PROGRAMATIK YÖNELIM
TEZLERI

Sunus :
Burada yayimladigimiz bu programatik tezler, grubumuz EKB'nin (Enternasyonalist
Komünist Birlik) uzun yillardir üzerinde çalistigi (hatta onun Haziran-1979'da "resmen"
dogusunun öncesine uzanan) bir belge niteligindedir. Bu tezler, devrimci militanlar tarafindan
tarihsel olarak gerçeklestirilmis uluslararasi tartismalarin, elestirilerin, derinlestirme ve yayina
hazirlama sürekli çabalarinin belirli bir biresimini olustururlar. Hareketimizin, komünizmin,
programatik tezlerinin her seferinde daha kesin ve açik sinirlar içinde belirlenmesini saglayan
bu faaliyettir.1
Bu sorunda (bütün digerlerinde oldugu gibi), kesin degismezligin (ortodokslugun) –
geleneklere biçimsel kati bagliligin – ideolojisini oldugu kadar, envaitürlü revizyonist icatlari
– isin özüne aykiriliklari – da tamamen reddediyoruz. Tezlerimizin de altini çizerek belirttigi
gibi, komünist mücadele içinde degismez bir biçimde yer alan programatik içeriklerin
her seferinde daha açik belirlenisi ve sürekli derinlestirilmesiyle karsilik veriyoruz bütün
bu ideolojilere.
Yani bu tezler, basitçe falan ya da filân militanlarin (çogunlugu olusturuyor bile olsalar)
iradesiyle kismen veya tamamen degistirilmeye açik fikirler yiginindan ibaret bilmem hangi
kutsal metnin bilmem kaçinci yorumu degildir. Söz konusu olan, sürekli ve kollektif
programatik yeniden sahiplenme (böylece yeniden canlandirma) çalismasinin herhangi bir
aninin fotografi olmaktan, gelecekteki ifadelerinin kendilerini izleyecegi önceden var olan
formüllerden de fazla bir seydir… söz konusu olan, kapitalist toplumla baglarini koparmis
komünist pratigin teorik ifadesini arayan bu tarihsel çizgide yer alan her seydir.

1 Burada bu genel dogruyu, her seyden önce kendimize ve bu tezleri yayima hazirlama

çalismasina uyguladigimizi belirtmemiz gerekiyor. Sorumlulugunu üstlenmeye devam
edecegimiz uluslararsi ölçüde kollektif olarak gerçeklestirilen bu güç çalisma, küçük
grubumuz içinde bir çok defa ihraçlar ve terklerle sonuçlanan belirleyici farkliliklarin
berraklasmasina ve bu uluslararsi tartismanin merkezilestirilmesine yaradi. Kimi zaman
tartismanin sertligine ve kendi içimizde ya da kamuya açik çatismalara ragmen, bu
tartismalarin – uluslararasi bütün bir yapilanma sayesinde – merkezilestirilmesi, grubumuz
için yalnizca programsal bir ilerleme saglamakla kalmadi, ayni zamanda sosyal-demokrasi
solunun mirasçilariyla aramiza çok açik bir sinir çekmemize de yaradi. Bu anlamda ve söz
konusu tartismalarin neden oldugu harcanmis onca militan enerjiye ragmen, bu
merkezilestirilmis tartismalari yalnizca vazgeçilmez olarak kabul etmiyor, ayni sekilde
proletaryaya karsi olusturulmus bütün burjuva parti ve ideolojilere göre hareketimizin daha
belirgin bir sinirlamasina (tanimlanmasina) yönelik militan olusumumuz için de yararli
buluyoruz.

Çok yüksek düzeyde pratik olan bu teorik faaliyete gelince… komünistlerin çalismasi hep
aynidir : içinde bulunulan anin gerçekliginde tarihsel olusumu göstereni, kapitalizmin içinde
ve ona karsi onun yikilisini olusturani ve komünizmin habercisini anlamak ve anlatmaktir ;
devrimin ve karsi-devrimin gelisimi içinde biriken tecrübeleri biresimlemektir. Sadece
komünist bölüngülerin bugünkü toplumun yikicisi olan hareketin canli/uyumlu bir ifadesi ve
parçasi olmalari ölçüsünde degil, ama proletaryanin tecrübelerini yogunlastirmasinin, onlari
gelecekteki eylemi için yönergelere dönüstürmesinin ve böylece KOMÜNIZMIN TARIHI
YÖNELIMINI DOGURMASININ bu bölüngüler arasinda gerçeklesmesi ölçüsünde de söz konusu
olan zorunlu, kaçinilmaz komünist eylemdir. 2
Söz konusu olan ne "yeni teoriler" (bu, yeni biçimler görüntüsü altinda eski eseklikleri tebdil-î
kiyafet etmektir) icat etmek, ne yeni "tarihi konular" kesfetmek, ne de "yeni eylemler"
gerçeklestirmektir. Söz konusu olan, tersine, sermayenin üretime hakim olmasindan ve
insanligin bütününü yalnizca kendi varligi içinde kavramasindan bu yana, var olan
kapitalizm/komünizm karsitliginin degismez sonuçlarini açikça ortaya çikartmak,
göstermektir.
Bu tür bir belge, eylemimizi yönlendiren temel konularin tümünü biresimsel ve genel bir
biçim altinda tanitma üstünlügüne sahiptir. Ayni sekilde militan faaliyetimizin kendisine bagli
olarak gelistigi program çerçevesinde açik göndermelere de yarayabilir. Ama bu çesit bir
metin, ayni zamanda, devrimci teoriyi, komünist hareketin bugün karsi karsiya oldugu henüz
tohum halindeki veya yayginlasmis olan bütün sorunlara cevap veren – bir kez formüle
edildikten sora - "her derde deva" bir Kur'an olarak karsimiza dikme gibi zararli bir egilime de
yol açabilir. Bize gelince… bu tezleri kazanilmis bir temel, gelecekteki militan faaliyetimizi
yönlendirecek ve sinirlamaya yarayacak olan uzun yillarin militan çalismasinin sonucu olarak
ele aliyor, böyle kabul ediyoruz.
Komünistlerin tezleri, asla "dünyayi nasil degistirmeli" kurgulari üzerine
2 Burjuva biçimsel mantik dilinin ortaya koydugu bütün zorluklara ragmen, mümkün olan en

açik (kesin) biçimde komünizm kavrayisimizla, devrimin öznesi sorununu ifade etmeye
çalisiyoruz burada. Bizim için söz konusu olan, uygulanmayi bekleyen bir ideal degil, ama
sermaye toplumunun yikicisi olan harekettir… böylece bu olumsuzlama eylemini
gerçeklestirecek olan toplumu insa etmek, yaratmaktir. Bir idealistin inancinin tersine,
devrimin gerçek öznesi, bilinç ve irade giysilerine bürünmüs bir dâhi degildir ; tarihi yönelim
olarak eylemleri belirleyici bile olsa, falan ya da filân grup da degildir ; ne de isçilerin yogun
olarak yer aldiklari bir proletarya birligi. Devrimin gerçek öznesi, kurulu düzeni yikacak olan
örgensel komünist merkez olarak, Parti olarak, yapilanmis bir güç olarak proletaryadir
yalnizca. Sosyal-demokrasinin inancinin tersine, "trade-unionist" proletaryayi devrimci
proletaryaya dönüstürecek olan kendi yönetimi de degildir. Tersine, devrimci bir yönetimin
yaratilisini belirleyen (dogrudan, raslantilara bagli özel durumlar ve yasalci/mesruiytçi bir
görüs açisindan degil, ama tamamen tarihî, genel ve uluslararasi bir açidan), devrimci bir güç
olarak proletaryadir.
Nihayet, hakim ideoloji akimina karsi ve sasirtma pahasina da olsa, kendimizi bir üst
soyutlama seviyesine koydugumuzda, iddia ediyoruz ki, toplumsal bir hareketten komünist bir
hareket olusturan komünistler veya proletarya degildir ; tam tersine, tarihte ilk defa,
proletaryanin bagrinda, fiilî olumsuzlamayi zorla kabul ettirmeye yetkin devrimci bir sinifla
karsilasan tarihi bir hareket olarak komünizmdir. Tarihi olarak sinifin en kararli unsurlarini
seçip alan komünizmdir. Onlar da, Gelecek Devrim'in ve Parti'nin yönetimini dogurtturmak
için, her zaman proletaryanin bütünün çikarlarini ileri sürerler.

"kuramsallastirmalar" olmadi ; asla ipe sapa gelmez zirvaliklar olmadi,ne de bir takim icatlar ;
tersine, kurulu düzeni yikacak olan gerçek bir hareketin ("gözlerimizin önünde olusan, gelisen
bir hareket") kuramsal bir ifadesidir bu tezler. Bu haliyle tezler, yikici hareketi içinde,
proletaryanin pratik ve somut kararliliginin bir sentezidir.
Bu tezler, dünya çapinda tarihsel bir güç olmak ve kendisine devrimci bir yönelim olusturmak
için mücadele eden bu hareketin belirleyici ve vazgeçilmez bir parçasidir ayni zamanda.
Komünist Partisinin (komünist hareketin, komünist egilimin) bütün tarihi boyunca,
komünistlerin tezleri, devrimci hareketin gelismesiyle (art arda gelen yenilgileri de buna
dahil) birlikte gelistiler, dogrulandilar, açiklik ve kesinlik kazandilar. Ama bu demek degildir
ki, bu ardisik formüllestirmeler kendinden menkul çesitli icatlara veya özgür iradenin keyfine
terk edilmislerdir. Kapitalizm/komünizm degismez karsitliginin kuramsal ifadesi olarak bu
formüllestirmeler, kaçinilmaz olarak mükemmellikten uzak ve bitmemis olarak kalirlar…
yanilmaktan korkmaksizin kesin olarak iddia edebiliriz ki, Parti tarihinde üretilmis bütün
kesin belirlemeler (ki bu komünizmin toptan zaferine kadar sürecektir), hatali ve hatta
proletaryanin çikarlarina yabanci tavirlar içerir, içerecektir.
Böyle olmakla birlikte, bu ardisik formüllestirmelerden her biri, hareketin komünist
yöneliminin gerçek maddilesmesi olduklari ölçüde, farkli soyutlama seviyelerinde, bu tarihî
hareketin degismez temellerini yeniden ortaya koyar. Bunun içindir ki, her yeni devrimci
kusak tekrar sifirdan baslamak zorunda kalmaz ; tersine, her kusagin pratik eylemi, degismez
temeller tarafindan yönlendirilir. Burada söz konusu olan, bu temelleri degistirmek/düzeltmek
(revize etmek) degil, ama onlari en son sonuçlarina kadar itmek ve gelistirmektir.
Bu devrimci faaliyetin tersine, karsi-devrim (özellikle sosyal-demokrasi : gerçek bir
programsal revizyonun ve biçimsel sahte devamliligin partisi), tam karsitini yapar : geçmisin
proleter liderlerini sahiplense bile, onlardan yalnizca bütünden koparilmis birkaç cümle
aktarirken (biçimsel programatik katilik adina), durmadan degismez karsitligin
(kapitalizm/komünizm) temellerine saldirir… Bütün revizyonist marifet, degismez bir
biçimde karsi-devrimci olan programini belirlemek amaciyla, genel olarak kapitalizmin
yeniden yorumlanmasinin, güya degistigi iddia edilen kapitalizmin ve proletarya
mücadelesinin dogasi üzerine kurulmustur.
Geçmiste olup bitenleri burada örneklemek bize zorunlu görünüyor. Umariz bu, okurken
tezlerimizi daha anlasilir kilacaktir.
"PROLETARYANIN VATANI YOKTUR !" tezi, temel bir tezdir ve Partimizin bütün tarihi

