yine bu gelişme için...sosyalist sisteme bağlı 

bütün halkların hemen hemen aynı arıda ve birlikte komünizme geçebilmeleri için maddi bir 

temelin sağlanmasına gerek vardır. "(s. 57-33, abç) 

 

Bu paragrafta yapılan, özsel olarak, kapitalist restorasyon sürecini yaşayan Sovyetler Birliği'nin 

diğer ülkelere egemen olmasının teorik dayanağının, gerekçesinin oluşturulmasıdır. Sözde "sosyalist 

üretim ilişkileriyle bütünleşmiş" olan sosyalist sistemin "sosyalizmin ekonomik yasaları uyarınca 

gelişme"sinin "başarılı olabilmesi için" "uluslararası işbölümü sisteminin durmadan yetkinleştirilmesi" 

tezi, "uluslararası işbölümü sistemi" gibi masum ve kulağa hoş gelen bir ad altında, bugünün 

gerçeklerinin gösterdiği gibi, yeni tip yeni-sömürgecilik sisteminin kurulması tezidir. Ayrıca, 

sosyalist sisteme bağlı bütün halkların "hemen hemen aynı anda ve birlikte komünizme 

geçebilmeleri için maddi bir temelin sağlanmasına gerek vardır" ki, bunun için SSCB merkezli bir 

uluslararası işbölümüne gereksinme vardır. Burada daha sonraki yıllarda karşılaşılan sınırlı 

egemenlik teorisini tohum halinde bulmak olanaklı.  

SAVAŞ VE BARIŞ ÜZERİNE 
 

"...[Ü]retim araçlarında özel mülkiyet düzeni var olduğu sürece, bu ekonomik temel 

üzerinde, emperyalist savaşlar, mutlak biçimde kaçınılmaz olacaktır. " (Lenin) 

 

Deklarasyon, Bildirge ve barış bildirilerinde ortak olarak işlenen noktalardan biri de savaş ve barış 

sorununun "çağ"ın en can alıcı sorunu olduğudur. Sorun, barışın korunmasının en can alıcı, en 

önemli görev olduğu olarak da formüle edilebilir. Sorunun böylesi konulu şu, kendini sosyalist 

devletlerin dış politikalarının barışı korumayı amaçlaması olarak da göstermektedir. 

Deklarasyon
’
dan okuyalım:  

 

"Komünist Partileri barış savaşımını kendilerinin en önde gelen görevi bilmektedirler. " (a. g; . y, s. 

16, abç) 

"Savaş ya da barış içinde birarada yaşama sorunu, dünya politikasının şimdi en önemli 

sorunu olmuştur. Bütün ülkeler, emperyalizmin yarattığı savaş tehlikelerine karşı olanca 

uyanıklığı göstermek zorundadırlar. "(s. 15, abç) 

"Sosyalist ülkelerin emekçi halkları...evrensel barışı korumayı...amaçlayan bir dış politika 

izlemesinden hoşnut bulunmaktadır.... "(s. 12, abç) 
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Bildirge'den okuyalım:  

 

"Savaş ve barış sorunu, çağımızın en canalıcı sorunudur. " (s. 61, abç) 

"Komünist Partileri barış için savaşımı temel görevleri sayarlar.... "(s. 68, abç) 

"Farklı sistemlere sahip ülkelerin barış içinde birarada yaşamaları ya da dünyada taş üstüne 

taş bıraktırmayacak bir savaş-günümüzün seçeneği işte budur!Başka bir seçenek yoktur!... 

"(s. 69-70) 

 

1960 Barış Bildirisi'nden okuyalım:  

 

"Her sosyalist ülkenin ve bir tüm olarak sosyalist topluluğun amacı, bütün halklar için sürekli 

ve kalıcı bir barışı güvence altına almaktır. "(s. 93) 

"Çapımızda, halkların ve devletlerin önlerinde tek bir seçenek vardır: Ya barış içinde 

birarada yaşamak, ya da nükleer bir savaşla mahvolup gitmek. Başka bir seçenek yoktur. 

"(s. 98, abç) 

"Bugün insanlık için, nükleer bir savaş tehdidine karşı, genel ve tam bir silahsızlanma ve 

barışın sağlanması için savaşıma girişmekten daha ağır basan başka bir görev yoktur. " (s. 

100-101, abç) 

"Eğer halklar, uluslar arasında barış ve kardeşlik için çabalarını biraraya getirir, kararlı ve 

etkin bir savaşım verirlerse barışın korunması gibi yüce bir amacı gerçekleştirmiş 

olacaklardır. "(s. 104-105) 

 

SBKP 20. Kongresi'nin revizyonist çizgisinin egemen olduğu Deklarasyon ve Bildirge ve barış 

bildirileri, savaş ve barış sorununu temelde, revizyonizmin doğasıyla uygunluk içinde, revizyonist-

pasifist bir anlayışla ele almaktadırlar. Sorunun revizyonist-pasifist konuluşu öylesine ileri boyutlara 

ulaşmaktadır ki, barışın korunması sosyalist devletlerin dış politikalarının amacı düzeyine 

yükseltilmektedir. Ne var ki, barışın korunması için çalışmak- bu emperyalist bir barış bile olsa- dış 

politika sorunlarının bir tanesidir, dış politika görevlerinden biridir. Birçok dış politika sorunu ve 

görevi içinde, dünya sosyalist sisteminin varlığı koşullarında bile, emperyalist savaşlar arası mola 

olan emperyalist barışın korunması, savaş tehlikesinin yakıcı bir sorun, anın sorunu durumuna geldiği 

tarihsel koşullar dışında en can alıcı, temel sorun ve görev olarak tespit edilemez. Kaldı ki, savaş 

tehlikesinin önlenmesi, kendisi bizzat savaş çıkarma tehdidinde bulunan güçlere karşı devrimci 

mücadelenin bir ürünü olabilir. (Bu sorun ileride genişçe ele alınacaktır. ) 

 

1950'lerin sonlarını yaşayan dünyada ne emperyalistlerarası bir savaş ne de emperyalist devletlerin 

sosyalist ülkelere karşı emperyalist saldırı savaşları tehdidi dünya politikasının bir numaralı, en can 

alıcı, en ivedi sorunu haline gelmişti . Emperyalist devletlerle, özellikle ABD ile, sosyalist ve 

demokratik ülkeler arasında ciddi çelişkilerin ve anlaşmazlıkların neden olduğu bir gerginlik ortamı 

vardı; ama böylesi bir ortamın varlığı emperyalist barışın korunmasının en can alıcı ve en ivedi görev 

olarak kabul edilmesini gerekli kılmazdı. Belgeler, "soğuk savaş" olarak anılan ve dünya politikasını 

ciddi ölçüde etkileyen gerginlik ortamını, ülkelerin işçi sınıflarını ve ezilen halkları revizyonist-

pasifist barış politikalarına kazanmak için kötü anlamda kullanıldığı belgelerdir. Savaş tehdidiyle 

korkutma taktiği ile revizyonist çizgiye kazanma taktiğidir bu.  

 

Sorunun ya savaş ya barış, ya yok olma ya da barış içinde birarada varoluş olarak konuluşu, 

demokratik bir dünya barışı için devrimci savaşların kaçınılmazlığını reddeden bir konuluş olduğu 

gibi, verili tarihsel koşullarda dünya politikasının en önemli sorununun çarpıtılmasıdır da. O günkü 

tarihsel koşullarda dünya politikasının en önemli sorunu barışın korunması değil, sömürgecilik 

sisteminin devrimci yıkılışı idi. Ulusal kurtuluş savaşları 1950'li ve 60'lı yılların en çarpıcı olguları 
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arasındaydılar.  

 

Dünya politikasını etkileyen en önemli olay ise SBKP'nin ve dünya komünist hareketi içinde yer 

alan çoğu partinin revizyonist yozlaşması. ve sosyalist ülkelerin kapitalist restorasyon yoluna 

sokulmasıydı. Komünist hareketin en ivedi enternasyonalist görevi revizyonist yozlaşmaya karşı 

mücadeleydi. Bu nokta çok, ama çok önemlidir. Ama önemine uygun davranılmadığı da ayrı bir 

olgu.  

 

Belgeler, barış içinde birarada varoluşu dış politikanın genel çizgisi olarak kabul etmeleri ile ilişki 

içinde, barışın korunmasını "en önde gelen görev", "temel görev" olarak tespit etmektedir. Komünist 

partiler, uluslararası görevler alanında barışın korunması mücadelesini, uluslararası koşullar öyle 

gerektirmemesine karşın, "en önde gelen görev"leri olarak tespit etmekle gerçekte dünya komünist 

hareketinin uluslararası görevlerinin yerine getirilmesinde öncelikler sorununu yanlış kavradıklarını 

göstermişlerdir. Dünya barısının korunması için mücadele dünya komünist hareketinin ve sosyalist 

devletlerin uluslararası görevleri arasındaydı; ama belgelerin bu görevi en ivedi görev düzeyine 

yükseltmesi yanlıştı. Bu yanılgı verili koşulların analizinde masum bir yanılmanın ürünü değildi. 

Komünist partilerin çoğunun revizyonist yozlaşmaları sürecinin vardığı bir duraktı. SBKP’ nin, diğer 

birçok parti tarafından da paylaşılan revizyonist çizgisine göre, "çağ"ın (II. Savaş sonrası dönem) 

belirleyici karakteristiği sosyalizmle-gerçekte SSCB ile- kapitalizmin barışçıl rekabeti idi. Barışçıl 

rekabet içinde sosyalizmin üstünlüğünü kanıtlaması için barışa gereksinmesi vardı. Öyleyse, ne 

olursa olsun, barış ortamı korunmalıydı. Gerçekte barışın korunması değil, barışçıl rekabet dünya 

politikasının "en önemli sorunu" ve komünist hareketin "en önde gelen görevi" idi. Barış içinde 

birarada varoluş politikası ile barışın korunması için mücadele barışçıl rekabet için gerekli olan 

koşulların oluşturulması için mücadele anlamına geliyordu.  