boyunca onun temel pratik yönelimlerinin bütününü içerir, belirler. Iyi ama bu iddianin
kaynagi, içerigi ve sonuçlari nedir ? Burjuva marksistlerinin iddialarinin tersine, bu belirleyici
tez, allâme bir kuramcinin hayal gücünün eseri degildir… ama bizzat proletaryanin yasam
gerçekligini ifade eder.
Kelimenin tam anlamiyla böylesi bir ada lâyik olan Komünist Parti Manifestosu'nda, Marx ve
Engels, o zamandan beri degisik biçimlerde komünizmin abecesini olusturan ve Program'in
daha sonraki bütün ifadelerinde degisik sekillerde tekrar ele alinan bir gerçekligi bu biçimde
kaleme almislardi.
Proletaryanin vatanin olmamasi gerçegi, ne zamanla ve mekânla sinirlandirilacak ne de onun
ilk kuramsal belirlemesiyle karistirilacak siradan bir gerçektir. Tamamen tersine, o, tarihi bir

varlik olarak proletaryanin sürekli ve özsel gerçekligidir… öyle ki, onu (proletaryayi) bütün
burjuva sistemin karsisina koyar, muhalif kilar ; burjuva sistemin olumsuzlamasi olarak bu
temel tez, gelecek toplumun kesin belirleyici unsurlarini içerir daha simdiden : bütün
uluslarin, sinirlarin ortadan kaldirilmasi vb…
Bir baska deyisle, Marx ve Engels'ten bile önce bu biçimde formüle edilmis bu slogan, daha o
zamanlar bir gerçeklikti… proletaryanin asla vatani olmadi, olmayacak da. Onun bizzat kendi
varligi, bütün uluslarin ortadan kaldirilmasini içerir.3
Eger Dünya'nin diger bölgelerinde Marx ve Engels'in adini bile duymamis baska komünist
militanlar tarafindan bu programin ana hatlarinin daha açik ya da daha muglâk ifadeleri
Manifesto'dan önce veya sonra formüllestirilmisse… buna sasmamak gerekir : bunlar
sinifimizin eyleminin ve yasaminin yüze çikan ifadeleridirler.
Manifesto'da böylesine açik olan bu tezin kuramsal kesinlemesi, bizzat Parti'nin geri
döndürülemez ve kesin ilerleyisini belirler ; mücadele içindeki proletaryanin savas narasi
olarak ortaya çikar… ve artik tartisma konusu edilemez olan bu tez, kendisinden sonraki
bütün formüllestirmeler için vazgeçilmez bir temel olacaktir.
Marx ve Engels gibi militanlari bu düsünceye ulastiran yollarin ayrintili incelemesinin yeri
burasi degil. Ama su olgunun altini çizmek önemli : bu yalnizca görünüste degil, proletarya
vatanin olumsuzlamasi oldugu ölçüde içerikte de vardir. Bu, burada sundugumuz tezlerin
metodunu anlamak için zorunludur.
Tezlerin sunulusunun genel metodu (komünizm/kapitalizm karsitligi ; sermaye hakimiyeti
altinda, onun olumsuzlamasi olarak komünizm), su olguya temel teskil eder : bütün olumlu
programsal belirlemeler, bizzat sermayede içerilirler (karsi-devrimci tecrübeler de buna
dahildir). Bir baska ifadeyle, komünizm, sermaye hakimiyeti altinda, devrimci hareket
olarak bu olumsuzlamadir.
Bizim için "proletaryanin vatani yoktur" tezine ayrilmaz bir biçimde bagli olan tezlerin
bütünlügünü gözden geçirmek söz konusu olamaz, ne de Marx ve Engels'in ondan
çikarttiklari bütün sonuçlari. Altini çizmek isteriz ki, bu, dünya gerçekligi olarak sermayenin,
evrensel hareket olarak komünizmin ve proletarya eyleminin kesin bir unsuru olarak
enternasyonalizmin belirli bir seviyede kavranisinda yazilidir. Bu degismez temeller
olmaksizin, "bütün ülkelerin isçileri birlesin" slogani gibi, Parti'nin ve programinin (bizzat
Manifsto'nun vatani yoktur !!!) enternasyonalist anlayisi da ölü kelimeler yigini ve kof
cümlelerden ibaret olacaktir. Herhangi bir seyi uydurmanin veya revize etmenin söz konusu
olmadigi, ama kendi tutarli pratigi içinde, var olan gerçek isyanci harekette içerilen
belirlemeleri gelistirmek söz konusu oldugunda, Parti'nin tarihsel çizgisinde önemli olan,
devrimciler tarafindan kusaktan kusaga garanti edilen bu sürekliliktir.
Revizyonizm tam karsitini yapar : Marx, Engels ya da bir baska devrimci liderden yaptigi
alintilar üzerinde oynar veya oynamaz… bunun ötesinde onun degismez özelligi,
proletaryanin pratik saptamalarinin bizzat temellerini tekrar tartisma konusu yapmasi
olacaktir. Bunun için toplumun degistigini, kapitalizmin eski kapitalizm olmadigini, isçilerin
3 "Ve nihayet, her ulusun burjuvazisi özel çikarlarini korurken, büyük sanayi, çikarlari bütün

uluslarda ayni olan ve kendisi için ulusal olma niteliginin daha simdiden ortadan kalktigi bir
sinif yaratir." Marx – Engels, "Alman Ideolojisi"

mücadelesinin de degistigini iddia ederek ise baslar her zaman… böylece, ne olursa olsun bir
seylerin hatta "vatan"in savunmasiyla bitirir isini. Simdi bu konuda Bernstein örnegini
görelim…
« Barisin ve isçi sinifinin partisi olarak Sosyal-Demokrasi'nin proletaryayi ulusun
savunucusu olarak düsünmekte çikari var midir ? Bu soruya olumsuz cevap vermek için
pek çok neden var… özellikle Komünist Manifesto'nun tezini (proletaryanin vatani
yoktur) hareket noktasi olarak alirsak, bu soruyu olumsuz cevaplamamiz gerekir. Oysa
bu tez, olsa olsa, pratik haklardan ve kamu yasamina katilmaktan mahrum 1840'li
yillarin4 isçileri için geçerli olabilir; ama bugün, dogrulugunu (gerçekligini) büyük
ölçüde kaybetmistir… ve isçi, proleter olmak yerine yurttasa dönüstükçe, her seferinde
dogrulugunu (gerçekligini) daha fazla kaybetmeye devam edecektir.
Yerel topluluklarda, devletin içinde yer alan isçi, ulusa ait kamu mallarindan yararlanan ve
esit haklara sahip bir seçmendir ; çocuklarini egiten, sagligini koruyan, ayni sekilde
mutsuzluklarina, acilarina karsi teminat veren bu toplumun bir parçasi olan isçi… bu isçinin
aynen bir Dünya yurttasi olmasi gibi her zaman bir vatani da olacaktir ; tipki özgün
niteliklerini yitirmeksizin her seferinde uluslarin birbirlerine yaklasmalari gibi…
Politik iktidarin Sosyal-Demokrasi tarafindan fethedilmesinden çok söz ediliyor
bugünlerde…her halükârda Almanya'da ulasmis oldugu güç dikkate alinirsa, bir takim
politik gelismelerin kisa bir süre sonra onu bu ülkede etkin bir rol üstlenmeye itmesi
olanak disi degildir. Ama böylesi bir olasiligin görünen kesinligi ve bu amaca yönelik
komsu halklarla arasindaki mesafe dikkate alindiginda, Sosyal-Demokrasi ulusal bir
karakter tasimak zorunda kalacaktir.
Bu, iktidari elinde tutabilmesi için vazgeçilmez bir kosuldur. Sosyal-Demokrasi, ulusun ve
sinifin çikarlarini koruma (ayni kararlilikla) görevinin üstesinden gelebilecek yetenekte
oldugunu göstererek, yönetici sinif ve parti olmaya yetkin oldugunu kanitlamalidir. »
Bernstein : "Sosyalizmin öncülleri ve Sosyal-Demokrasi'nin görevleri", 4. Bölüm.
Yukaridaki örnekte uygulanan revizyon metodu ve ondan âdeta dökülen siyasi sonuçlar
öylesine açik ki, üzerinde israr etmek gereksiz. Ama genel olarak sorun, çok daha karmasik.
Marx ve Engels'in komünist programin bu önemli tezinden bütün sonuçlari çikartmadiklari bir
gerçek. Ayni sekilde, örnegin, 1917 devrimci kusagi da programin diger merkezi tezlerinin
bütün sonuçlarini üstlenmediler… "burjuva devletin yikilmasi", "ücretli emegin ortadan
kaldirilmasi" vb. gibi."Proletaryanin vatani yoktur" gerçeginin bu henüz bitmemis yeniden
sahiplenme çabasi temelinde, Marx ve Engels, ulusal sorunu ilgilendiren her seyde kararsizlik
gösterdiler. Hatta birbirine zit tavirlari bile savundular ; kimi durumda proleter
enternasyonalizmi ile dogrudan uzlasmaz karsitlik içinde oldular. Ne Marx ve Engels'in,
bizzat kurulus tüzügünün temeli bu tezle uyusmaz olan (demokrasinin savunulmasi için
ulusal partiler) alman Sosyal-Demokrasi'si konusundaki muglâkliklari ne de Engels'in alman
ulusal savunmasini ve emperyalist savasa katilimi sahiplenmek, istemek için söz konusu tezi
tamamen degistirmesi olgusu, bu kismî yeniden sahiplenme çabasina yabanci degillerdi. Bir
yanda "proletaryanin vatani yoktur" diyen bu tez ve ondan dogrudan çikartilan sonuçlar
(enternasyonalizm, proletaryanin dolaysiz enternasyonal örgütü, kendi burjuvazisinin
4 Özellikle revizyonizmin ta kendisi olan Bernstein, "Marx yanilmisti" demek yerine,
"degisen toplumdur" demeyi tercih ettigine dikkat edin. Ve bunu bir kanitla destekleyebilir
her seferinde.

ulusalciligina muhalefet, kendi sömürücülerine karsi dogrudan mücadele eden proletaryanin
bizzat yasamindaki tüm sonuçlar, ve bu olgunun kendisinden gelistirilen enternasyonalist bir
pratik) ; diger yanda, 1891'de alman devletiyle rus ve fransiz devletleri arasinda savasin çok
yakin göründügü bir dönemde, Engels'in tavri… yani ulusalci, burjuva ve emperyalist tavir.
Iste bu iki tavir arasinda bir uçurum, derin bir programatik kopus ve toptan bir revizyon
vardir.
Hatirlayalim ki, Engels, eger Almanya saldiriya ugrarsa, "bütün savunma araçlari amaca
uygundur ; ruslara ve kim olursa olsun bütün müttefiklerine karsi saldiriya geçmeli"yi
destekliyor ve böylesi kosullarda "gerçekten savastan yana ve kararli tek parti olmaliyiz"5
ihtimalini sezgilere birakiyordu. Bildigimiz gibi, bu tavir daha sonra Sosyal-Demokrasi
tarafindan gelistirilen tamamen emperyalizm yanlisi pozisyonun öncelidir.
Bu örnek, pek çok durumda karsi-devrim ve revizyonizmin ortodoks "marksist" rolünü (en
büyük ideologlari Kautsky'nin de içinde yer aldigi Sosyal-Demokrasi'nin "marksist"
kanadinin genel pratigidir bu), niçin oynayabildigini ve halen de oynayabiliyor olmasini bize
açikça gösteriyor… ya bizzat Marx ve Engels, bu tezin sonuçlarini ancak kismen
gelistirmislerdi o nedenle, ya da Engels, revizyonizmin her zaman yaptigi gibi, kapitalizmin o
andaki özel kosullarini bahane ederek, bu tezi tamamen degistirmisti de o yüzden.
Buna komünistlerin tarihi tutumuyla karsi çikiyoruz. Bizim için bu merkezi tezi degistirmek
söz konusu degildir, ne onu anlasilmaz ve siradan cümlelerle (örnegin, "proletarya mücadelesi
biçimi bakimindan degil, ama yalnizca içerigi bakimindan enternasyonal olmalidir" gibi)6
ayni düzleme koymak, ne de kismî ya da toptan yadsimalarinin bütünlügü içinde Marx veya
Engels'i izlemek. Bizim için söz konusu olan, bu tezin bütün sonuçlarini açiga çikartmak,
gelistirmektir. Ama bu gelistirme, uydurma ya da ideolojik bir gelistirme de olmayacaktir.
Söz konusu olan, bir çalisma veya kahve masasina oturup ek açiklamalar yaratmaya çalismak
da degildir. Hayir, bizim için bu, bizzat mücadele oldu : bir yandan ulusal kurtulus ya da
emperyalist savaslara katilimla, diger yandan devrimci maglûbiyetçilik arasina açikça sinir
çizen o devasa devrim/karsi-devrim karsitligi oldu. Bu, Marx ve Engels'in henüz
üstlenmedikleri diger sonuçlari – teorik olarak ve her zaman – anlamaya yarar. O zamandan
beri, devrimci maglûbiyetçilik ve enternasyonalizm etkin bir biçimde savunulmus bir temel
olustururlar ; birbirini izleyen devrimci kusaklar için ilk ve temel hareket noktasidirlar.
Programin art arda gelen kusaklar tarafindan tekrar tekrar sahiplenilmesi yoluyla,
komünistlerin tezlerinin bütünü gelisir ve kesinlenir.
Degismez programla komünistlerin durmadan gelisen tezleri arasindaki gerçek çeliskiyi
açiklamaya, aydinlatmaya yarar bu... bütün biçimciler (Marx ve Engels'in yazilarinin
degismezligi/fetisizmi), ayni sekilde uydurukçular ve her çesitten revizyonist dönüp dolasip
bu çeliskiye toslar.
Proletaryanin vatani yoktur, hiçbir zaman da olmadi. Proletarya yalnizca sömürüye karsi
mücadele etmekle, "kendi" burjuvazisine ve "kendi" devletine karsi davranmis olur. Bu pratik,
5 MEW, Cilt XXXVIII sf. 176 ve 188 (Almanca) Burada söz konusu olan, Engels'in Berlin'deki

August Bebel'e Londra'dan yazdigi 13 / Ekim / 1891 ve 24 /Ekim /1891 tarihli iki mektuptur.
Engels savas yanlisi (bellisist) tutumunu bu mektuplarda dile getirir.
6 Çok sayida marksist-leninist örgüt, bu cümleleri en önemli noktalar olarak gösterip,
revizyonlarini gerçeklestiriyorlar. Öyle ki bu, ulusalciliklarini hakli göstermek için teoriyi
degistirmelirine, bozmalarina kadar variyor.

öncü komünistin fiilî olarak merkezilestirmeye çalistigi uluslararasi ve enternasyonalist
gerçek mücadele toplulugunun olusumuna katkidir… bu, komünizmin merkezî bir eksenidir
ve her zaman da böyle oldu.
Komünist programi Marx icat etmedi ; o yalnizca davayi sahiplenme çabasini belirli bir
seviyede ifade etti. 20. yüzyilin basinda Dünya'nin her tarafinda emperyalizme karsi
mücadelesinde, komünist sol da bir sey icat etmedi, ama sloganlarini, açik talimatlarini,
komünist hareketin gerçekligini tezlerinde biresimledi.
Bizim görevimiz de tastamam ayni.Bu tezler7, kusaktan kusaga dogrulanan, kesinlenen
komünist programin olusumunda söz konusu uluslararasi, anonim ve ortaklasa çabada
fazladan bir adimi yansitir.
Küçük grubumuzun bilinçli ve örgütlü eylemini yönlendiren ve yönlendirecek olan bu tezler,
malimiz degildir (bu tezlerin isim babaligini da istemiyoruz). Bütün tarihi boyunca Partimizin,
sinifimizin biriken tecrübelerinin biresimsel ifadesidir bu tezler… ve yalnizca onlara aittir.
Merkezi ve bölgesel yayinlarimizda (Ispanyolca, Fransizca, Ingilizce, Arapça, Portekizce,
Kürtçe, Almanca, Macarca, Farsça vb…) yer alan çesitli metinler bu tezleri açikliyor,
gelistiriyor ve tarihsel sahiplenme/uyumlastirma sürecinin temelini olusturuyorlar. Bunun için
bugüne kadar Fransizca yayimlanmis belli basli metinlerin yorumlu bir listesini bu tezlere ek
olarak yayimliyoruz. Bu anlamda, pek çok sorunda bu metinler ancak birkaç satirla ifade
edilmis tezlerden daha genisçe ele alinmis olsalar da, söz konusu olan, bütün bunlarin
tamamlanmayi bekleyen bitmemis bir çalismanin çekirdegi oldugunu saptamaktir (böylesi bir
devrimci çalisma, yalnizca toplumsal devrim tarafindan gerçeklestirildigi gün tamamlanmis
olacaktir). Tekrar ediyoruz : bu çalisma tezleri "efsanevî bir varis noktasi" degildir ; yalnizca
çalisma tezlerimizdir, çalismamizin sürüp gittigi temel üzerindeki eylemimizin bir sentezidir.
Bir metnin sapmalara, ihanetlere, bölünmelere vs. karsi bir garanti olusturabilecegi inancini
siyasî paranoyaklara birakiyoruz. Sahip oldugumuz yegâne garanti, bir gruba, bir partiye veya
bir sefe degil, ama komünizme, bizi bizden ayiran her seyi yikacak olan o gerçek harekete
katilimimiz içinde ulastigimiz sonuçlarin bütünlügüdür. Ve de diyalektik olarak, bu hareket,
yalnizca merkezilestiginde, örgütlendiginde, hedefe yöneldiginde, tek kelimeyle, Parti olarak
ortaya çiktiginda var olabilir.
Bu partinin örgütlenmesi, hazirlanmasi, yapilandirilmasi ve yönelimi, devrimci kadrolarin
uluslararasi boyutlarda olusturulmasi ve komünist devrimin Dünya ölçegindeki yönetiminin
hazirlanmasi çalismalarini eskiden beri hep üstlenmis olan gruplarin, bölüngülerin ve
militanlarin anonim bir eseri olacaktir.
EKB'nin olusumundan bu yana en önemli kaygimiz, komünist hareketin durumu ve sinirli

güçlerimizle uyum içinde hareketin bütün görev ve ihtiyaçlarini üstlenmektir. Komünistleri
gerçekte tanimlayan sudur : "döneme uygun olarak" falan ya da filân görevi gerçeklestirileblir
yegâne görev olarak düsünmemek ve üstlenmemektir (bazilari için bu görev "kuramsal"dir,
kimileri içinse "propaganda" öne çikar, daha baskalari da onun "askerî" oldugunu söylerler).
Eger böyle olsaydi, komünistler, proleter hareketin ihtiyaçlarina oranla daha az önemli
7 Komünistlerin tavri ve kusaklar boyu süregelen tezleriyle, küstahça bu tezlere karsi

yönelmis revizyonizm arasindaki karsitligi açikliga kavusturarak, merkezi tezlerden herbiri
için (burjuva devletin, demokrasinin, degerin, cepheciligin vs. olumsuzlanmasi amaciyla) bu
türden açindirmalar yapilabilir.

g€revleri •stlenerek, tamamen k‚smƒ saptamalarla, proletaryan‚n geri kalan‚ndan farkl‚la„acak,
kopmu„ olacakt‚rlar.
Devrimci praksisin8 €z•, tersine, g•… dengelerini ve €ncelikleri dikkate alarak hareketin
bütün ihtiya… ve g€revlerini •stlenmektir. B•t•n bu g€revler ola†an ya da acil durumlara
ba†l‚ olarak de†il, ama kom•nizme g€re belirlenen hareketin evrensel ve tarihi …‚karlar‚n‚ her
zaman €n ko„ul kabul ederek •stlenilmi„ olmal‚d‚rlar. Bu, yaln‚zca bu, PARTI'yi kesinlemenin
tarihƒ …izgisidir.
E†er ya„am‚n, m•cadelenin yaz‚l‚ ifadeleri her zaman militanlar‚n ele„tiri konusu olmu„sa
(de†i„meden donup kalan „eyler •zerindeki dinamik ya„am‚n mant‚kƒ ifadesi), asl‚nda dilin
de, hakimiyetinden ka…abilen bir i…eri†i ge…irtmenin €zellikle zor oldu†u sermaye
egemenli†inin etken bir •r•n• oldu†unu ayn‚ „ekilde hat‚rlatmak gerekir : hareketi yaln‚zca
donmu„ ulamlara elveren bir dilin arac‚l‚†‚yla ifade etti†imizde, …eli„ki hep var olarak kal‚r.
Ayn‚ bi…imde bir kavram, proletaryan‚n ya„ad‚†‚ farkl‚ ger…ek ve i…eriklere ba†l‚ olarak iki
ayr‚ dilde ifade edilebilir.
Bu bo„luklar‚ doldurmak, her „eye ra†men ka…‚n‚lmaz oldu†unu bildi†imiz zay‚fl‚klar‚n‚
azaltmak i…in, vermek istedi†imiz ger…e†in bu ifadelerini birle„tirmek amac‚yla, tezlerle d€rt
ayr‚ dilde …al‚„may‚ denedik.
Sonu… zahmetli ve g€reli olarak "ar‚ olmayan" bir dildir‡ tarihi ve toplumsal olarak
belirlenmi„ kavramlar‚n bizzat i…eri†inin bizim i…in ta„‚d‚†‚ anlamla, bir yurtta„ (ne de onlar‚n
en "siyasile„mi„ler"i) i…in ayn‚ olmamas‚ olgusunun yans‚tt‚†‚ da budur. ˆrne†in "parti",
"proletarya", "s‚n‚f", "demokrasi", "sermaye" gibi ifadeler, ba„vuru noktalar‚ ve de†i„ik
konular •zerine •retti†imiz farkl‚ katk‚lar olarak al‚nmalar‚ gerekir.
De†i„ik dillerde ger…ekle„tirilen belli ba„l‚ katk‚lar‚n …evirisi, merkezƒ yay‚n organlar‚m‚z‚
ba†da„‚kla„t‚rma ve merkezile„tirme …abam‚z‚ yans‚t‚r. Bu ba†da„‚kla„t‚rma e†iliminin
€nemini vurgulamak amac‚yla, bundan b€yle b•t•n merkezƒ organlar‚m‚z‚n, daha do†ru
oldu†unu d•„•nd•†•m•z ayn‚ ad‚ ta„‚mas‚na karar verdik : Kom•nizm (b€ylece Frans‚zca
yay‚n organ‚m‚z "Le Communiste", bundan sonra "Communisme" ba„l‚†‚n‚ ta„‚yacak
di†erleri gibi). S•reklili†e sayg‚n‚n bir ifadesi olarak Bordiga'n‚n1953'te s€ylediklerini
hat‚rlatmak yeter san‚r‚z :
‰ Šal‚„mam‚z‚n sa†lad‚†‚ katk‚lar‚n s•reklili†ini izlemek i…in, okuyucular, s•rekli
yay‚nlar‚m‚z‚n de†i„en isimlerine (bir €nceki …evreden t•remi„ d€nemlere ba†l‚
de†i„iklikler) tak‚l‚p kalmamal‚lar. Katk‚lar‚m‚z b€l•nmez €rgenlikleriyle kolayca
tan‚nabilirler. E†er •retilmi„ mallara etiket yap‚„t‚rmak, b•t•n fikirleri yarat‚c‚s‚n‚n
ad‚yla izletmek veya b•t•n bir partinin „efi taraf‚ndan belirlenmesi gibi olgular
burjuvaziye €zg• davran‚„larsa‡ a…‚kt‚r ki, proletaryan‚n kamp‚nda, sergilemenin
bi…imi ger…ekli†in nesnel ili„kileriyle ilgilendi†i zaman, bu asla aptal rakiplerinin ki„isel
g€r•„leriyle, €vg•lerle, k•f•rlerle ya da hafif ve a†‚r s‚kletler aras‚ndaki a„‚r‚ ve
dengesiz rekabetlerle s‚n‚rland‚r‚lamaz. Bu durumda karar i…erik taraf‚ndan de†il, ama
8 Praksis, dar anlam‚yla "pratik" olarak kavran‚„‚n‚n €tesinde, - D•nya'n‚n t•m•nde veya bir