 

Dünya politikasının en önemli sorununun "savaş ya da barış içinde birarada yaşama sorunu" olarak 

konuluşu, uluslararası nesnel gerçekliğe aykırı olmasının yanı sıra devrimci politika yerine reformist 

politikayı geçirmek demektir. O zamanlar uluslararası düzeyde en önemli sorun emperyalizme ve 

sömürgecilik sistemine karşı devrimler sorunuydu, ulusal kurtuluş savaşları sorunuydu. Dünya çapında 

anti-emperyalist ve anti-sömürgeci hareket yüksek bir gelişme düzeyine ulaşmıştı ve bu hareketi daha 

da geliştirmek, onu proletarya önderliği ile donatmak komünist hareketin dünya politikasının en 

önemli sorunu olmalıydı. Dünya barışının korunması bu en önemli soruna ve göreve bağlı kılınmak 

zorundaydı. Daha önce açıklandığı gibi, o dönemde en önemli enternasyonalist görev, revizyonist 

bürokratik yozlaşmaya karşı mücadele göreviydi (2).  

 

Ne var ki, belgeler genel barışı korumayı, partiler ve onlar tarafından yönetilen sosyalist devletlerin 

dış politikalarının amacı olarak tespit ettiler. Böylesi bir dış politika birçok yönden eleştirilebilir.  

 

Birincisi, mevcut barış emperyalist paylaşım savaşları arası bir moladır; bu anlamda emperyalist bir 

barıştır. Barış görüşmelerine ve antlaşmalarına sosyalist SSCB'nin de katılmış olması, 

emperyalistlerin karşılıklı ilişkileri bakımından barışın demokratik bir nitelik kazanmış oldum; 

anlamana gelmez. Kaldı ki, savaşı hemen izleyen yıllar, emperyalist devletlerin, SSCB' ye ve 

kapitalist-emperyalist sistemden kopan diğer ülkelere karşı provokasyon ve yıkıcılık politikası, "soğuk 

savaş" politikası ile SSCB ile emperyalist devletler arasındaki demokratik bir barışın kısa ömürlü 

olduğum; kanıtladı. Belgelerin imzalandığı tarihsel koşullarda dünya çapında demokratik bir barış 

yoktu; emperyalist "soğuk savaş" politikasının yarattığı uluslararası gerginlik ortamı sürmekteydi.  

 

İkincisi, genel, evrensel barışı korumak dış politikanın amacı olamaz . Evrensel barış, gerçekte 

sosyalizmin dünya çapında zafer kazanması için bir araçtır. Evrensel bir savaş gerici olduğu sürece var 

olan barışı korumak için çalışmak bir görevdir. Ama, emperyalizme ve kapitalizme karşı ilerici, 
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devrimci bir evrensel savaş için olanaklar doğduğunda ( örneğin, sosyalizmin dünya çapında 

hegemonyasının gerçekleştiği, emperyalizmin dünya politikasında ikincil bir rol oynadığı ve 

sosyalizmin dünya çapında zaferinin kapıyı çaldığı tarihsel kofullarda) emperyalist, anti-demokratik, 

güvenilmez barış yerini anti-emperyalist, demokratik, devrimci ve sosyalist unsurların birliği olan sava-

şa bırakabilir. Bu durumda barışı koruma politikası emperyalizmin yanında saf tutma politikası olur. 

Komünistler evrensel barışın mutlak korunmasından yana olamazlar. Sosyalizmin evrensel çıkarları 

gerektirdiğinde emperyalist barışı, yani statükoyu bozmak için çalışırlar. Proletarya ve devrimci 

halklar, olanaklı olduğunda, emperyalizme karşı geniş çaplı-birçok ülkeyi içeren- bir saldırıya 

girişmekten geri durmazlar. Önce saldıran her zaman emperyalizm ve gericilik olacak değildir. Öyle 

olur ki, proletarya enternasyonalizminin gereklerini yerine getirme çalışması, emperyalizmin politikası 

nedeniyle, geni ş çaplı askeri çatışmalara ve nihayet evrensel bir savaşa dönüşebilir. Komünistler ve 

sosyalist devletler, kuşkusuz ki, olaylar bu boyutları kazanmadan sosyalizmin çıkarlarını ger-

çekleştirmek isterler; ama olayların diyalektiği böyle bir durum doğurabilir.  

 

Ayrıca, eklemek gerekir ki, 1950'lerin sonları ile 1960' ların başlarında genel bir savaş durumu yoktu, 

ama dünya büyük gerginlikler ve anlaşmazlıklarla, haklı ve haksız bölgesel ve yerel savaşlarla ve iç 

savaşlarla doluydu. Evrensel barıştan ancak evrensel (genel) savaşın yokluğu anlamında söz 

edilebilirdi. Yoksa,özellikle Asya ve Afrika kıtaları savaş kıtalarıydılar. Avrupa
’
yı dünyanın merkezi 

ve dünya politikasının odağı olarak kabul etmeyen bir mantık, dünyanın savaş naralarıyla çınladığını 

kabul etmezlik edemezdi.  

 

Deklarasyon'da yer alan yanıltıcı, gerçekdışı bir görüş de, 1950' lerd e, Avrupa
’
d a, "savaş ortamı" nın var 

olduğudur.  

 

" Birleşik Amerika'nın desteğiyle tekrar başkaldıran Batı Alman militarizmi, Avrupa' nın 

göbeğinde bir savaş ortamı yaratmış bulunmaktadır. Barışı tehdit eden bu Batı Alman 

militarizmine ve onun öç alma arzularına karşı savaşım, Alman halkı ve bütün Avrupa 

ülkelerinin barışsever güçlerinin karşılaştıkları en can alıcı görevdir.... "(s. 14-15)  

 

Batı-Alman emperyalizminin, ABD' nin desteğiyle, savaşın neden olduğu yıkımı hızla giderdiği ve 

askeri bakımdan güçlendiği doğruydu; ama Batı-Alman emperyalizmi Avrupa'da ve dünya çapında 

savaş çıkaracak denli ekonomik ve askeri güç sahibi değildi. Deklarasyon "savaş ortamı" olmadığı 

halde varmış gibi göstererek Avrupa ülkelerinin işçi sınıfları, diğer nüfus kesimleri başta olmak 

üzere dünya işçilerini ve sömürülen ve ezilen halkları yakın bir savaş tehlikesi taktiğiyle korkutmaya 

çalışıyor. Barış sorunu öylesine sınırlı bir yaklaşımla ele alınmaktadır ki, "barışı tehdit eden" güç 

olarak tespit edilen "Batı Alman militarizmine ve onun öç alma arzularına karşı savaşım" bütün 

Avrupa ülkelerinin (işçi sınıfları ve diğer emekçi nüfus kesimleri olarak anlayalım) "en canalıcı 

görev"i olarak kabil ediliyor. Yani Avrupa'da barışın korunması Avrupa işçilerinin ve komünist 

partilerinin, barışsever tüm güçlerin bir numaralı görevi olarak sunuluyor. Peki Avrupa'da en can alıcı 

görev buydu, ya dünyada? Avrupa dünyanın merkezi olduğuna göre, her iki dünya savaşının Avrupa' 

da başlamış olduğu da hesaba katılarak, dünya çapında da bir savaş ortamı olduğu ve en can alıcı 

görevinde Batı-Alman militarizmine karşı mücadele çerçevesinde dünya çapında patlak verecek bir 

savaşı önlemek olduğu sonucuna varmak mantık çizgisinin gereği olsa gerek. Kapitalist-emperyalist 

dünya sisteminin savaş sonrası en büyük gücü, baş patronu durumuna gelen ABD emperyalizmini 

barışın korunması için de mücadele edilmesi gereken asıl düşman olarak tespit etmek yerine Batı-

Alman emperyalizmi asıl hedef olarak seçiliyor. Bu seçimde, ikincisinin gürece güçsüz ve dünya 

işçilerinin ve ezilen halkların tepkilerini, daha kolay çekecek olan bir güç olmasının yanı sıra, barış 

içinde birarada varoluşun dış politikanın genel çizgisi olarak kabul edilmesi nedeniyle, özellikle 

ABD emperyalizmi ile iyi ilişkiler kurma ya da en azından var olan gerginlik ortamına yeni 

unsurlar katmama düşüncesi asıl rolü oynuyor. Barış içinde birarada varoluş gereği Batı-Alman 
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militarizmi günah keçisi seçilmiştir.  

 

Ya barış içinde birarada varoluş ya topyekun yıkım gibi sahte, aldatıcı alternatifler sunan 1960 

Bildirgesi, barış ve savaş sorununda revizyonizme kayılmasının ürünü olan oportünist-revizyonist 

bir barış politikasının bir belgesidir. Bildirge'nin politikası bütün ülkelerin işçilerini ve ezilen halkları 

nükleer bir savaşın yıkıcılığı ile korkutma politikasıdır. Ya barış içinde birarada var olursun, ya da 

toptan yok olursun’ SBKP revizyonizminin ve onun revizyonist izleyicilerinin oportünist uluslararası 

durum analizleri ve buna dayanan oportünist dış politikalarının en öne çıkan unsuru buydu. Sahte bir 

ikilem öne sürüldü ve emperyalizme karşı devrim seçeneği unutuldu'. Sömürgecilik sisteminin 

yıkılışını tamamlamak üzere olan ulusal kurtuluş savaşları ve devrimci iç savaşlar dünya politikasının 

göz çıkaran olguları oldukları halde dünya durumu değerlendirmesinde ve dış politikada sözde 

hesaba katılıyordu. Sosyalist devrimler, anti-emperyalist demokratik devrimler ve ulusal kurtuluş 

mücadeleleri olarak emperyalist sisteme karşı devrimci savaş alternatifi Bildirge' nin hesaba 

katmadığı bir alternatifti. Dünya çapında gerçekten demokratik bir barışa götüren yol olan devrimci 

savaş alternatifi barış içinde birarada var olan ve barışçıl rekabet uğruna yok sayılıyordu. Her ne 

pahasına olursa olsun barış korunmalı ve sosyalizm ile kapitalizm, gerçekte SSCB ile ABD, barış 

içinde rekabet etmeliydiler. Dünya politikasını belirleyen bu rekabet olacaktı ve devrimler gibi barış 

ortamını ve dolayısıyla barışçıl rekabet koşullarını bozucu eylemlere yer olmamalıydı .  

 

Bildirge savaş ve barış sorununun revizyonist konulusunda öylesine ileri noktalara varmıştır ki, 

dünya çapında gerçekleşecek olası bir savaşı kapitalist devletlerle sosyalist devletler arasındaki bir 

savaş olarak düşünmektedir. Barış içinde  birarada varoluş politikasının dış politikanın genel çizgisi, 

"temel çizgi", vb. olarak kabul ve ilan edilmesi, her uluslararası olaya bu politika çerçevesinde 

yaklaşılması buradan ileri gelmektedir. "Parklı sistemlere sahip ülkelerin barış içinde birarada 

yaşamaları ya da dünyada taş üstünde taş bıraktırmayacak bir savaş —günümüzün seçeneği işte 

budur!" diye yazılması evrensel barış sorununa nasıl yaklaşıldığını özlü ve çarpıcı olarak anlatıyor. 