b€lgesinde ve belirli bir d€nemde ‹ bir ideolojiyi ve b•t•n gelenekleriyle birlikte bir k•lt•r•
de i…eren insanƒ etkinliklerin b•t•n• „eklinde anla„‚lmal‚d‚r. Š.N.
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

sergileyenin iyi ya da kötü niyetiyle belirlenir. Isimiz agir ve zor ama, amaçlarimiza
burjuva reklâm teknigi hilelerine, insanlara dalkavukluk etmekten ibaret asagilik
egilimlere basvurarak degil, yalnizca onlari olduklari gibi üstlenerek ulasilacaktir. » A
Bordiga ; Zamanin Akisinda – 1953
Bunun içindir ki "Programatik Yönelim Tezleri"miz, kendilerini Dünya'nin merkezi olarak
tanimlayan farkli mezheplerin kelimenin dar anlamindaki iddiali ve törelere bagli herhangi bir
"plâtform"u degildir. Komünist program, bizi mümkün bütün sapmalardan koruyarak, bize
herhangi bir erdemsel safligi garanti eden bir metin degildir. "Plâtform" terimini "komünist
program"in es anlamlisi olarak yutturmaya çalisan (sanki bu program ne türden olursa olsun
herhangi bir metine indirgenebilirmis gibi !) ve bu plâtformun yalnizca gelecegin kesin
garantisi degil, üstelik – iddia üzerine iddia – isçi mücadelesinden kaynaklanan bütün sorulara
gerekli cevaplari da içerecektir diyerek onu efsanelestiren bu inanci, biz, karsi-devrimcilere
birakiyoruz. "Gerçek hareketin ileriye dogru atilmis bir adimi, bir düzine programdan daha
degerlidir" demisti Marx yüz yili askin bir süre önce… iste "plâtformlar", "programlar"
fetisizmine karsi olan buydu.
Falan ya da filân proleter önderden bir cümleyi veya bir plâtformu ezbere tekrarladigi için bir
nebze olsun sapmayacaklarina inanan bütün ideal parti ve plâtform fetisistleriyle, kati
biçimciligin degismez yandaslarina sunu, dünkü yoldaslarini karalamak için kolaylikla
plâtform, grup veya eylem tarzlarini degistirdiklerini hatirlatmak yeter… Nihayet, geçmisin
seflerinden aktardiklari cümlelere dayanarak, "devrimci kadrolar"in mükemmelligi ya da ideal
"parti" üzerine tumturakli nutuklarin arkasinda federalizm egilimlerini, sekterliklerini ve de
sefil bireyciliklerini saklayanlarin hepsine karsi Fransizca yayin organimizda bir süre önce
söylediklerimizi hatirlatiriz :
« Biz komünistler için önemli olan, Marx, Lenin veya Bordiga’dan yapilan falan yada
filân aktarmalar, hatta belirli bir andaki falan ya da filân durus degildir ; ama az ya da
çok belirgin ifadelerin ötesinde degismez olan içerigi, komünistlerin her zamanki
girisimlerini birbirine baglayan kizil ipi kavramaktir, bütün kapitalist engellere karsi
isçi mücadelesinin yaninda yer almaktir, önemli olan budur. Belirli bir anin
anlasilmasinin, kesin ifadelerin, çesitli isçi yayinlari veya bayraklarla ifade edilen
bilincin ötesinde, isçi sinifinin sömürüye karsi gerçek ve dolaysiz mücadelesi, her
zaman – dün, bugün, yarin – cepheye, demokrasiye ve ulusçuluga karsi oldu. »
Sunus, Le Communiste No : 6
Düsmanimiz, her zaman burjuva sinif tarafindan temsil edilen kapitalist toplum iliskileri oldu.
Ihtiyaç ve isteklerimiz de hep degismeden kalacak : mücadele usullerimiz, dogrudan
eylemimiz (siddet ve devrimci yildirganlik), burjuva devletin bütün yapilarina karsi olan ve
onlarin disindaki örgütlülügümüz, silâhli ayaklanma, ücretli isi yok etmek için proletaryanin
dünya çapindaki diktatörlügü vb… hep ayni oldular. Bu "çalisma tezleri" araciligiyla dünün
ve bugünün komünist bölüngüleri arasindaki canli ve gerçek süreklilige yapmak istedigimiz
katki, iste bu gerçek degismezliktir.
ENTERNASYONALIST KOMÜNIST BIRLIK – 1989

TEZLER

1.
Bugün insanligin karsi karsiya oldugu devasa sorunlar – sömürü, sefalet, savas, açlik, insana
yabancilasmis (seylesmis) emek, yogun issizlik vs. – kapitalist gelisme ve barbarligin
ayrilmaz ve zorunlu sonuçlaridir. Bu sorunlar yalitik olarak ele alinma yerine, tüm
dinamikleri içinde, yani tarihin son sinifli toplumu olan kapitalist sistem çerçevesinde, hem
ilkel toplumdan komünizme uzanan tarih yayinin bir parçasi hem de dünya çapinda komünist
toplumun kurulusunun maddi kosullarina yol açan sürecin bir ani olarak üstlenilir, ele
alinirsa…evet yalnizca böyle ele alinirlarsa gerçekten karsi konulabilirler (teorik-pratik
bütünlükleri içinde). Komünizm insanlik tarihinin sonu olmayacaktir. Komünizm – evrensel
topluluk olarak insanin olusumu – ,tamamen tersine,özel mülkiyeti, toplumsal siniflari, devleti
vs. ortadan kaldirarak gerçek insan tarihinin dogusu anlamina gelecektir.

2.
Ilkel toplum, bizzat kendi sinirliligi yüzünden yok oldu. Burada insan, hayatta kalabilmesinin
kosullarini üretirken, genisletilmis yeniden üretim, ihtiyaçlarini da çogaltir ve bu sinirli
toplumun gelismemis çerçevesini parçalayip, dagitir. Topluluklararasi degisim (meta
degisiminin basladigi yerde bu ilkel topluluklar biter), onlarin iç gerçekliklerini git gide
devrimcilestirecek ve onlari daha genis bir bütünlük içinde kavrayacaktir. Nesnelerin
dogrudan ihtiyaçlari karsilayan faydasiyla – kullanim degeri –, onlarin degisim araciligiyla
baska tür nesneler elde etmeye yarayan – degisim degerinin temeli – özellikleririnin
birbirinden ayrilmasini zorla kabul ettirecek olan budur. Bu süreç, ilkel topluluklarin tarihi
çözülüsüne neden olacak ve deger döneminin baslangicina yol açacaktir.

3.
Bu sürecin ilk sonucunu incelersek eger, Dünya'nin herbiri dogrudan dogruya farkli bir üretim
tarzina sahip olan sayisiz tipte topluma bölünmüs gibi göründügünü saptariz : köleci, asya
tipi, cermen vb… Buna karsilik, bu süreci (dönüserek dünya sermayesine, komünizmin
kurulusunun gerekli kosulu olan bu asamaya kadar ulasan paranin gelisim süreci) bir üst
seviyeye ulasma görüs açisindan incelersek eger, antik dünyanin (kelimenin tam anlamiyla
kapitalizm öncesi, yani kapitalizmden önce var olan) kutuplarinda, gelismesi dünya
sermayesinin bütün önvarsayimlarini , ayni sekilde önceden var olan bütün dogrudan üretim
biçimlerinin dünya sermayesi tarafindan ve onun içinde altalanmasini daha o zamandan içeren
gezici ticaretin ve tefeci sermayenin varligini çok çabuk açiga çikaririz.

4.
Kapitalist dönem öncesine ait bütün toplumsal olusumlarda siyasî, ulusal, dinî vs.
belirlemelerin sinirli niteligine ragmen, insan her zaman üretimin amaci olarak görülür :
burada degisim, yalnizca bir araçtir. Oysa genellesmis meta üretiminde, bütün kapitalizm
öncesi toplumlarinin tersine, zenginlesme en yüce amaç haline gelir ; para yegâne ereklik
olur. Onun birikimi, her seyin karsisinda belirleyici duruma gelir (degisim ve dolasim araci

olarak para) ; ve böylece, çok büyük bir sürecin sonunda, onlari birlestiren biricik topluluk
olarak kendini kabul ettirir. Degisimin gelismesi, üretimin amacini insanin ve zenginlesmenin
hedefi yaparak, sermayeyi, üretimi tamamiyle ele geçirmeye zorlar.

5.
Paranin sermayeye dönüsümünün bu tarihî süreci, hem sermayenin uluslararasi ölçüde
yogunlasmasi ve merkezilesmesi hem de üreticiyle onun üretim faaliyetinin nesnel
kosullarinin ayrilmasi sürecidir… daha açik bir ifadeyle, siddet yoluyla mülksüzlestirme
süreci sonunda hayatî yasam araçlarindan mahrum kalan bütün üreticiler, ücretli köleler
olmak zorundadirlar (devlet terörü sayesinde özgür emekçinin yaratilisidir bu). Kendinden
önceki bütün üretim biçimlerini dünya ölçüsünde altalayarak, bizzat kendi yikilisinin maddî
kosullarini gelistirerek, kapitalizm, insanligin bütünü için sinifsiz bir topluma dogru basit bir
geçis biçiminden baska bir sey olmayan bir sisteme dönüsür… böylece sinifli toplumlar
çevriminin son asamasini olusturur. Insanligin tarih öcesinin sonu olan yikilisi bu nedenledir.

6.
Kapitalizm kendinden önceki bütün üretim biçimlerinden,evrensel özüyle (bütün insanligi
birlestirmenin kosulu), ayni sekilde sinif karsitliklarini basitlestirerek/siddetlendirerek
farklilasir : toplum iki büyük düsman kampa, birbirine meydan okuyan iki sinifa (burjuvazi ve
proletarya) bölünür.
Gelismesiyle kapitalizm, kendi ortadan kalkisinin kosullarini dogurur… bütün gezegenimizi
silip süpürecek olan silâhlari yaratarak degil yalnizca, ama özellikle bu silâhlari tutup
kavrayacak insanlari, yani proletaryayi üreterek ve yogunlastirarak hazirlar sonunu.