Bildirge'nin tezine göre, aynı sistemlere sahip olan emperyalist devletler arasında dünya savaşı çıkma 

olasılığı yoktur. Savaş emperyalist devletlerle sosyalist devletler arasında patlak verebilir. Bu tez 

leninist emperyalizm teorisinden vazgeçildiğini gösterir. Leninist emperyalizm teorisine göre, 

kapitalizm var oldukça emperyalistler arası savaş, kapitalizmin eşit olmayan ekonomik ve politik 

gelişme yasası nedeniyle, kaçınılmazdır. Bildirge ise emperyalistlerarası savaşın kaçınılmazlığını 

reddetmekle leninist teoriyi ve eşit olmayan gelişme yasasını reddetmiş oluyor.  

 

Bildirge'nin dünya çapında savaş ve bana sorunlarını kapitalist sistemle sosyalist sistem arasındaki 

savaş ve barış sorunları olarak ele alması sahip olunan çağ anlayışı ile ilişkisiz değildir. Deklarasyon 

ve Bildirge'de, özellikle ikincisinde, emperyalizm ve proletarya devrimleri çapının değiştiği tezi 

vardır. Bu belgelere göre, çağ, sosyalizmle kapitalizmin barışçıl rekabet çağıdır. ‖Savaş ve barış 

sorunu‖ da bu çağın ―en canalıcı sorunudur‖. Barışçıl rekabet emperyalist sistemde proletarya 

devrimleri ile kopuşlar yaratma devrimci perspektifinin yerini almış, uluslararası politikada 

gerçekleşen her olay barışçıl rekabete bağımlı kılınmıştır. Çağın can alıcı sorunu savaş ve barış 

sorunu ise, ya da ya barış ya da topyekun yok oluş ise, doğallıkla emperyalizm ve proletarya 

devrimleri çağı yerini başka bir çağa bırakmış demektir. Emperyalizm ve proletarya devrimleri 

çağının en can alıcı sorunu kapitalizmden sosyalizme geçiş soru nudur. II. Dünya Savaşı sonrası 

sosyalist sistemin oluşmuş olması gibi devasa bir gelişmeye, sömürgecilik sisteminin çökmüş 

olmasına karşın kapitalizmden sosyalizme geçiş en can alıcı sorun, dolayısıyla da çağ emperyalizm 

ve proletarya devrimleri çağı olmaya devam ediyordu.  

 

Eleştiri konusu yapılan belgelerin yukarıda eleştirilen sorunlarla doğrudan ilişkili olan bir özelliği de 

emperyalizmin niteliğinin değişmiş olduğu tezini içermesidir. Şimdiye kadar yazılanlar içinde bu tez 

de eleştirisini buldu. Ama burada özellikle bir noktayı kuvvetlice vurgulamak isterim: Evrensel bir 

http://tn.ildu.ama/
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savaş sosyalist devletlerle kapitalist devletler arasında bir savaş olarak düşünülürse, bu, 

emperyalizmin ekonomik, politik ve askeri niteliklerinin değiştiğinin kabul edilmesi demektir. 

Emperyalist burjuvalar ve devletler arasındaki rekabetin "barışçıl" biçimler olarak gerçekleşeceği 

yanılgısıdır bu. Emperyalist devletlerle sosyalist devletler arasındaki çelişkilerin emperyalist 

devletlerin kendi aralarındaki çelişkilerden her zaman için daha keskin olacağı varsayımına dayanan 

bu tez, kapitalizm var oldukça emperyalist devletler arasındaki savaşların, gerici kapitalist savaşların 

kaçınılmazlığını reddetmekle eşdeğerdedir. Revizyonist tez, bunu reddetmenin yanı sıra, yine 

kapitalizm var oldukça, emperyalist devletlerle sosyalist devletler arasındaki savaşın kaçınılmaz 

olmadığını, sürekli evrensel barışın korunabileceği düşününü de içermektedir; "Barış güçleri bugün 

öylesine gelişmişlerdir ki, saldırgan emperyalizmin Mısır'da sahnelediği oyunların boşa 

çıkartılmasının da gösterdiği gibi, artık savaşı önlemenin gerçek olanağı vardır.... "(Deklarasyon, s. 

15) Burada "savaş" gibi genel bir kavram uluslararası olayların analizinde keyfi olarak 

kullanılmaktadır. Hangi tür savaş? Emperyalistlerarası savaş mı? Emperyalist devletlerle sosyalist 

devletler arasındaki savaş mı? Yukarıdaki cümlede belirsizdir bu; ama Deklarasyon ve Bildirge'nin 

bütünlüklü incelenmesi anlatılmak istenenin ikinci tür savaş olduğunu gösterir.  

 

Belgelerde dikkat çeken bir nokta da odur ki, emperyalist savaşlardan söz edilmemektedir. 

Emperyalist savaş kavramı yerini "saldırı savaşı" ya da yalnızca "savaş" kavramına bırakmıştır. 

İkincisi ile haklı ve haksız savaşlar ayrımı da bir yana bırakılmış olmaktadır. Savaş sorununda 

leninist teorinin terk edilmiş olmasının bir kanıtıdır, revizyonist bir hiledir bu. "Emperyalizm varolduğu 

sürece saldırı savaşlarına hedef olacak alanlar da olacak demektir... "(Deklarasyon, s. 14). Devamla 

emperyalist ülkelerin II. Dünya Savaşı sonrası savaşlar tezgahladıkları yazılmaktadır. Bildirge'de 

de şunları okuyoruz:  

"...Emperyalizm varolduğu sürece saldırı savaşları da eksik olmayacaktır. "(s. 62) 

 

"Saldırı savaşı" kavramı emperyalist savaş kavramını karşılamamaktadır. Deklarasyon ve 

Bildirge'nin saldırı savaşlarından anladıkları emperyalist devletlerin üçüncü bir ülkeye karşı 

giriştikleri savaşlardır, yoksa kendi aralarındaki savaşlar değildir. Değildir; çünkü belgelere göre, 

sosyalist bir dünya sisteminin varlığı emperyalizmin nitelik değiştirmesine neden olmuştur. Kendi 

aralarında savaşmalarının sonları demek olacağını anlamış olan emperyalist burjuvalar, kendi aralarında 

savaşmaktansa üçüncü ülke ya da ülkeler ile savaşma politikasını yeğ tutmuşlardır.  

 

"Saldırı savaşlarına hedef olacak alanlar da olacak demektir" (abç), diye yazmak saldırı savaşlarının 

genel bir nitelik kazanmayacağı anlamına gelir. Başka sözcüklerle yeryüzü artık genel saldırı 

savaşlarına alan olmayacaktır, ya da dünya çapında emperyalist savaşlar çıkmayacaktır. Deklarasyon 

saldırı savaşlarını bölgesel ve yerel savaşlar olarak düşünmekte ve herkesi de böyle düşünmeye 

inandırmaya çalışmaktadır. Kaldı ki, her emperyalist savaş dünya savaşı olmayabilir. Ancak her iki 

savaşın deneyimi emperyalistlerarası savaşların genel olarak dünya savaşına dönüştüğünün de 

deneyimidir. Saldırı savaşları ile emperyalist savaşlar/emperyalist dünya savaşları aynı değildir. 

"...Emperyalizm var olduğu sürece saldırı savaşları da eksik olmayacaktır", diye yazmak emperyalist 

savaşların kaçınılmazlığını açıklamıyor. Bunun yapılmaması, bir önceki cümlede, "insanlar çok daha 

uyanık olmak zorundadırlar" uyarısına karşın, halklardan gerçeği ve olası olanı gizlemektir; onların 

politik uyanıklığının gelişmesine engel olmak, köreltmektir. "...Bu emperyalist güçler, ilkönce ve 

en başta sosyalist ülkelere karşı saldırıya geçmeyi amaçlamaktadır.... " ( Bildirge, s. 62) 

 

Emperyalistleri savaşa zorlayan temel yasa kapitalizmin eşit olmayan ekonomik ve politik gelişme 

yasasıdır. Onlar için, öncelikle var olan (paylaşılmış olan) pazarların, hammadde kaynaklarının, 

sermaye ihraç alanlarının yeniden paylaşımıdır. Derinleşen ekonomik çelişkilerin emperyalist 

ülkeleri kendi aralarında savaşmak zorunda bırakması daha büyük olasılık idi. Tarihsel bir kanıt 

Alman faşizminin öncelikle SSCB'ye değil de diğer kapitalist ülkelere ve onların pazarlarına, 
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hammadde kaynaklarına, etki alanlarına saldırmış olmasıdır. Gelecek bir savaşın emperyalistlerarası 

bir savaş değil de emperyalizmle sosyalizm arasında olacağı öngörüsünün dayandığı teorik 

gerekçeler ve pratik olguların neler olduğu da Bildirge tarafından açıklığa kavuşturulmuş değildir. O 

günün dünyasında ekonomik çelişkilerin asıl olarak kapitalist-emperyalist devletler arasında 

keskinleşmiş olması, kapitalistlerarası ekonomik mücadelenin, kapitalist rekabetin dünya çapında asıl 

ekonomik mücadele ya da rekabet biçimi olması. Bildirge' nin pratik olguları doğru 

değerlendiremediğini gösterir.  

 

Bildirge, emperyalist güçlerin öncelikle sosyalist ülkelere saldıracakları görüşü ile birçok teorik 

kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Bunlar içinde emperyalizmin karakterinin değiştiğinin, eşit 

olmayan gelişme yasasının sosyalist sistem öncesi fonksiyonu görmediğinin ve dolayısıyla 

emperyalistlerarası savaşların çıkmayacağının kabul ettirilmesi gibi dünya politikası, dünya 

proletarya devrimi ve tek tek ülke devrimleri bakımından son derece can alıcı öneme sahip teorik ve 

pratik sorunlar vardır.  