7.
Proletarya geçmisteki bütün sömürülen siniflarin mirasçisidir… çünkü yasaminin, daha
dogrusu hayatta kalma mücadelesinin kosullari, geçmiste sömürülen siniflarin maruz
kaldiklarinin insanlik disi boyutu, proletaryada doruguna ulasir ; mirasçidir çünkü, proletarya
kendinden önceki mücadelelerin bütün derin nedenlerini kendinde yogunlastirir. Ama yine de
proletarya, geçmisin sömürülen siniflarindan farklidir… çünkü geçmisin sömürülen
siniflarinin kendilerine özgü toplumsal projeleri yoktu ; çünkü mücadeleleri – tarih disi ve
hayalî olarak – kaybedilmis eski toplumu yeniden kurmayi deneyen basit tepkiler çerçevesini
asmanin maddî olanaksizligi içindeydi.
Insanin insanliktan çikarilmasina karsi, insan yasaminin degerin diktatörlügüne tâbi olmasina
karsi, sömürüye karsi yürütülen yüzyillik mücadele, proletaryayla tarihte ilk defa devrimci bir
vesileyle yani insanligin bütünü için geçerli ve ilerlemeci uygarlikla baglarini tamamen
koparan gerçek ve uygun toplumsal bir nedenle üstlenildi : sermayenin ve onunla birlikte
siniflarin, sömürünün, özel mülkiyetin, bütün devletin vs. yok edilmesi… ve komünizmin
kurulmasi.
Demek ki bu mücadele, yalnizca bir sömürülen sinif tepkisi degil, ayni zamanda ve özellikle,
dünya çapinda bir komünist partisi (kavramin en genel anlaminda, var olan praksisin alt üst
edilmesi anlaminda) olarak örgütlenmek ve programini üstlenmek zorunluklariyla karsi
karsiya olan tarihî bakimdan devrimci bir sinifin eylemidir.

8.
Önce "kendinde" var olan (ekonomi veya "üretim" tarafindan bizzat kendileri için saptanmis),
ardindan "mücadele eden" (siyaset yaparak) siniflar yoktur. Onlar yalnizca uzlasmaz ve karsit
örgensel güçler olarak vardirlar. Içerdikleri üretim iliskilerine ve uzlasmaz çikarlara ayrilmaz
bir biçimde bagli olan mücadele ve muhalefet hareketlerinin eylemligi içinde belirlenirler
yani. Burada "üretim" terimi, özel olarak seylerin üretimini kasteden dar (dogrudan)
anlaminda degil, ama genel anlami içinde ele alinmistir… yani türün (insanlarin) yeniden
üretimi ; sömürünün yeniden üretilmesi ; birbiryle uzlasmaz iki kampin (sömürenler ve
sömürülenler) yeniden üretimi ; bir yandan birilerinin özel mülkiyetinin, öte yandan varlik
kosullarin garantiye almanin gerekli araçlarindan bu "birileri" tarafindan yoksun birakilmis
digerlerinin de durmadan artan sayilarinin yeniden üretilmesi ; ve nihayet, mülk sahipleriyle
(özel mülkiyet dünyasinin savunuculari), pratik yasamlarinin tamami içinde bizzat varliklari
bu dünyaya karsi olanlar arasinda durmadan siddetlenen uzlasmazligin yeniden üretimi olarak
ele alinmalidirlar.
Yani proletarya ve burjuvazi karsilikli uzlasmazliklari tarafindan belirlenirler : kapitalist
üretim iliskilerinin kendisinde simgelestigi muhafazakâr parti olarak, gerici güç olarak
burjuvazi ; güncel toplumun olumsuzlamasi olarak, yikici, imha edici parti olarak ve
komünizmin tasiyicisi olarak proletarya.

9.
Burjuva topluma özgü çeliski, insanligin bütününü kapsamis olan bizzat sermayenin bagrinda
bulunur. Sermaye kendi özünü – artarak gerçeklesen deger olarak –, yalnizca üretici güçleri
gelistirerek ve devrimcilestirerek gerçeklestirir. Bunun sonucu da, bütün metalarin üretiminde
toplumsal bakimdan gerekli emek süresinin kisalmasidir ; bir baska ifadeyle, genel bir deger
kaybidir bu (bütün ürünlerde, emek gücünde, üretici sermayede vs…). Yani üretimin hareket
noktasi ve bizzat amaci – sermayenin kendiliginden artisi –, bizzat harekete geçirdigi
araçlariyla önlenemez bir çeliskiye girer (üretici güçlerin devrimi = deger kaybi !!), her krizde
üretici güçlerin yigin halinde tahribiyle kendini ortaya koyan budur ; ve kapitalist üretim
iliskilerinin degismez gerici niteligini gözler önüne serer ; ve de üretici güçlerle olan bu
çeliskiyi (yalnizca devrimci proletaryanin en son sonuçlarina kadar itebilecegi bir çeliski), her
an patlamaya hazir kilar.

10.
Sermaye, proletaryayi (komünizmin tasiyicisi !) oldugu kadar, iktisadî anarsiyi de (kendi
yasasi !) ortadan kaldirmakta bir o kadar yeteneksizdir. Degerin biricik üreticisi olan
proletarya, deger olmaksizin var olamazdi. Dünya çapindaki toplam sermaye (genel olarak
sermaye), her özel sermayenin deger artisini saglamak isteyebilir (yalnizca isteyebilir), ama
bu, ancak genel artis ahengini düsürerek gerçeklesebilir. Her seferinde daha derin ve siddetli
krizlerle biterek daha güçlü gelisme safhalarinda kendini açiga vuran olgu budur… öyle ki bu
olgu, kapitalist toplumsal sistemin bizzat varligini siyasî, ideolojik, toplumsal ve iktisadî
olarak tekrar tekrar tartisma konusu yapar, bir sorun olarak ortaya koyar.

11.

Demokrasi, ilkel toplumun dagilisindan ; degisimin, metanin, özel mülkiyetin, sinifli
toplumun gelismesinden ; tarihsel olarak bireyin hazirlanmasindan ; insanin, yasamini
üretirken bizzat kendisinden ayrilmasindan dogar. Onun gelisimi, degerin insan ihtiyaçlari
üzerindeki diktatörlügünün gelisimidir ; sömürülen siniflara karsi devlet diktatörlügünün
gelisimidir. Artarak gerçeklesen degerin ve metanin fetis karakterinin topyekün hakimiyetiyle,
kapitalist terör, yani demokrasi doruk noktasina ulasir. Söz konusu olan, özel bir çevre ya da
basit bir hakimiyet biçimi degildir ; söz konusu olan, sermaye toplumunun sürüp gitmesini
saglayan degismez özdür (itibarî bir takim temeller üzerinde bir seyleri birbirinden kopararak
ve birlestirerek, yani deger üzerinde sekillenen itibarî, sahte bir topluluk yaratarak).Yasamin
her alanini kapsamina alarak demokrasi, ona özgü toplulugun olabilecek tek topluluk
oldugunu ileri sürmek için çaresiz bir biçimde çikarlari uzlasmaz olan siniflarin varligini
aslinda reddeder : paranin toplulugu, mantikî sonucu halk olan özgür/rekabetçi/ulusal yurttasbireyin (devleti olusturan sendika ve parti yapilanmalari çerçevesindeki herkes) üreticisi olan
topluluk.

12.
Demokratik hak ve özgürlükler, insanlari meta (özellikle de emek gücü metasi) alici ve
saticilari olarak iliskiye geçiren kapitalist toplumsal dengelerin yalnizca yasal
düzenlemeleridirler. Bu düzenleme, sinif olarak proletaryanin olumsuzlanmasidir. Yani meta
sahipleri, yasal bakimdan özgür ve esit bireyler olarak karsi karsiya gelir, iliskiye geçerler.
Ama mülk sahipleri arasindaki bu esitlik ve özgürlük iliskisi, burjuvalarla proleterler
arasindaki dengelerin (özellikle üretim araçlari mülkiyetini elinde tutan birileri ve is
güçlerinin disinda bütün mülklerden yoksun birakilmis digerleri arasindaki dengeler)
dondurulmus iliskisinden daha fazla bir sey ifade etmez. Burjuvazi için özel mülkiyetin
egemenligi, proletaryanin tamamen mülksüzlestirilmesi demektir.
Ideolojik bir mekanizma olarak demokratik hak ve özgürlükler, yalnizca sermayenin
çogalmak için ihtiyaç duymasi halinde alici bulabilecek olan emek güçlerini satan özgür
yurttaslar olarak proletaryanin atomizasyonunu gerçekten güvence altina alir ve kesinler.
Demokratik hak ve özgürlükler, her seferinde daha fazla kan ve deger yaratmaya veya ölmeye
mecbur proleterleri, aralarinda karsilikli özgür rekabete zorlar. Demokratik hak ve
özgürlükler, zorbalik, siddet ve zorlama araçlaridirlar ve demokrasinin (yani burjuva
hakimiyetinin) çok önemli bir silâhini olustururlar.

13.
Burjuva ideolojileri – ufuklari kendi sömürü sisteminin sinirlarini asmayan dar kafali burjuva
anlayisinin ifadeleri –, toplumun kutuplasmasinin (burjuvazi ve proletarya arasinda) gerçek
boyutlarini sürekli olarak gizlemeye çalisirlar. Böylece burjuvazi, demokrasiyi açiklamak için
kendi demokratik görüs açisindan hareket eder ; toplumu açiklamak için de – üretim tarzinin
geçici niteligini saklamaya çalisarak – dogrudan ve tarih disi bir görüs açisindan yola çikar.
Burjuvazi, devrimci gücü, bu toplumu yok etmeye yetenekli biricik gücü özellikle gizler…
yani proletaryayi. Proletarya tersine, ne türden olursa olsun hiçbir ideolojiye ihtiyaci
olmamasi, basvurmamasi nedeniyle, tarihsel gelismeden korkmaz. Kendi diktatörlügünü,
bütün siniflarin ve kendi kendinin olumsuzlanmasi süreci olarak ileri sürer. Proletaryanin
varligi, kapitalist toplumun olumsuzlamasidir ; ve bu toplumun felâketli dogasi,proletaryayi
toplumsal sistemin tümünü ve bütün ideolojilerini yeryüzünden süpürüp atmak için onu
(proletaryayi) uluslararasi bir güç olarak örgütlenmeye zorlar.

14.
Demokrasinin bizzat gelisimi, durmadan siniflar arasindaki sinirlari silerek (gölgeleyerek),
kapitalizmin çeliskilerinin basitlesmesinin/siddetlenmesinin güncel önemini gizlemeyi
üstlenir ; gelisimi içinde yeri geldiginde, tam bir karisikligi (anlasilmazligi) gelistiren özgün
ideolojik biçimler, özellikle de, toplumu iki uzlasmaz sinifa degil, ama az ya da çok muglak
ve esnek çok sayida kategorilere bölecek olan biçimsel ve yasal karmasik bir tüzükler
bütünlügü üzerine temellenmis özgün ideolojik biçimler tarafindan dogrulandigi görülmüs
olan budur.
Böylece, örnegin toplumun bir kutbunda yer alan sözde ücretlere iliskin yasal biçimlerin
bütünü, devletin tüm yapisinin burjuva dogasini gizlemeye çalisir. Örnegin subaylarin veya
devletin, sirketlerin, polisin üst düzey yöneticilerinin, her türden bürokratin durumu budur…
bu zati muhteremler, bu kiliflar altinda tarafsiz kategoriler, hiçbir sinifa ait olmayanlar olarak
tasnif edilirler ; daha da kötüsü… kimi "emekçi tabakalar"la bir tutulurlar.
Toplumun diger kutbunda, tamamlayici bir olay gelisir : sözde mülkiyetin yasal biçimler
bütünü ("köylü" koperatifleri, tarim reformlari, esnaflar), aslinda arti-deger üretmeleri
amaciyla sermaye tarafindan birlestirilmis genis proleter yiginlarin (yani ücretli karakterleri
kilik degistirmis olan genis yiginlarin) varligini nesnel olarak gizler.
Bu mekanizma, diger pek çogu gibi, proletaryanin farkli tabakalarini bize,herbiri özel
çikarlara sahip ve birbirlerine muhalif tabakalar olarak sunmaya çalisir : kentli/tarimsal,
çalisan/issiz, erkek/kadin, "isçi"/memur, kol emekçisi/kafa emekçisi vs… Bu karmasik
ideolojik süreç, burjuva baski ve sömürü rejimini ayakta tutmaya yarar, katkida bulunur. Bu
ayni süreç, söz konusu rejimi sürdürmeye yardim eder; çünkü düsmanimizi gizler ve
yayginlastirir ve de sinifimizi sayica zayif ve bölünmüs bir sinif olarak gösterir. Sürüp giden
burjuva hakimiyetinin bütün sirri, proletaryanin gerçekte ne oldugunu anlamasindaki ; sinif
kardeslerinin (Dünya'nin neresinde olursa olsun, burjuvazinin bilerek olusturdugu
kategorilerden hangisi olursa olsun) mücadelesini kendi mücadelesi olarak tanimasindaki
(tarihî bir güç olarak olusmasinin vazgeçilmez kosuludur bu) zorluklar olarak özetlenebilir
böylece.
Gelisimi içinde sirasi geldiginde bu cehennemî çevrim (burjuva ideolojilerine bu boyun egis)
de, – proletaryanin mücadelesiyle , genellesmesiyle ve bu ikisinin zaman içinde rastlasmalari
egilimiyle – sistemin yikiminin art arda gelen disavurumlarinda parçalanir ; ve bir bütün
olarak kapitalist toplumun ayni yadsimasinin bu kesinlenisi (her zaman azinliktaki
komünistlerin bilinciyle sinirli önderlerinin bilincinin ötesindeki ayni çikarlar ve ayni tarihî
projeyle belirlenmis bir yadsima), her seferinde daha da su götürmez bir biçimde kendini
açiga vurur.

15.
Devrimci kriz dönemlerinde bu iki siniftan (burjuvazi ve proletarya) herbiri digerine karsi,
karsilikli uzlasmazliklari temelinde, kendi içinde birlesir.
Burjuvazinin farkli bölüngüleri, pazarlarin ve üretim araçlarinin bölüsülmesinde özel
çikarlarini ileri sürmek için, bikip usanmadan aralarinda mücadele ederler ; ama proletarya
silâhlanmis olarak ortaya çikar çikmaz ve komünizm hayaleti karsilarina dikilir dikilmez…
burjuvalar, aralarindaki bütün rekabet yerini dünya burjuvazisine birakmak üzere ikinci plâna

geçer ve sinif savasina en iyi sekilde karsi koyabilecek yetenekteki, en kararli, en güçlü, en
uygun bölüngünün etrafinda toplanirlar. Karsi-devrimin genel olarak sinif düsmanina karsi
meydan okuyusunun bu biçimi, baska özel biçimlerin düzenlenmesini dislamaz : toplumu iki
burjuva çete halinde – ikisi de proletaryayi kontrol etmeye çalisan – kutuplara ayirma, bu
biçimlerden biridir.
Devrime karsi koyabilmek için birligini, yalnizca iç kutuplasmasiyla almasik olarak
kullanabilmesiyle degil, ayni sekilde burjuvalar arasi kutuplasmanin (bir sinifin diger bir
sinifa karsi oldugu gerçek bir kutuplasmaya göre sahte bir kutuplasmadir bu)
savunulmasindaki yeteneklerine gelince… gerçekten de art arda gelen karsi-devrimler,
burjuvazinin bu maharetini, bu esnekligini dogruluyor.
Proletaryaya gelince… rekabet zincirlerini kirdigi andan itibaren, tarihî düsmanina karsi
mücadelede birleserek, kendini bir güç olarak koyar ; sermayeye meydan okumada en
yetenekli, en kararli, en güçlü, en uygun bölüngülerinin etrafinda Parti olarak merkezilesir. Bu
anlamda, sermayenin can alici birikme merkezlerini (büyük sanayi, madenler, ulastirma,
haberlesme aglari vb.) felce ugratma yetenekleri nedeniyle proletaryanin stratejik olarak
önemli kesimleri vardir kuskusuz. Bu sektörler ille de en kararli sektörler demek degildir, ne
de devrimin yayginlasmasini en fazla garanti eden sektörler. Ayni sekilde baska sektörler de
vardir : "issizler", genel olarak veya özellikle henüz isgüçlerini satin alacak birilerini
bulamamis (ya da bulamayacaklarini bilen) genç proleterler (çogu zaman alisilmis
siniflamalara uymayan "gençler" veya "ögrenciler" adi altinda gizlenmis sektörler). Bu
sonuncu kesimler, hareketin niteliksel siçramasinda belirleyici bir rol oynayabilirler…
mücadelenin etkin genellesmesiyle, kitlelerin sokaga inmesiyle, yerel dayanismaci birlikçilige
geçilmesiyle (toplumun iktidari genel sorununu ister istemez ortaya koyan bu yeni duruma
karsi, artik burjuvazi ne ulamsal ne de kismî reformlar öneremiyecegi bir yerel birlikçilik)
birlikte, her zaman sirketlerin dar görüslü yöneticileriyle baglari kopartmak anlamina gelen
bir niteliksel siçrama. Ama bu müthis devrimci enerji, yalnizca merkezilesmis Parti olarak
örgütlenirse, örgütlendigi zaman, kelimenin tarihî anlaminda bir güç olur, bir güce dönüsür.
Bu olmaksizin söz konusu enerji savrulup silinecek ve hatta karsi-devrim tarafindan onun
çikarlari için bile kullanilabilecektir. Öte yandan bu hareket, tamamiyle komünist bir program
ortaya koymaksizin, bütünüyle devrimci olan bir yönetimle donanmaksizin, merkezi bir parti
olarak da olusamaz. Ve ayni sekilde, komünist yönelim ve program, bu hareketin (çok genis
ve güçlü olsa bile) dogrudan sonucu degildir ; ama komünistler tarafindan garanti edilen
bilinçli, iradî, tarihî uzun ve zor bir mücadeleyle devrimin ve Parti'nin yönetim organina, canli
bir güce dönüsmüs tecrübelerinin sonucudur tam da.

16.
Tarihî mezar kazicisinin gelismesine yol açan kapitalizmin gelismesi, ayni zamanda onun
(mezar kazicisinin) mücadelesinin baslica kosullarin belirler. Proletaryanin mücadelesinin
burjuvazininkiyle ayni veya benzer olabilecegi anlaminda degil, ama sermayenin gelismesinin
bu mücadelenin bizzat kosullarini uzlasmaz bir biçimde belirleyerek dogurmasi ölçüsünde,
proleter devrimi bütün öncekilerden farkli ve essiz bir devrim kilar.

17.
Kapitalizmin hiçbir tarihî geçmis örnegi olmayan bir gerçekligi yaratarak ayni zamanda
sömürülen devrimci bir sinifi dogurmasi böyledir : yani özgün toplumsal bir projesi olan
geçmisin hiçbir devrimci sinifi, ayni zamanda sömürülen bir sinif degildi.

18.
Böylece burjuva toplum, bütün özel çevrelerin (tabakalarin, siniflarin) olumsuzlamasi olan
özel bir çevreyi (proletaryayi) gelistirir. Kapitalist toplum, bu sifatla olusmaya ve bütün
siniflari ortadan kaldirmak için hakim sinifa dönüsmeye kararli bir sinif dogurur. Yani
proletarya , eksiksiz gerçeklesmesi kendi kendini yok etmesi demek olan bir siniftir. Geçmisin
devrimci siniflari,gerici güçler olarak durumlarini saglamlastirmanin savunusunda yeni bir
hakimiyet biçimi kurmak için kendilerini iktidar ve özel bir çevre olarak koyuyorlar,
tanitiyorlardi. Proletarya tersine, bütün hakimiyet biçimlerine, bütün sömürüye, bütün devlete
son vermek için ortaya çikar.

19.
Kapitalizmin evrensel niteliginin, savunulacak ne ulusal ne bölgesel ne de sektörlere bagli
hiçbir çikari olmayan proletaryayi evrensel bir sinif olarak dogurmasi böyledir.
Proletaryanin tersine burjuvazi, özel çikarlarini öne sürerek devrimini gerçeklestirmekle
kalmadi, kendi özü olan rekabet, pazarlarin tekrar tekrar bölüsümü için onu kendi içinde
siddetli parçalanmalara ve bütün düzeylerde dalasmaya zorluyor. Burjuvalar arasi birlik
(anonim sirketler, tekeller arasi anlasmalar, ulusal devletler, devlet gruplasmalari, dünya
devleti vs.) her zaman ticarî ve/veya sinif savaslarina en iyi kosullarda karsi koymak amaciyla
yapilir. Bu birlik her an parçalanabilir, farkli özel bölüngülerine ayrisabilir. Bundan dolayi,
birlesmis oldugu zaman bile burjuvazinin eylemi, bölünmeyi içerir ; bütün baris evresi,
yalnizca gelecek savasin bir asamasidir.
Proletarya için tersine… her eylem (en kismî olanlari bile) kendinde evrenselligi içerir : yani
sermayeye karsi sinifimizin tek bir eylemi (bölgesel veya belirli bir sektörde olsa bile),
evrensel toplumsal devrim için mücadelenin ve Dünya'nin dört bir yaninda ayni olan
çikarlarimizin kesinlenmesini içerir.

20.
Açiklamalarin anlasilabilirligi için özellikle ayri ayri sundugumuz bu temel ve birbirinden
ayrilmaz unsurlar, proletaryanin devrimci mücadelisinin özünü olusturur ve onun eyleminin
bütün içerigini belirlerler. Sinifin en kararli unsurlarinin örgütlenmesi ve mücadelenin
önlerine koydugu, koymakta oldugu ve koyacagi devasa sorunlarin çözümü bu temel
üzerindedir. Bütün taktik kararlar, zorunlu olarak bu degismez stratejik bütünlüge
(hareketin, amaçlarinin ve araçlarinin tümünün bölünmez birligine) bagli olmalidir. Bu
temellerden sapan bütün taktikler, en iyi durumda isçi sinifinin yanilgisidir ; ama çogu zaman
sermayenin karsi-devrimci politikasinin bir aracidir.