 

Emperyalizm olgusunun ve emperyalist savaşlar sorununun revizyonist ele alınışı, 1960 

Bildirgesi'nde, 1957 Deklarasyonu ile karşılaştırma içinde, daha açık olarak görülmektedir. Bildirge 

"yakın bir gelecekte barışın ve sosyalizmin güçleri yeni başarılar elde edeceklerdir"(s. 68-69), 

"Sovyetler Birliği, dünyanın başlıca sanayi gücü olacaktır‖, "Çin de güçlü bir sanayi devleti olma 

yolundadır", işçi sınıfı hareketi ve ulusal kurtuluş hareketleri yeni zaferlere ulaşacaklardır, sosyalist 

güçlerin ve barış güçlerinin üstünlüğü kesinleşecektir gibi gerekçelerle "dünya savaşını defetmek 

için gerçek bir olasılık doğmuş olacaktır" sonucuna varmaktadır:  

 

"...Böylece, sosyalizm tümüyle dünya üzerinde henüz tam bir zafere ulaşmamış da 

olsa, toplumsal yaşamdan bir dünya savaşını defetmek için gerçek bir olasılık doğmuş 

olacaktır.... "(s. 69) 

 

Anlaşılacağı gibi, "dünya savaşı" sorunu emperyalistlerarası bir genel savaş olarak değil, 

emperyalizmle sosyalizmin genel bir savaşı olarak düşünülmektedir. Kuskusuz ki iki tür 

genel savaş da patlak verebilir. Ancak, genel savaş olasılığını bu tür bir savaşla sınırlamak, 

kapitalizm var oldukça emperyalistlerarası savaşın kaçınılmazlığını reddetmek, emperyalizm ve 

proletarya devrimleri çağının diyalektik yöntemle gerçekleştirilen leninist materyalist analizini terk 

etmek, idealizme geçmek demektir. Güçlü bir sosyalist sistemin var olduğu varsayılsa, işçi sınıfı 

hareketinin ve ulusal kurtuluş hareketlerinin yeni parlak zaferler kazandıkları kabul edilse bile emper-

yalist dünya ekonomi sistemi var olduğu sürece emperyalist savaşlar kaçınılmazdır. Ama 

emperyalistlerarası her savaş dünya savaşma dönüşmeyebilir; ama sistemin bir dünya sistemi 

olması nedeniyle, genel bir kural olarak, dönüşür. Emperyalistlerarası bir savaşın dünya savaşma 

dönüşmesinin önlenmesi, devrimci perspektifle örgütlenen güçlü bir demokratik barış hareketini 

unutmaksızın, belli başlı emperyalist ülkelerde proletarya diktatörlüklerinin kurulmasına 

bağlıdır.  

 

Sosyalizm, bir dünya sistemi olarak kapitalizmden üstün konumlara sahip olsa bile, kapitalist dünya 

sistemi, ―üretim araçlarında özel mülkiyet düzeni var olduğu sürece‖ kapitalist devletlerarası 

yeniden paylaşım savaşları yine de kaçınılmazdır. Bu durumda güçlü sosyalist sistemle savaşma 

riskini göze alamayacak olan (böylesi bir savaş kapitalist sistemin kesin çöküşüne neden olabilir) 

emperyalist devletler, kapitalizmin eşit olmayan gelişme yasasının etkisiyle, birbirleriyle savaşmak 

zorunda kalacaklardır. Krizden çıkışın tek yolunun savaş olmadığı ne kadar doğruysa, 

emperyalistlerin "güçlü bir sosyalist sistemle karşı karşıyayız, aramızda savaşırsak bu bizim 

sonumuz olur", diye düşünmeyecekleri de o kadar doğrudur.  
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Bütün bunlardan sonra Deklarasyon ve Bildirge'nin kapitalizmin eşit olmayan gelişme yasasının 

sözünü bile etmemelerinin nedensiz olmadığı anlaşılır olmalı.  

 

Bildirge'de şunları okuyoruz:  

 

"Ama, emperyalist manyaklar tutar bir savaş çıkarırlarsa, halklar da kapitalizmin varlığını 

ortadan kaldıracaklar ve gömeceklerdir. "(s. 68) 

 

"Bu etkili ve zorlu güçlerin (" sosyalist ülkelerin kopmaz birliği"nden "emperyalist ülkelerin 

halk yığınları"na kadar uzanan geniş bir barış güçleri yelpazesi-b. n. ) bağlaşması savaşı 

önleyebilir; ama savaş delisi manyaklar hiçbir şeye aldırmayarak savaşa yolaçarlarsa, bu, onların 

kaçınılmaz kendi yıkımları olacaktır. Çünkü, halkların kendilerine böylesine acı çektiren, 

boyuna kurban isteyen bir savaş sistemine artık hoşgörüleri yoktur. "(Deklarasyon, a.g.y, 

s. 16) 

 

"Savaş delisi manyaklar" türünden nitelemeler belki ajitasyon değeri taşıyabilirler, ama emperyalist 

savaşların emperyalist sistemin kaçınılmaz ürünleri olduğu gerçeğinin halklar tarafından bilincine 

varılmasını olumsuz yönde etkilerler. Bilinç saptırmasına yol açar, yanlış bilinç taşırlar.  

 

Yeni bir savaşın emperyalist sistemin sonu olacağı türünden değerlendirmeler teorik dayanaktan 

yoksundurlar. Emperyalist sistemin çöküşü diğer birçok etkenin yanı sıra, özel olarak komünist 

proletaryanın politikalarına ve yönetme yeteneklerine bağlıdır. Sistemin çöküşü için gerekli maddi 

koşulların olgunlaşmış olması gerekir ki, bunların olası bir savaş döneminde var olup olmayacağı-

basit ajitasyon oyunlarına rağbet edilmedikçe-önceden söylenemez.  

 

Halkların savaş sistemine artık hoşgörüleri olmadığı tespiti de tartışma konusudur . Emperyalizmin 

kendisi bir savaş sistemi, bir saldırganlık sistemidir. İrili ufaklı birçok haksız savaşı içeren ve haklı 

savaşların nedeni olan bir sistem. Her iki genel savaş öncesi yıllar ve savaşların ilk yılları halk 

kitlelerinin, özellikle küçük-burjuva kitlelerin, nüfusun geniş kesimlerinin, şovenizme dek varan 

milliyetçilik ideolojisi ile ne denli yüklü olduklarını göstermiştir. İkinci Savaş sonrası dönemde 

milliyetçi ideolojinin halk kitleleri arasında egemen ideoloji olmaktan çıktığı da kanıtlanamaz. 

Unutmamak gerekir ki, II. Savaşta egemen ideoloji, kitleleri sarmalayan ve eyleme geçiren ideoloji 

genel olarak milliyetçilik idi. Savaş yılları milliyetçiliğin, örneğin Amerikan milliyetçiliğinin, 

güçlendiği, etki alanını genişlettiği yıllar oldular. Görülüyor ki, burada da gerçekler dile 

getirilmemektedir.  

 

Ayrıca işçi sınıfı ile diğer halk sınıf ve katmanları arasında ayrım yapmamak da yanlıştır. İşçi 

sınıfının savaşa ve emperyalist sisteme karşı tutumu ile, örneğin küçük-burjuvazinin tutumu, sınıfsal 

bakımdan, temelden farklılık gösterir. Bu noktada da ayrımsız politika olamayacağına tanık oluyoruz.  

 

"Manyak" aklı başında olmayandır. Emperyalist burjuvalar ise kendi çıkarlarını iyi bilirler ve bu 

anlamda aklı başında insanlardır. Savaş çıkarmayı (Bildirge "emperyalist savaş" çıkarmaktan söz 

etmiyor) manyakların işi olarak görmek ve göstermek leninist emperyalizm teorisiyle bağdaşmaz. 

Emperyalistler manyak olduklarından dolayı değil, tekelci kapitalist ekonomi onları buna 

zorladığından krizi atlatmak ve kapitalist yeniden üretimi gerçekleştirmek için savaş çıkarmak 

zorunda kalırlar. Savaş aracını kullanma isteğe bağlı bir sorun olmadığı gibi, iyi niyet ya da kötü niyet 

sorunu da değildir. "...Kapitalistler dünyayı paylaşıyorlarsa, bunu, kendilerinde bulunan hain 

duygulardan ötürü değil, ulaştıkları yoğunlaşma düzeyi, kâr sağlamak için kendilerini bu yola 

başvurma zorunda bıraktığından yapıyorlar. Ve dünyayı, mevcut 'sermayeleri', 'güçleri' oranında 

paylaşıyorlar, çünkü kapitalizmin ve meta üretimi sisteminin var olduğu bir ortamda daha başka bir 
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paylaşma biçimi sözkonusu olamaz. "(Lenin-Emperyalizm, s. 90) 

 

Emperyalistlerin neden olacakları gelecek bir dünya savaşının kapitalizmle sosyalizm arasındaki bir 

savaş olarak gerçekleşeceği tezi burada da kendini göstermektedir. Bu tez, gelecek bir dünya 

savaşında kapitalizmin ortadan kaldırılacağı tezi ile bütünleşmektedir. Birincisi yeterince eleştirildi. 

İkincisi de dayanaktan yoksundur. Hangi teorik ve pratik gerekçelerle yeni bir dünya savaşının-

Bildirge'nin terminolojisiyle "savaş"ın- kapitalizmin sonu olacağı savunulabiliyor? Bu denli kesin 

konuşmak nereden ileri geliyor? l960' tan bu yana yaşananlar-başta sosyalist sistemin tasfiye edilmiş 

olması-kapitalizmin gücünü zayıflatmadı, tersine güçlendirdi. Böylece "ortadan kaldırılacaklar" tezi 

ya da savı daha da dayanaksız duruma düştü.  

 

Böylesi tezler öne sürüldüğünde, kaçınılmaz olarak, soru soruyu kovalıyor. Bunlardan biri II. Dünya 

Savaşı'ndan önce kapitalizmin varlığının ortadan kaldırılma olanaklarının olup olmadığı sorusudur. 

Neden bundan söz edilmiyor? Neden genel bir savaşa bırakılıyor kapitalizmin varlığının ortadan 

kaldırılması ve gömülmesi işi? Revizyonist tezi şöyle formüle etmek olanaklı: "Biz emperyalist 

manyaklarla barış içinde birarada varoluşu dış politikamızın temeli yapıyoruz; ama onlar savaş çı-

karırlarsa görürler günlerini!" Revizyonist emperyalizm teorisinin partileri ve kişileri hangi noktalara 

götüreceği ortada.  

 

"Emperyalizmin saldırgan niteliği değişmemiştir; ama artık emperyalist savaşlar çıkamaz"—

aşağıdaki paragrafın ana düşüncesi budur:  

 

"Emperyalizmin saldırgan niteliği değişmemiştir. Ama onun saldırı planlarını boşa 

çıkartabilecek gerçek güçler doğmuş bulunmaktadır. Savaş kaçınılmaz bir yazgı değildir. 