21.
Komünist program, toplumsal karsitligin ve onun proleter dünya devrimine, komünizmin bir
toplum olarak kurulusuna kadar gelismesinin saptamalarindan çikan pratik sonuçlarin
bütünlügünden daha baska bir sey degildir. Oysa gerçeklik, insanlarin sahip olabilecekleri bu
gerçekligin bilincinden önce gelir… bu yüzdendir ki, bir çirpida ulasilmis olmaktan çok uzak
olan bu programin olusturulmasi, bütün bir toplumsal çalkanti ve sarsintilari izleyen bir

sonuçtur. Dünya devrimine kadar her seferinde daha da derilesen devrimin ve karsi-devrimin
her safhasi, devrimci mücadelenin özsel belirlemelerinden dogan sonuçlari daha iyi
kavramamiza yarar ; her safha, programin degismez saptamalarinda hemen daha simdiden yer
alan ilgili sonuçlari teorik olarak açikliga kavusturmaya (her seferinde daha tam ve kesin
biçimde) yarar.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Çalismamizin devami bu temel üzerinde sürdürülecektir ; yani önce programimizin en
genel formülleri tekrar ele alinacak, daha sonra devrimin ve karsi-devrimin en yüksek
safhalarindan çikartilan kaçinilmaz dersler bazi üzerinde, bu derslerin günümüze ve
gelecege iliskin gerçek anlamlari güncellestirilecek, somutlastirilacak ve açiklanacaktir.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
22.
Proletaryanin yani komünistlerin amaci (1847 Komünistler Birligi tüzügünde belirtildigi gibi)
sudur : "Burjuvazinin devrilmesi, proletaryanin hakimiyeti, sinif uzlasmazliklari üzerine
temellenmis eski burjuva toplumun ortadan kaldirilmasi ve ne özel mülkiyetin ne de siniflarin
oldugu yeni bir toplumun kurulmasi." ; veya Engels'in de onayladigi gibi, "Partimizin
programi… genel olarak yalnizca sosyalist degil, ama dogrudan komünisttir, ve bu, nihaî
amaci bütün devleti, yani demokrasiyi ortadan kaldirmak olan bir parti demektir."

23.
Bu, zorunlu bir biçimde proletaryanin sinif olarak yani dünya çapinda bir parti olarak, var
olan toplumsal düzenin bütününe karsi olan örgensel ve merkezi bir güç olarak olusmasi
demektir.
Sinif olarak proletaryanin örgütü, emek güçleri metalarinin özgür ve esit saticilari olan
proleterlerin rekabeti tarafindan sürekli bir biçimde yok edilme tehlikesiyle yüz yüzedir.
Bütün bir ideolojik/siyasî/askerî güç, burjuva düzenin ve toplumsal barisin üzerinde
temellendigi bu bölük pörçüklük halini (atomizasyonu) saglamlastirir, sürdürür. Proletarya,
özü geregi hem burjuvazinin uzlasmaz hasmi hem de onu sürekli tehdit eden bir güç olmasina
ragmen, bu kosullarda o, yani proletarya, kapitalist düzene karsi olan toplumsal
uzlasmazliginin silik bir duygusundan daha fazlasini tasimaz ; halkin içinde eriyip kaybolarak
siyasî bir eklentiye dönüsme egilimindedir. Sinif olarak proletaryanin burjuvazi tarafindan
olumsuzlanmasinin ifadeleri olan demokratik cepheler, ulusal birlikler, halk veya ulusal
kurtulus cepheleri, milliyetçi-sosyalizm (naziler) veya ulusal soyalizm vs., iste bu alanda
gelisip serpilirler.

24.
Her seye ragmen sinif uzlasmazliklari kaçinilmaz olarak kendilerini tekrar göstermeye
baslarlar. Varliginin, özü geregi, yalnizca bütün sinif ittifaklarini, bütün cepheleri
dislayarak mümkün oldugunu açiga vurarak, proletarya, daha güçlü, daha metin, daha kararli

bir sinif olarak, bir parti olarak yeniden ortaya çikar. Burjuva "devrimi" denilen dönemlerde
bile proletarya, diktatörlügünü ve devrimci terörünü örgütlemeye çalisan bir sinif olarak
kendini ortaya koyar… böylesi bir program karsisinda burjuvazi, en "ilerici" bölüngüleri de
dahil olmak üzere, hep birlikte karsi-devrimin kan içiciligini, terörünü kanitlamak için,
toplumun en "gerici" kesimleri üzerine kapanarak korkuyla geriler.
Bir çok kez proletaryanin mücadelesi, burjuvazinin falan ya da filân bölüngüsünün de
düsmani olan ayni düsmana karsi ("düsmanlarinin düsmanlarina" karsi mücadele olarak
adlandiriyordu bunu Marx) çarpismasiyla – zamanda ve mekânda – çakismis olabilir… ama
bu, yalnizca – politik olarak kismî ve sinirli – bir tesadüftür. Kendi sömürücüleri karsisinda
toplumsal uzlasmaz karsitligi süreklidir… ve proletarya için, bu çakisan mücadele, tek ve ayni
karsi-devrimci yildiri siyasetini – bütün bölüngüleriyle – üstlenmis olan burjuvaziyi bir bütün
olarak tehlikeye sokan güç sifatiyla, proletaryayi kaçinilmaz olarak kendini kabul ettirmeye
iter, zorlar.

25.
Dünya ölçüsünde bir sistem olarak kapitalizm, proletaryayi dünya ölçüsünde bir sinif olarak
gelistirerek komünizmi gezegenimiz ölçeginde mümkün kilar ; ayni anda,devrimin
genislemesi ve proletarya örgütlerinin niteligine iliskin programsal görünümleri belirler :
€ Ilk muzaffer ayaklanmalarinin ancak Dünya'nin belirli bölgelerinde gerçeklesebilecegi
komünist devrim, zorunlu olarak dünya devrimidir… ya genisler ya da sönüp gider !
€ Dünya ölçüsünde olmanin disinda, proletarya amaçlarina hiçbir düzeyde ulasamaz…
ne bir fabrika, ne bir bölge, ne bir ülke, ne de bir grup ülke çapinda bile bu mümkün
degildir.Bir ülkenin bir tek ya da bütün sirketlerinde tarihsel bakimdan "isçi denetimi",
"üretimin özyönetimi" olarak adlandirilan uygulamalarin hiçbiri , üretimin kapitalist
iliskilerinin yikilmasi anlamina gelmez ve hiçbir biçimde bu yikilisin yolu da
degildir.Bir hareket olarak komünizm, var olusundan beri ülkeyi, ulusu, ulusal
mücadeleyi dislar ve onlara karsidir. Onun gelisimi dogrudan dogruya bütün sinirlarin,
bütün uluslarin ortadan kaldirilisini içerir.
€ Dünya ölçüsünde davranarak proletaryanin tek vücut halinde olusumu, yalnizca karsidevrimin isine yarayacak olan koperatifçi, federalizm yanlisi, özyönetimsel
ideolojilere karsi mücadele eden ve bölgesel özellikleri korumayla yerellesmeci
çabalara karsi hareketin genel çikarlarini garanti eden örgensel bir mekeziyetçiligi
gerektirir. Besbelli ki bu, bütün sinif örgütleri (dernek, biçimsel parti, devlet vs…) ve
mücadelenin bütün safhalari (hakimiyet altindaki sinif veya hakim sinif) için de
geçerlidir.

26.
Isçilerin vatani yoktur… sahip olmadiklari bir sey ellerinden alinamaz. Ulusun savunulmasi
(ona dayanak edilmek istenen bahane ne olursa olsun), dünya isçi sinifina yapilmis bir
saldiridir. Burjuvazinin egemenligi altinda bütün savaslar, dünya sermayesinin iki ya da daha
fazla bölüngüsünü ve çikar gruplarini karsi karsiya getiren emperyalist savaslardir.
Proletarya yalnizca bir tek savasa sahip çikar ve sürdürür : burjuvazinin bütününe karsi
toplumsal savas. Liderlerinin dogrudan niyetlerinden bagimsiz olarak, savaslar, bu toplumun

bagrinda sermayeyi kanitlamanin ve isyankâr sinifi nesnel ve öznel olarak yikmanin, yok
etmenin araçlaridirlar. Bu anlamda, "vatan kurtaranlar"la "emperyalistler" arasindaki savaslar,
ulusal devletler arasindaki "basit" savaslar olmanin ötesinde, özünde sermayenin
komünizme karsi savaslaridirlar.
Mantikî devamini emperyalist savaslarda bulan "ilerici/gerici", "fasist/anti-fasist", "sol/sag"
bölüngüler arasindaki burjuvalar arasi uzlasmaz zitliklar karsisinda, proletaryanin mümkün
bir tek cevabi vardir yalnizca : bütün fedakârliklara karsi, bütün ateskeslere, bütün ulusal
dayanismalara karsi uzlasmaz mücadele… yani devrimci maglûbiyetçilik ; silâhlarini kendi
sömürenlerine, dogrudan kendisini ezenlere döndürmelidir. Proletaryanin amaci, sermayeye
karsi mücadele toplulugunun uluslararasi merkezilesmesi içinde/merkezilesmesiyle, kapitalist
savasi, dünya proletaryasinin dünya burjuvazisine karsi bir savasa dönüstürmektir.

27.
Proletaryanin yenilgisinin sonucu, Dünya'nin biri "kapitalist", digeri "sosyalist", üçüncüsü de
"azgelismis" ya da "üçüncü dünya" olarak üçe bölünmesi, uluslararasi proletaryanin
amaçlarinin ve çikarlarinin örgensel birligini yok ederek, bu bölünmüslügü saglamlastirmaya
ve sürdürmeye çalisir.
Bu ideoloji, "masumane" bir biçimde, "gerçegin basitçe tespiti" olarak kullanildigi zaman
bile, gerçekte dünya proletaryasinin yikimini içerir. Zira böylesi ideolojik biçimler,
proletaryanin söz konusu üç ayri dünyanin herbirinde farkli görevler üstlenmek zorunda
olmasi olgusunu varsayar daha bastan.
Bu yaklasimin ("birinci dünya"da demokrasiyi derinlestirme veya yalnizca bu "birinci
dünya"da sosyalizm için mücadele etme gerekliligi ; "ikinci dünya"da siyasal reformlar
saglama ve "politik bir devrim" yapma zorunlulugu ; "üçüncü"sünde de burjuva demokratik
devrim görevlerinin gerçeklestirilmesi ve ulusal kurtulus için mücadele etmenin gerekliligi)
ideologlarinin – tutarli veya tutarsiz – onu desteklemelerinin ötesinde, bu ideoloji, kaçinilmaz
bir tarzda proletaryayi uluslararasi bir sinif olarak kendi kendini inkâra götürür ; hehangi bir
mazeretle burjuvalar arasi degisik mücadelelere, Dünya'nin yeniden bölüsülmesi için yapilan
savaslara katilmasi anlamina gelir.

28.
Ulusal kurtulus mücadeleleri, anti-emperyalist savaslar, halk savaslari vs., kapitalistler arasi
savasta isçileri kurbanlik koyun olarak kullanan ideolojinin özel ifadeleridirler yalnizca.
Emperyalizm, falan ya da filân devletin su veya bu ölçüdeki gücüne özgü bir olay, bir
görüngü degildir. Bu, bizzat sermayenin kendine özgü, degismez ve ondan ayrilmaz bir
görüngüdür : gerçekleserek artan degerin olabilecek en küçük parçalarindan her biri,
emperyalist terörün bütün önsel varsayimlarini içerir. Bunun içindir ki, bütün burjuvalar
emperyalisttirler ve uygulamada dünya sermayesinin en güçlü bölüngülerine ayrilmaz bir
biçimde baglidirlar… ve bu baglilik, yalnizca malî sermaye ve anonim sirketlere dogrudan
katilimlariyla degil, ayni zamanda görünür görünmez binlerce baska anlasmayla saglanir.
Proletarya, emperyalist savaslar karsisinda, kendi sömürücülerine karsi olan mücadelesini
canlandirir, hizlandirir. Böyle davrandiginda da, bu savaslarda dünya sermayesine
uygunlugun kendisinden daha fazla bir sey görmenin gerekmedigi bu durumda, ilgisiz/tarafsiz
kalmakla, sabotajci olmakla suçlanir. Hangi bahaneyle olursa olsun, sömürücüleriyle bir

ateskesi kabul edemez. Tersine, sömürücülerinin hepsine karsi yürüttügü bu mücadelenin
gelismesi ve sürekliligi, onu, dünya sermayesine karsi, gezegenimizin bütünündeki sinif
kardesleriyle birlikteki eylemi içinde, proletaryanin dünya çapindaki enternasyonalist
örgütünün üzerinde yükselecegi bir tek mücadele toplulugunun bagrinda bulusmaya iter.