Emperyalistler dilediklerini yapabilecek güçte olsalardı, insanlığı yeni bir dünya savaşının 

felâketler ve yıkımlar cehennemi içine çoktan atmış olacaklardı. Emperyalistlerin 

dilediklerince savaşa karar verip ya da vermeyecekleri dönem artık çok gerilerde kalmıştır.... 

"(Bildirge, s. 65) 

 

Altı tümden çizilmeye değer bir pasaj bu doğrusu.  

 

Emperyalizmin saldırgan niteliği değişmemişse kapitalizm var oldukça emperyalistlerarası 

savaşların kaçınılmazlığı tezi geçerliliğini korumaktadır. O halde savaşın kaçınılmaz olmadığı tezi 

yanlıştır. Emperyalist savaş sorununun yazgı sorunu olarak konulması revizyonist aldatmacanın bir 

diğer örneğidir. Sorun yazgı sorunu değil, emperyalizmin doğasından ileri gelen kaçınılmazlık 

sorunudur. Emperyalistler, çelişkilerin ulaştığı gelişme aşaması ve ekonomik ve askeri güç ilişkileri 

değişikliği onları zorunlu kılmadıkça, bu anlamda savaş kaçınılmaz olmadıkça, aralarında süre giden 

mücadelenin dolaysız askeri biçimler almasını istemezler. Birbirlerine askeri olarak saldırmazlar; 

dünya savaşına dönüşecek emperyalist savaş çıkartmazlar.  

 

Savaşın önlenmesi sorunu üzerine belgeler 

 

Deklarasyon'dan okuyalım:  

 

"Barış güçleri bugün öylesine gelişmişlerdir ki... artık savaşı önlemenin gerçek olanağı 

vardır.... "(s. 15) 

"Emperyalist saldırganların bir dünya Savaşını başlatma girişimlerine artık engel 

olunabilecek zaman gelmiştir. Bir dünya savaşı, dünya sosyalist kampının, uluslararası işçi 

sınıfının, ulusal kurtuluş hareketlerinin, savaşa karşı olan bütün ülkelerin ve bütün barışsever 

güçlerin ortak çabalarıyla önlenebilir. "(s. 65, orijinalinde paragrafın altı tümden çizilidir) 
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"Çağımızın barış hareketi, yeni savaşları önlemek, sürekli bir barışı güven altına almak için 

biraraya gelmiş farklı siyasal ve dinsel görüşlü insanları, toplumun farklı sınıflarını içeren 

en yaygın bir harekettir.  

"Dünya sosyalist sisteminin giderek pekişmesi, sürekli ve kalıcı bir barışın korunmasında en 

önemli bir etken olacaktır. Ama silâhsızlanmaya gidilmediği sürece de, sosyalist ülkeler 

savunma güçlerini gereken düzeyde tutmak zorunda kalacaklardır. "(s. 67) 

 

Bildirge emperyalist saldırı ve savaş politikasına karşı mücadelede, barışın korunması için 

mücadelede temel güçlerin barışseverler cephesi olduğunu belirttikten sonra şöyle devam eder: 

"...Bütün barışseverlerin uyumlu ve enerjik eylemleri barışı koruyabilir ve yeni bir savaşı önleyebilir. 

"(s. 66) 

 

Devrimci perspektife sahip olan güçlü bir barış hareketinin varlığı durumunda, diğer birtakım uygun 

tarihsel koşulların da etkisiyle, somut bir savaş tehlikesi atlatılabilir, savaşın patlak vermesi 

önlenebilir. Bu anlamda emperyalist dünya savaşları bir yazgı sorunu değildir. Yanı sıra, güçlü bir sos-

yalist sistemin varlığı koşullarında da„emperyalistler. yeniden paylaşım savasına girişmekten, şu ya 

da bu geçici süre için, vazgeçebilirler. Ama emperyalistlerarası yeniden paylaşım savaşlarına neden 

olan eşit olmayan gelişme yasası fonksiyon gördüğü sürece, er ya da geç, ama kaçınılmaz olarak, 

emperyalist devletler kendi aralarında savaşmak zorunda kalacaklardır. Üstelik güçlü bir sosyalist 

devletler topluluğu koşullarında daralmış olan alanlar için yeniden paylaşım söz konusu olacaktır 

ki, bu, ekonomik ve askeri güç ilişkilerinin köklü değişikliklere uğradığı koşullarda 

emperyalistlerarası çelişkileri son derece keskinleştirir. Kapitalist-emperyalist sistemin bütünsel 

çöküş riski vardır diye emperyalistler savaşmaktan kaçınamazlar; çünkü, kendi aralarında 

savaşmasalar kapitalist genişletilmiş yeniden üretimin gerçekleştirilmesi olanaklı olmaz ve sistem 

emperyalist devletler birbirleriyle savaşmaksızın iç çöküşe uğrar. Çıkarlarının bilincinde olan 

emperyalistler, kendi aralarında savaştıkları durumda kapitalist sistemin bütünsel çöküş riski var diye, 

savaşmamaları durumunda kaçınılmaz olan çöküşü ertelemek için savaşmak zorunda kalırlar.  

 

Bildirge'de sözü edilen "çağımız" neyi anlatıyor? Ernperyalizm ve proletarya devrimleri çağını mı, 

yoksa "zamanımız"ı ya da "içinde bulunduğumuz dönem"i mi? Yoksa başka bir şeyi mi; örneğin 

çağın değiştiğini mi? Gördük ki . Deklarasyon ve Bildirge, uluslararası durumun analizini emperyalizm 

ve proletarya devrimleri çağının yaşandığı gerçeğine göre, leninist emperyalizm ve sosyalist devrim 

teorisine uygun olarak yapmıyorlar. Bu durumda sorunun yanıtı "çağımız"dan anlatılanın em-

peryalizm ve proletarya devrimleri çağının yerini alan yeni bir çağ olduğudur. Sosyalizmle 

kapitalizmin barışçıl rekabeti çağı olan ―çağımız‖da, emperyalizm ve proletarya devrimleri çağında –

şu eskide kalmış çağda- emperyalist savaşların kaçınılmazlığı ve dünya barışının emperyalist 

savaşlararası mola dönemi olduğu tezleri geçerliliklerini yitirmişlerdir. Barışçıl rekabet çağında 

yalnızca emperyalistlerarası savaşlar kaçınılmaz olmaktan çıkmakla kalmamış, emperyalist 

devletlerle sosyalist devletler arasında savaş çıkmasının önlenmesi, "sürekli ve kalıcı bir barışın 

korunması" da tamamen olanaklı duruma gelmiştir,  

 

Sürekli bir dünya barışı, kapitalizmin eşit olmayan ekonomik ve politik gelişme yasası fonksiyon 

gördüğü sürece olanaksızdır. Kapitalizm var oldukça, güç ilişkilerinin değiştiği kapitalist düzende, 

çelişkilerin çözümü için emperyalist savaşların kaçınılmaz olmasının anlamı budur. Kapitalist düzende 

belli başlı emperyalist ülkelerde proletarya diktatörlükleri kurulmadıkları sürece, sürekli bir dünya 

barısının korunabileceği tezi, tekelci kapitalist ekonominin yasalarının, bilimdışı bir anlayışla, 

reddedilmesidir. Tekelci kapitalizmin temel ekonomik yasası, artı-değer yasasının tekelci kapitalizm 

koşullarına uygun düsen biçimi olan azami kâr yasası olduğuna ve emperyalizm çağında azami tekel 

kârını gerçekleştirmek, kapitalizm bir dünya ekonomik dünya sistemine dönüştüğünden, dünya 

çapında olanaklı olduğuna ve eşit olmayan gelişme yasası tekelci kapitalizm aşamasında daha yoğun 
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olarak fonksiyon gördüğüne göre, emperyalistlerarası yeniden paylaşım savaşlarının kaçınılmazlığını 

reddetmek tekelci kapitalizmin tekelci kapitalizm olmaktan çıktığını kabul etmekle eşdeğerdir.  

 

Kaldı ki, ne 1960'da ne de bugünün dünyasında gerçekten bir barış ortamı vardır. Evet, dünya 

ölçeğinde bir savaş yaşanmadı ve bu anlamda barış vardı. Ama bu ne demokratik bir barıştı, ne de 

istikrarlı ve güvenli bir barış.  

 

"En ivedi" olarak tespit edilen görev sorununa, barış hareketi ve "silahsızlanma" istemi ile ilişkisi 

içinde biraz daha yakından bakalım. Bildirge'den okuyalım:  

 

"Bugün demokratik güçlerin ve barış güçlerinin, insanlığı topyekun bir termo-nükleer 

felâketten koruma görevinden daha ağır basan başka bir görevi düşünülemez. Akıl almaz 

bir yıkım gücüne sahip modern savaş araçları, savaş aleyhtarı ve barışsever güçlerin temel 

eylemlerinin, savaşı önlemeye yönelik olmasını gerekli hale koymuştur.... " (s. 66, abç) 

"...Savaşın son günlerinde ilk iki atom bombasının Japonya'nın açık kentlerine atılması da 

gelecekte insanlığın toptan yok edilebileceğini gösterir en somut tehdit olmuştur. " (s. 32, 

1957 Barış Bildirisi, abç) 

 

"...Gelecek savaşta sığınılacak, korunulacak bir yer bulunamayacaktır. . Nükleer ve roket 

savaşının alevleri bütün insanları saracak ve gelecek kuşaklara tarifsiz acılar getirecektir . 

"(a.g.y, s. 32 ) 

 

"...Nükleer silâhların yasaklanması konusunda bir antlaşmaya varılmadan bir dünya savaşı 

patlak verirse bu savaş, getireceği misli görülmemiş bir felâketle, kaçınılmaz bir nükleer 

savaş olacaktır. "(Deklarasyon, s. 14, abç) 

 

Belgeler, termonükleer bir savaş tehlikesiyle dünya işçilerini ve ezilen bütün insanları korkutmaya ve 

savaş fobisini egemen psikoloji durumuna getirmeye çalışıyorlar. Buna, barışın korunmasının en önemli 

görev olduğunu kabul ettirme taktiği de denilebilir. 1950'li yılların dünyasının ciddi gerginlik içinde 

olduğu tartışma götürmez. "Soğuk savaş" bunun kanıtıdır. Ancak bunu ve silahlanmayı, özellikle 

nükleer silahlanmayı çıkış noktası yaparak dünya politikasının bir numaralı sorunu olarak savaş 

tehlikesini savuşturmayı tespit etmek, uluslararası durum analizinde revizyonizmin ifadesini bulmasıdır.  

 

Dünya işçi sınıfı ve ezilen halklar açısından en ağır basan, temel eylemlerin yöneltilmesi gereken 

görev savaşın önlenmesi ya da barışın korunması değildi. Dünya politikasında barış sorununu temel 

sonun olarak almak, " her şey barış için" sloganını atmak, "her şey emperyalizmi yok etmek için" 

sloganını geri planda tutmak, hatta bu sloganı hiç atmamaktır.  

 

Bildirge'ye göre, ulusal kurtuluş mücadelelerinin başarıya ulaştırılması için çalışmak, klasik 

sömürgecilik sisteminin bütünsel çöküşü için mücadele etmek, 1960'lı yılların hemen başlarında 

daha az önem taşıyordu . Bunun gerçekdışı bir tespit ve uluslararası politika alanında oportünist-

revizyonizmin bir ürünü olduğu açık olmalı. Vurgulamak gerekir ki, ulu sal kurtuluş mücadeleleri, hele 

hele bu mücadelelerin zaferlere ulaşmaları, emperyalizmin savaş hazırlıklarına ve saldırgan 

politikasına karşı indirilmiş güçlü darbelerdir de.  

 

Temel eylemlerin savaşı önlemeye yönelik olması nasıl anlaşılmalı? Savaşı önlemek için barımı 

koruma hareketi yeterli mi?  

 

Emperyalizmi ininde, çevresinde ve genel olarak dünyada vurmaksızın emperyalist savaş-eğer 

savaştan bu anlaşılırsa-önlenemez. Şu ya da bu somut savaş tehlikesinin savaşa dönüşmesini 
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önleyecek olan, emperyalist haydutları caydıracak denli güçlü demokratik barış hareketinin yanı 

sıra emperyalizme karşı devrimci mücadelelerdir. Devrimci sınıf mücadeleleri, ulusal kurtuluş 

savaşları, devrimci iç savaşlar ve devrimci zaferlerdir. Emperyalist savaş tehlikesini tamamen ortadan 

kaldırmak için ise dünya çapında sosyalist devrimin zaferi gerekir . Emperyalist bir savaşın genel bir 

savaşa dönüşmesinin önlenmesi için de belli başlı kapitalist ülkelerde proletarya diktatörlüklerinin 

kurulması.  

 

İşçi sınıfları ve ezilen halklar, barışı korumayı başlı başına bir amaç edinmezler. Barışın korunması 

özel olarak barış hareketinin varlığını gerektirir. Ancak, barışın korunması sorununa devrimci 

komünist yaklaşım, barışın korunmasını devrimci sınıf mücadelelerinin ve ulusal kurtuluş 

savaşlarının bir yan ürünü olarak ele alır. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için devrimci 

mücadelelerin bir yan ürünü ve bir bileşeni olarak. Farklı nitelikteki bu mücadeleler ne ölçüde 

sosyalist politik bilinçle ve devrimci kararlılıkla yürütülürse barışın korunması da o denli olanaklı 

olur; barışın korunması olanakları o ölçüde artar. Ne var ki, belgelerde barış için mücadelede 

devrimlerden söz yoktur. Dikkatler varsa da yoksa da "savaş tehdidi" üzerine toplanıyor. 

Demokratik olmasa bile barışın korunması için evrensel devrimci bir barış hareketine gereksinme 

vardır. Bütün ülkelerin işçi sınıflarının emperyalist burjuvaziye ve genel olarak kapitalizme karşı 

devrimci sınıf mücadeleleri, ezilen ulus ve halkların sömürgeciliğe ve yerıi-sömürgeciliğe karşı 

devrimci savaşları barış hareketinin belkemiğini oluştururlar. Bu devrimci mücadeleler, barış 

hareketinin gücüne ve elverişli tarihsel koşullara bağlı olarak, emperyalistleri emperyalist rekabette 

askeri biçimler yerine barışçıl biçimler -ticaret savaşları gibi- kollanmaya zorlayabilirler.  

 

1957 Barış Bildirisi'nin yaptığı gibi, insanlığın toptan yok edilmesi tehdidiyle insanlığı korkutma 

taktiği barış için yürütülen mücadeleyi güçlendirmez. Emperyalist büyük güçler, kendi yıkımlarına 

da yol açmaksızın, insanlığın toptan yok edilmesine neden olacak boyutlarda bir savaşa 

girişmeyecek denli aklı başındadırlar. Bildiri'nin ifadesi ajitasyon değeri de taşımamaktadır. Japonya 

kentlerine atom bombası atılması örneği pasifist barış hareketi ve oportünist "en ivedi görev" tespiti 

için tarihsel bir kanıt olarak kullanılamaz. Devrimci politikada yeri yoktur bunun.  

 

Gelecek dünya savaşının mutlak olarak genel nükleer savaş olacağı da söylenemez. Bu, 1957 

dünyasında, bugünle karşılaştırma içinde, daha da geçerli bir karşı itirazdı. Emperyalistler yeniden 

bölüşmeye çalıştıkları, ele geçirmeye çalıştıkları pazarları, hammadde kaynaklarını, nüfuz alanlarını, 

sanayi ve tarım işletmelerini, sermaye ihraç alanlarını yok etmeyi göze almadan topyekun bir 

nükleer savaşa girişemezler. Girişmeleri akıl almaz bir şey olur. Şu basit nedenle ki, hem öz-yıkım, 

hem de ele geçirilmek istenenin yıkımıdır söz konusu olan. Unutmamak gerekir ki, emperyalistler 

için de savaş, bir amaç değil, araçtır. Amaç dünya egemenliğidir. Savaş "bu egemenliğe giden yolda 

bir araçtır. Emperyalist dünya egemenliği politikasının uygulanmasının en ileri aracı.  

 

Deklarasyon, nükleer bir savaşın önlenmesinin güvencesi olarak, nükleer silahların yasaklanması 

antlaşmasını görmektedir. Bir antlaşmaya varılması savaşın bir nükleer savaş olmasını -genel bir 

nükleer savaş değil de, kısmi bir nükleer savaş söz konusu edilsin- engellemez. Bir antlaşmanın, bir 

belgenin, bir kağıt parçasının nükleer bir savaşı önleyebileceğini propaganda etmek düş kurmak, 

halkları aldatmaktır. Barış antlaşmaları savaşları önleyebilmiş midir ki, su ya da bu tür silahların 

kullanılmamasına ilişkin antlaşmalar, o silahların kullanımını önleyebilsinler. Emperyalistler, çıkarları 

tehlikeye düştüğünde, hele varlıkları tehdit edildiğinde her türlü yönteme, her türlü silaha 

başvurmaktan çekinmezler. Ama, şu da açıktır ki, nükleer silahlarla yıkılmış ve yakılmış bir yeryüzü 

emperyalistlerin işlerine yaramaz. Öz-yıkım korkusundan daha büyük bir korku var mıdır 

emperyalist burjuvalar için?  

 

Barışın korungasını en can alıcı sorun, en ağır basan görev olarak propaganda eden Bildirge' de şunları 
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okumak okur için sürpriz olabilir:  

 

"... Saflarındaki bölünmeyi önleyen, bütün bağlaşıklarıyla bir eylem birliğine ulaşan birçok 

kapitalist ülkeler isçi sınıfının bu ülkeler yönetici çevrelerinin politikalarına ağır vuruşlar 

indirebildiklerini belirtmek gerekir. Onlar böylece, yeni bir savaş hazırlığını önlemiş, tekelci 

sermayenin saldırılarını püskürtmüş ve günlük canalıcı ve demokratik istemlerini karşılamış 

bulunmaktadırlar. "(s. 86, orijinalinde altı bütünüyle çizili) 

 

Hani en can alıcı sorun barış sorunuydu? Yeni bir savaş hazırlığı önlenmiş olduğuna göre, barışın 

korunması sorunu dünya politikasının bir numaralı sorunu olmaktan çıkmış olmalıydı. Bu durumda 

savaş tehdidi üzerine onca korkutucu propagandaya ne gerek vardı?  

 

 

Eleştirilen belgelerin propagandasını yaptıkları barış hareketi devrimci perspektiften yoksun, kapitalizm 

koşullarında genel silahsızlanmayı öngören pasifist bir barış hareketidir. 1957 Barış Bildirisi, 

Amerikan tekellerinin baskısı altında kalan "bazı kapitalist ülke yönetici çevreleri"nin silahsızlanma 

önerilerini reddettiklerini belirttikten sonra şöyle devam eder:  

 

"...Barışsever uluslarca, kabulü halinde barışı güçlendirecek ve savaş tehlikesini ortadan 

kaldıracak nitelikte ve çok sayıda yararlı öneriler Birleşmiş Milletler’e sunulmuş 

bulunmaktadır.... Dünyanın ve gelecek kuşakların yazgısı bu sorunların çözümüne bağlıdır.... " (s . 3 5, abç ) 

 

"Bütün iyi niyetli insanlara elimizi uzatıyoruz. Ortak bir çabayla, halkları ezen silahlanma 

boyunduruğunu kıralım. Dünyayı savaş, ölüm ve toptan yokolma tehlikesinden kurtaralım.... 

"(s. 38, abç) 

 

Bildiri silahlanma yarışının ağırlığını yüklenenler arasında sanayicileri ve tüccarları da sayar ve genel 

olarak erkek ve kadınlara, vb. çağrı yapar (s . 37. ) 

 

1960 Bildirgesi silahsızlanma sorununda da revizyonizmin gelişkin bir belgesidir. Okuyalım:  

 

"...Emperyalistler, Sovyetler Birliği'nin ve öteki barışsever ülkelerin silâhsızlanma 

konusundaki bütün yapıcı önerilerini geri çevirmektedirler. Silâh yarışı sürdürülmektedir. 

Nükleer silâh stokları tehlikeli bir biçimde artmaktadır.... "(s. 64, abç) 

 

"Dünya sosyalist sisteminin giderek pekişmesi, sürekli ve kalıcı bir barışın korunmasında en 

önemli bir etken olacaktır. Ama silâhsızlanmaya gidilmediği sürece de, sosyalist ülkeler 

savunma güçlerini gereken düzeyde tutmak zorunda kalacaklardır. " (s. 67, abç) 

 

"...[U]luslararası bir denetim altında genel ve tam bir silâhsızlanmanın sağlanması 

için..."(s. 70, abç) 

 

"Bu toplantı, Sovyetler Birliği tarafından önerilen genel ve tam bir silâhsızlanma 

programının gerçekleşmesi halinde, bunun, insanlığın geleceği yönünden tarihsel bir önem 

taşıyacağı görüşündedir. Bu programın gerçekleşmesi, uluslar arasındaki bütün savaş 

olasılıklarının ortadan kaldırılması(abç) demektir. Öte yandan, emperyalistlerin inatçı 

direnişleri karşısında bu programın gerçekleşmesi hiç de kolay olmayacaktır.... " (s. 71, ilk 

cümlenin altı orijinal metinde tümden çizilidir) 

 

"...Günümüzde silâhsızlanma, yığınların bir savaşım sloganı, ağırlık kazanan tarihsel bir zorunluluk 
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olmuştur. Etkin ve kararlı bir savaşım yoluyla emperyalistler, halkların bu istemini karşılamak zorunda 

bırakılmalıdır. " (s. 72, abç) 

 

1960 Barış Bildirisi'nde de şunları okuyoruz:  

"Sovyetler Birliği'nin genel, tam ve denetimli silâhsızlanma önerilerini halklar sevinçle 

karşılamışlar ve bütün sosyalist ülkeler coşkuyla desteklemişlerdir.... " ( s. 99, abç ) 

 

"Bugün insanlık için, nükleer bir savaş tehdidine karşı, genel ve tam bir silahsızlanma ve 

barışın sağlanması için savaşıma girişmekten daha ağır basarı başka bir görev yoktur. Bugün bu 

savaşıma katılmaktan daha şerefli başka bir görev yoktur. " (s. 100-101, abç) 

 

Belgeler, yapılan aktarmalardan da anlaşılacağı gibi, "genel ve tam silahsızlanma" sloganı ile 

proletarya devriminin askeri sorunlarında da Marksizm-Leninizm'i terk etmişlerdir. Kapitalist sistem 

koşullarında "genel silahsızlanma" politikası oportünist-pasifist bir politikadır. Belgeler, bu 

politikanın, küçük-burjuva pasifizminin propagandasını yapmaktadırlar . Kapitalizm koşullarında "genel 

ve tam silahsızlanma" bir yana, silahlanma yarışına son vermek de olanaksızdır . Çok türlü 

çelişkileriyle kapitalizm bir dünya sistemi olarak var oldukça, kapitalist devletler, birbirlerinkinden 

daha gelişmiş askeri teknikler yaratma rekabeti içinde olacaklar ve silahlanmayı sürdüreceklerdir. 

Emperyalist devletler dünyanın yeniden paylaşımı için savaşa gereksinme duyduklarına göre, 

emperyalist politikanın devamı olan emperyalist savaşlar için askeri araç ve gereçler, her şeyden 

önce de silah gerekir. Tek başına bu bile kapitalizm koşullarında genel ve tam bir silahsızlanmanın 

olanaksızlığını tanıtlar.  

 

20. Yüzyıl, özellikle ikinci yarısı, ekonomilerin askerileştirilmesinin tekelci kapitalizmin 

karakteristiklerinden biri olduğu bir yüzyıl oldu. Tekelci kapitalizm, ayakta kalabilmek, 

genişletilmiş kapitalist yeniden üretimi gerçekleştirebilmek için ekonominin askerileştirilmesi 

yoluna girmek zorunda kalmıştır. Bu, kapitalizm koşullarında "genel ve tam bir silahsızlanma"nın 

olanaksızlığı düşününü güçlendiren bir olgudur. Lenin, Eylül 1916'da yazdığı "Proletarya Devriminin 

Askerî Programında şöyle yazar:  

 

"Toplum yaşamı artık tümüyle askerleştirilmiştir. Emperyalizm, dünyanın bölüşülmesi ve 

yeniden bölüşülmesi için büyük devletlerin giriştikleri vahşî bir savaşımdır. Bu yüzden, bütün 

ülkeler, yansız olanlarla birlikte küçükler de, daha fazla askerleşmeye doğru gidecektir. 

Proleter kadın buna nasıl karşı çıkacaktır? Yalnızca bütün savaşlara ve askerî olan her şeye 

söverek ve silahsızlanmayı isteyerek mi? Ezilen ve gerçekten devrimci bir sınıfın kadını, bu 

utanç verici rolü asla kabul etmeyecektir. Bunlar oğullarına şöyle diyeceklerdir: 'Yakında 

delikanlı olacaksın. Eline silah verilecek. Silahı al ve askerlik sanatını iyice öğren. Proleterler, 

bunu, bugünkü savaşta olduğu ve sosyalizmin düşmanlarının sana söyledikleri gibi kar-

deşlerini, öteki ülkelerin işçilerini vurmak için öğrenmezler. Bunu, kendi ülkelerinin 

burjuvazisine karşı savaşım vermek, sömürüye, sefalete ve savaşa bir son vermek için 

öğrenirler. ' 

 

"Bugünkü savaşla ilgili olarak eğer bu biçimdeki, evet büsbütün bu biçimdeki propagandadan 

kaçınacaksak, uluslararası sosyal-demokrasi, sosyalist devrim ve savaşa karşı savaşmak gibi 

sözleri hiç ağzına almasın daha iyi. "(Sosyalizm ve Savaş, s. 66) 

 

Belgeler, propaganda ettikleri küçük-burjuva pasifizmi ile, "genel ve tam bir silahsızlanma''yı elde 

etmeyi umamazlar; ama Lenin'in düşünceleri ile ilişkinin genel bir kopmaya uğradığı bir olgudur. 

Emperyalist sistemin varlığı koşullarında silahsızlanma programı, burjuva pasifist bir programdır. 

Bilinen nedenlerle gerçekleşme olanağı olmayan, ama işçi sınıfının ve ezilen halkların uyanıklık 
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kazanmalarını önleyici, bilinçlerini çarpıtıcı, aldatıcı bir programdır. Emperyalizmin hizmetinde, 

karşı-devrimci, statükocu bir programdır. Öyledir; çünkü, devrimler yapmak ve emperyalizmin 

varlığına son vermek silahsız olmaz . Genel silahsızlanmayı savunmak devrim ilkesinden vazgeçmeyi 

propaganda etmekle eşdeğerdir. "...Silahsızlanma isteğinin başlıca kusuru, devrimin bütün somut so-

runlarına elatmaktan kaçınmasıdır. Yoksa silahsızlanmanın avukatlığını yapanlar yepyeni bir 

silahsız devrim türünden mi yanadırlar? "(a.g.y, s. 68) "Silahsız devrim" boş bir sözden başka bir şey 

olmadığına göre, belgeler açısından söz konusu olan "devrimin bütün somut sorunlarına elatmaktan 

kaçınma"larıdır.  

 

Silahsızlanma istemi marksist-leninist sınıf mücadelesi öğretisine taban tabana karşıttır. Lenin'in 

yazdığı gibi, ezen sınıf her zaman silahlı olduğuna göre, proletarya, er ya da geç, sınıf mücadelesinin 

bir biçimi olarak silahlı mücadeleye, silahlı sınıf mücadelesine başvurmak zorunda kalacaktır. Ezen 

sınıf silahlı olduğuna ve silahlı insan birliklerinin özünü oluşturduğu devleti aracılığıyla mülkiyetini 

ve genel olarak düzenini koruyabildiğine göre, ezilen sınıf ezen sınıfın askeri ve polis örgütlerini 

dağıtmaksızın ezilen olmaktan kurtulamaz. Bunun için de silah gerekir. Silahın silahla eleştirisi. 

Sınıflar mücadelesini silahlı biçimlerden arındırmak ancak küçük-burjuva bir düş olur. Böylesi bir 

düş kendini sınıf mücadelesinde oportünist, zavallı bir politika olarak gösterir. "Silah elde etmeye ve 

bunların kullanılışını öğrenmeye çalışmayan ezilen bir sınıf, köle muamelesi görmeyi hakeder. " 

(Lenin, a.g.y, s. 63) 

 

Genel ve tam bir silahsızlanma, kapitalist burjuvazinin dünya çapında devrildiği, emperyalist 

sistemin ortadan kalktığı, sınıflar ve devletlerarası antagonist çelişkilerin artık var olmadığı tarihsel 

gelişme aşamasında olanaklıdır. Bu aşama öncesi "silahlara veda" sloganı atılamaz.  

 

"Proletaryaya karşı silahlanmış bir burjuvazi -der Lenin-modern kapitalist toplumun en 

büyük, temel ve bellibaşlı gerçeğidir. İşte bu gerçek karşısında, devrimci sosyal-demokratları, 

'silahsızlanmayı' 'istemeye' özendirmek! Bu, sınıf savaşımı görüşünü büsbütün bırakmak, 

devrim düşüncesini yadsımak demektir. Bizim sloganımız, burjuvaziyi yenmek, onları 

mülksüzleştirmek ve silahsızlandırmak için proletaryayı donatmak olmalıdır. Devrimci sınıf 

için tek olanaklı taktik budur; bu taktik, kapitalist militarizmin bütünüyle nesnel gelişmesinin 

mantıksal sonucu ve gereğidir. Ancak burjuvaziyi silahsızlandırdıktan sonra, proletarya, 

kendi dünya ölçüsündeki görevine ihanet etmeden bütün silahları hurdalığa atar. Proletarya, 

kuşku yok ki, bunu yapacaktır, ama ancak bu koşul yerine getirildikten sonra, kesenkes 

önce değil..."(s. 63-64) 

 

Lenin, I. Emperyalist Yeniden Paylaşım Savaşı sırasında ortaya atılan silahsızlanma düşününün neyin 

ürünü olduğunu şöyle açıklar:  

 

"...Silahsızlanma toplumsal bir fikirdir, yani belli bir toplumsal çevreden çıkan ve belli bir 

toplumsal çevreyi etkileyebilen bir fikir -bu fikir kuşkusuz bir bireyin fantezisi değildir-, 

uzun bir süre dünyanın kanlı savaş alanından uzak kalan ve ilerde de uzak kalacağını sanan 

bazı küçük devletler de hüküm süren pek 'sakin' yaşam koşullarının bir ürünüdür.... "(s. 70) 

 

Belgelerin propagandasını yaptıkları silahsızlanma düşünü de revizyonist toplumsal çevreden çıkan 

bir düşündür. Ama, burada, silahsızlanma "bazı küçük devletlerde hüküm süren pek 'sakin' yaşam 

koşullarının bir ürünü" değildir. Sosyalizmin barışçıl rekabet içinde kapitalizme üstünlüğünü 

kanıtlaması için "pek 'sakin' yaşam koşulları"na duyulan gereksinmenin ürünüdür. Tıpkı barışçıl 

birarada varoluş gibi.  

 

Belgelerde tanık olunan bir diğer nokta da silahsızlanma sloganı ile silahlanma yarışı, özel olarak 
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nükleer silahlanma arasında kurulan ilişkidir. Genel silahsızlanma, komünist sınıf bakış açısından, 

kapitalist sistem koşullarında pasifist bir taktik olmasına karşın, komünistler emperyalist devletlerin 

silahlanma yarışına karşı çıkarlar ve onların niyetlerini teşhir ederler. Hatta, komünistler, ister 

nükleer ister konvansiyonel (geleneksel) olsun, şu ya da bu tür silahın üretiminin durdurulması ve 

yasaklanması gibi istemleri öne sürebilirler. Ama bu, silahlanma yarışma karşı çıkma adına genel 

silahsızlanmayı savunmaktan farklıdır. Nükleer silahların yasaklanmasının, askeri üslerin 

boşaltılmasının, vb. talep edilmesi ile silahsızlanma talebi eşitlenemez. Belgeler, iki farklı nitelikteki 

talebi eşitleme kurnazlığı yoluyla, "genel ve tam bir silahsızlanma" politikasını desteklemeye 

çalışıyorlar.  

 

1960 Bildirgesi, bütün ülkelerin işçi sınıfları ve ezilen halkları önüne ya silahlanma yarışı ya 

silahsızlanma gibi sahte bir ikilem sürmektedir. Silahlanma yarışına karşı çıkış silahsızlanma 

istemine eşit değildir. Silahlanma yarışına komünistler de karşı çıkarlar ve bu yarışın nedenlerini, 

arkasında yatan gerici, emperyalist motifleri ve planları teşhir ederler. Ama, komünist devrimci 

olmaktan vazgeçmedikçe, genel bir silahsızlanma savunucusu olamazlar. Silahların 

sınırlandırılması, bu arada nükleer silahların yasaklanması ile genel silahsızlanmayı aynı şeyler 

olarak göstermek bir diğer revizyonist kurnazlıktır. "Dünya Komünist Hareketinin Ortak Belgeleri 

(1957-1976)" başlığını taşıyan derlemenin 72. sayfasının hemen başındaki paragrafın ilk cümlesi bu 

kurnazlığı taşır: "Silahlanma yarışı, ne savaşı önleyebilir, ne de geniş ölçüde bir istihdam yaratarak 

halkın refahını sağlayabilir.... "(Bildirge) Böylesi bir giriş cümlesine sahip olan ve pasifist 

silahsızlanma propagandasının yapıldığı paragraf, "silahsızlanma"nm "yığınların bir savaşım 

sloganı", "ağırlık kazanan tarihsel bir zorunluluk" olduğu ve emperyalistlerin bu istemi karşılamak 

zorunda bırakılmaları düşünceleri ile sona ermektedir.  

 

"Silâhsızlanma" sloganı pasifist bir "savaşım" sloganıdır. Pasifist barış hareketinin pasifist sloganı. 

O günün dünyasında da gereksinme duyulan burnunu çeken, yakınan pasifist bir barış hareketi değil, 

olabildiğince radikal ve devrimci bir barış hareketiydi. Emperyalistler "silahsızlanma" istemini 

karşılamazlardı. İsteseler de yapamazlardı bunu. Çünkü, "genel ve tam bir silahsızlanmanın", sınıf 

mücadelesinin motor rolünü gördüğü bir dünyada, ütopik nitelikte olmasının yanı sıra, kendi öz-

yıkımlarına karar vermeksizin emperyalistler halkların istemlerini karşılamazlar. Proletarya ve 

komünistler, bir başka nedenden dolayı da böyle bir istemi öne sürmezler. Ya, emperyalist burjuvalar, 

proletarya ve komünistlere inat, istemi kabul ediverirlerse proletarya ve komünistler devrim yapma 

hakkından yoksun kalmazlar mı?  

SONSÖZ YERİNE 
 

Belgelerin incelenmesi ve eleştiriler, modern revizyonizme, öncelikle ve özel olarak Sovyet modern 

revizyonizmine, karşı tarihsel köklerine cesaretle inen geniş çaplı ve ısrarlı bir teorik mücadelenin 

büyük bir tarihsel ve güncel gereksinme olduğunu gösteriyor.  

 

Sovyet modern revizyonizmine karşı verimli ve etkili bir teorik mücadele, SBKP ve SSCB'nin 

bürokratik-revizyonist yozlaşma sürecinin analiz edilmesini zorunlu kılar. Bu yapılmaksızın, Sovyet 

modern revizyonizmi ile ideolojik olarak sonuç alıcı bir hesaplaşma gerçekleştirilemez. Oyalanılır.  

 

Uluslararası planda, ve Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da komünizm etiketli en tehlikeli ideolojik düşman, 

Gorbaçov 'un, şu bir tür ikinci Kruşçev'in, gençlik aşısı yapmaya çalıştığı Sovyet modern 

revizyonizmidir. Komünist teorik mücadele cephesinde güçlerin en büyük bölümü bu düşmana karşı 

seferber edilmek zorundadır.  
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Dünya komünist hareketi içinde sorunların, özellikle teorik sorunların, en başta da ilkesel nitelikte 

olan sorunların proletarya ve tüm komünistler önünde açıkça tartışılmaları gereklidir . Görüş ayrılıkları 

düşmandan korunma adına gizlenmemelidir. En tehlikeli, en yıkıcı düşman komünist hareketin içinde-

dir. Bu,, özeleştiri yapma ve eleştiriye uğrama korkusudur. İyi ilişkilerin bozulacağı korkusudur. Böylesi 

bir korku türü içimizde varlığını sürdürdüğü sürece, saflardaki yanlış görüşlere ve sapmalara karşı 

zamanında ve verimli bir ideolojik mücadele yürütülemez. Bu da dünya komünist hareketine ve 

proletarya hareketine ağır zararlar verir.  

 

Son olarak vurgulamak isterim ki, belgelerde ve yapılan alıntılarda içerilen her yanlışın eleştirisi 

yapılmış değildir. Belgelerin daha çok yönlü ve daha ayrıntılı bir eleştiriden geçirilmeleri bir 

gereksinme ve görev olarak durmaktadır. Ama yapılması gereken asıl olarak yapılmış ve böylece 

yıllardır zihnimi uğraştıran bir görev yerine getirilmiştir.  

AÇIKLAYICI NOTLAR 
 

(1) Gerici-revizyonist saldırılara karşı Marksizm-Leninizm'i olduğu kadar Stalin'i de savunmak 

komünistlerin görevidir. Ancak, bu, Stalin'in ve onun önderliğindeki SBKP'nin, bir bölümü ağır 

derecede olan hatalarının görmezlikten gelinmesi gibi bir davranışa varmamalıdır. SBKP ve Stalin, 

ağır hatalar-özellikle politikada, diye eklenebilir- yapmaktan kurtulamamışlardır. Ve ne yazık ki, bu 

hatalar, komünistler tarafından gereken araştırma ve analize, sorgulama ve yargılamaya konu 

yapılmamışlardır. Bunlar, özellikle Stalin'in hatalarının (ve eksikliklerinin) komünistçe eleştirisi, şu 

ya da bu kaygı nedeniyle(örneğin, revizyonistlerin ve emperyalistlerin ellerine, Stalin
’
e yönelik saldırı 

kampanyası için koz vermeme gibi), bugüne dek bütünlüklü olarak gerçekleştirilememiş, komünist 

hareket devraldığı mirasın olumsuz yanlarını aşma yeteneğini ve cesaretini gösterememiştir. 

Unutulan basit bir kural vardır ki doğrunun gerçek savunusu onun eleştirel savunuşudur. Stalin'in 

büyük bir komünist önder olarak savunusu onun hatalarının ve eksikliklerinin komünistçe 

eleştirilerek aşılması ile gerçekleşebilir. Stalin'i emperyalist ve revizyonist kudurganca saldırı 

histerisine karşı savunma onun hatalarını ve eksikliklerini görmezlikten gelme ya da koruma ile 

olanaklı değildir. Böylesi bir tutum gerçekte bir savunma değildir. Stalin'i komünistçe savunmanın, 

onun hatalarını kötüye kullanma pratiğine karşı mücadelenin yolu eleştirel savunmadır. Hiçbir şey 

ve hiç kimse Marksizm-Leninizm gibi eleştirel bir bilimin eleştirisinden bağışık tutulamaz. (s. 61) 

 

(2) Herhangi bir yanlış anlamayı ve yanlış anlaşılmayı önlemek için vurgulamak gerekir ki, 

Deklarasyon ve Bildirge' nin kabul edildikleri dönemde, tek tek sosyalist ülkelerde ve uluslararası 

alanda, komünistler için en yakıcı, en ivedi sorun ve görev komünist hareketin ve sosyalist 

devletlerin bürokratik-revizyonist yozlaşmasına karşı mücadele sorunu ve göreviydi. Bu dışarıda 

bırakılmak koşuluyla, barışın korunması için mücadele görevi ile karşılaştırma içinde, sömürgecilik 

sisteminin devrimci yıkılışı, dünya devrim süreci bakımından en önemli sorun ve en önde gelen 

güncel görevdi. Revizyonist yozlaşmaya ve kapitalist restorasyon sürecine karşı çıkış ve mücadele 

görevinin yerini alabilecek önemde bir görev yoktu. (s. 81) 

 

"Sosyalizmin, barış içindeki bir dünyada, insan toplumunun gereksinmelerinin 

karşılanmasında kapitalizme üstünlüğünü kanıtlamaya çalışması, yani rekabeti, yanlış 

olmanın tam tersine, gereklidir. Sosyalizm, gelişmek ve üstünlüğünü kanıtlamak için, 

barışa gereksinme duyar. Ancak, bu sorun, SBKP revizyonistlerinin yorumladığı gibi 

yorumlanır, işçi sınıfının ve sosyalizmin evrensel çıkarları ne olursa olsun sosyalizmle 

kapitalizmin barışçıl rekabetine bağlı kılınır, kapitalizmin dünya çapında yenilmesi için 

devrim ilkesinin yerini "barışçıl rekabet" alırsa, bu, sosyalizmin çıkarlarına ihanetle 

eşdeğerdedir.... " 