29.
11. tezde açikladigimiz gibi, komünizm, hem amaçlarinda hem de tarihi gelisimi içinde
demokrasinin canli karsitidir ; bir baska ifadeyle demokratik haklarinin, yurttaslarinin
karsitidir. Gerçeklesmesi, demokrasinin üzerinde temellendigi bütün kapitalist kavramlarin
(özel mülkiyet, ticari degisim, iktisadî deger vs…) tasfiye edilmesini gerektirir. Yani
komünizm, demokrasinin yikilip ortadan kaldirilmasini dogal olarak içerir. Proletarya için bu
tezden, kendiliginden bir sonuç çikar ortaya : içine girdigi mücadelenin hangi safhasinda
olursa olsun, eger proletarya demokrasiyi kabul ederse – ister bir cephe olarak (daha
"demokratik", "anti-fasist" veya "anti-emperyalist" kabul edilen burjuva bölüngülerinden
biriyle ittifak yaparak) ; isterse örgütün bir ilkesi olarak (seçimlerde, meclislerde, kongrelerde
siyasî garantiler arayarak) ; ve nihayet, isterse de nihaî amaç olarak ("gerçekten demokratik
bir toplumun olusmasi"ni hedefleyerek) –, proletarya, nesnel olarak ve bütünüyle amacindan,
bagimsiz bir parti olarak olusumundan, evrensel insan toplulugunun ilk biçimlenislerinden
vazgeçmis olmaz yalnizca, ama zorunlu bir biçimde proletarya olarak kendi varolusunu,
çikarlarini yani bizzat fizikî varligini da inkâr etmis olur ; sinifsiz yurttaslar dünyasinda eriyip
kaybolarak, kendi kendini sinif olarak inkâr eder ; kendini ezenleri güçlendirerek, var olan
toplumsal düzene karsi uzlasmaz bir güç (varliginin biricik olumlamasi) olmaktan çikartir
kendini :
€ Bir demokratik cepheye katilmasi halinde… çogunlugun içinde, yurttaslar
toplumunda, "anti-fasist direnis"te bogulur gider. Sinif bagimsizliginin ortadan
kaldirilmasina, cephe sonrasinda da devletin suratinin (görünüsünün) degistirilmesine
katilmis olur.
€ Demokratik haklar için mücadele etmesi durumunda da, kendi düsmaninin (devletin)
silâhlarini güçlendirir.
€ Demokratik merkeziyetçiligi uygulamasi durumunda, bireyler arasindaki ayrilmalara
(kendi aralarinda, teoriyle pratik arasinda, kararla eylem arasinda, yasamayla yürütme
arasinda, bireyle toplum arasinda vs., ayrilmalara) uygun gelen ve onlarla birlikte
kaybolup gidecek olan örgütlenme biçimlerine ilkesel bir nitelik atfederek intihar
etmis olur.
€ Ve nihayet, demokrasiyi kabul edip ona nihaî amaç olmayi atfederek, ideolojik
bakimdan burjuvalasir. Bu amaç, kapitalist toplumun idealinden hiç de farkli
degildir… saf demokrasi.

30.
"Isçi" demokrasisi (yani "isçi bir halkin hükümeti") sermayeye özgü politikayla ekonomi,
insanla toplum arasindaki arabuluculuk islevlerini korur ; yalitilmis insanlarin özgürlükleri ve
parlâmenter tapinis yerine "demokratik sovyetler"i, "özgür sendikalar"i, "bagimsiz genel
meclisler"i, "özgür isçi"yi vs. koyar.

Içerik hep aynidir : her iki durumda da özne, devrimci bir program ve yönelime sahip olan
isyankâr bir sinif degildir artik ; ama "isçi" veya degil, özgür bireydir. "Burjuva demokrat"
yoruma ait olan ulusun, halkin, yurttasin sinif disiligi efsanesi, "isçi demokrasisi"nin
yorumuna özgü olan "isçiler"in, "proleter yiginlar"in (sosyolojik olarak belirlenmis),
"sömürülen çogunluk"un bir o kadar burjuva olan efsanesine de uygundur. Bir kez daha
belirtelim ki, "isçi" edebiyati, kapitalist toplumun dayanagini gizlemeye ve bunu isçilerin bir
kazanimi olarak yutturmaya yarar.

31
"Iktisadî mücadele"yle "siyasî mücadele", "sendikal mücadele"yle "devrimci mücadele", "acil
talepler için mücadele"yle "tarihî mücadele" arasindaki sosyal-demokrat ayrim, isçi
mücadelesini bölmek ve bertaraf etmek için kullanilan bir burjuva metodudur. Bu sahte
ayrimi benimseyen isçi örgütü, niyeti ne olursa olsun, proletarya saflarinda karisikliga yol
açarak örgütsüzlüge, hareketin yönünü ve sinif savasinin bütün özünü saptirmaya istirak etmis
olur. Toplumsal bir hareketle, önderlerinin tepesinde dalgalanan bayragi ; proleter talep ve
çikarlarla sermayenin reformist önerilerini karistirmak, sinif mücadelesini burjuva terimlerle
ifade etmektir (proletarya mücadelesinin bütün tarihi boyunca sendikacilar ve sosyaldemokratlar tarafindan yapildigi gibi).
Proletaryanin mücadelesi kismî talepler temelinde baslasa bile (fiyatlarin yükselmesine, isin
genislemesi ve/veya yogunlasmasina, proleter yiginlari issiz birakacak olan tedbirlere,
devletin baskici ekonomik önlemlerine vs. karsi mücadele), bu mücadele, içerigi bakimindan,
sömürünün artmasina (arti-deger orani) ve bizzat sömürüye karsi bir mücadeledir ; sömürülen
ve devrimci bir sinif olarak proletarya için mücadelenin birbirinden ayrilmaz iki anidir. Kriz
dönemlerinde, en küçük proleter ekonomik bir talep, dogrudan dogruya sömürü orani ve
sermayenin kârina, kutsal mi kutsal ulusal ekonominin rekabet gücüne bir hücum anlamina
geldigi zaman, bu ayrilmazlik asikâr olur.Bu durumda proletaryayla, devlet olarak birlesmis
kapitalistler arasinda dogrudan bir savas kaçinilmazdir.
Kapitalist bir reformun mücadelenin amaci gibi görünmesi, yalnizca bir burjuva yalani degil
(ayni zamanda bir yalandir : Dünya'nin bir baska kösesindeki sinif kardeslerinin mücadelesine
iliskin burjuva basinin süzgeçlerinden geçmis olan haberler proleterlere ulasir ve orada
söylenen her seyi oldugu gibi kabul etmek gerekseydi eger… yeryüzünde sinif mücadelesi
yoktur, bütün mücadeleler ulusal, dinî veya demokratik olmalidir bu haberlere göre !), ama
burjuvazinin alâmeti olan bir bayrak,hareketin gerçek zayifligi olarak bizzat bu hareket
üzerinde etkisi olan nesnel bir güçtür de.
Bu gerçegi küçümsemek ve sinifimizin bu nesnel zayifligina karsi tutarli bir mücadele
gelistirmemek, hakim sinifin ideolojisi olarak baskin ideolojinin agirligini, etkisini
bilmezlikten gelmek demektir.
Yalnizca öncü bölüngüler (ayaklanmadan önceki bütün süreç boyunca ve çok mümkündür ki
hemen sonrasinda da zorunlu olarak azinlikta olan proletaryanin öncü bölüngüleri) üzerinde
temellenerek, açik bir biçimde bugünkü toplumu inkâr eden "ücretli isin yok edilmesi" gibi
sloganlarla ayaklanarak bu toplumun yikicisi isyanci hareket, gerçekte ne oldugunu böylece
ortaya koyar.

32.

"Ekonomi"yle "politika", "kuram"la "kilgi" arasindakiler türünden baska sosyal-demokrat
ikiye bölmeler (dichotomie, ikili bölü), isyankâr birligini yikmak ve tasfiye etmek için
devrimci süreci böler. Bu kavram türünün özellikle önemli bir haline göre, kapitalist üretim
tarzi, biri "yükselen", "ilerici", "biçimsel hakimiyet" dönemi, digeri "gerileyen", "gerici",
"emperyalist", "gerçek hakimiyet" dönemi olarak tanimlanmis farkli dönemlere
bölünürmüs… Sermayenin bizzat gelisimi, her zaman reformlardan, sürekli dönüsümlerden,
niceliksel veya niteliksel gerekli degisimlerden olusur (daima artarak degerlenmek zorunda
olan deger).
Sermayenin uygun gelismesi her zaman onun kendi içindeki en büyük reformudur, sürekli alt
üst olusudur ve niceliksel oldugu kadar niteliksel de olan zorunlu dönüsümüdür (durmadan
daha fazla deger kazanarak gerçeklesmek zorunda olan deger) ; bu, birbiryle çatisan iki safha
olarak degil, ama bütün zitliklarin (temeli deger artisi/deger kaybi olan) her seferinde daha da
siddetlendigi art arda gelen düzeylerde gösterir kendini (kapitalist üretim tarzinin dönemlere
ayrilabilmesi için yegâne temel).
Bütün bu gerilemeci kuramlar, kapitalist üretim tarzinin evrenselligini yok eder (zaman
ve/veya mekânda) : bu teoriler zorunlu olarak – en son asamada devrimci proletaryanin, eski
dünyanin biricik mezar kazicisi, sistemin felâketli çöküsünün yegâne etkin elemani oldugunu
reddederek – onun ihtiyaç ve çikarlarinin degismezligini tasfiye etme sonucuna varir ; söz
konusu teoriler, bu teorinin yandaslarini – bir o kadar kaçinilmaz olarak – acil talepçiligin,
kaderciligin, toplumsal evrimciligin, asamali gelismeciligin ve daha pek çok tuzagin – sinif
militanligini yok eden – kollarina atilmaya götürür. Bütün gerilemeci teoriler, – salt iktisadî
yaklasim kuramlarindan (ekonomik determinizm yanlisi kuramlar) daha baska hiçbir sey
olmamalarinin, yani burjuva olmalarinin ötesinde – kanitlama yollari ne olursa olsun,
yukardaki sonuca yalnizca bu sonuca ulasirlar. Bütün bu gerilemeci teorileri içeren reformist
pratikler de, gözlemlerin kanitladigi gibi, sosyal-demokrasinin karsi-devrimci bütün pratiginin
haklilik/talep ikilisiyle ifade eder kendisini sistemli olarak (tarihsel bir bütünlükle ayni
biçimde resmî anarsizmi de içererek) ; ve bu, "yükselen" denilen dönem boyunca – özellikle
bu sahte mazeret altinda – proletaryanin amaci olmaliymis… komünizm için degil, ama tam
da reformlar için mücadele (yani bir burjuva mücadelesi) ; sistemin bagrinda ekonomik bir
nesne olarak onunla bütünlesmek için bir mücadele olmaliymis (sermaye için bir "sinif"
olarak yani).
Bütün gerilemeci kuramlar, burjuvazinin kendinden menkul sinif-disi ve tarafsiz ilerleme,
evrim, uygarlik fikirleri üzerinde temellenirler : sanki burjuvazinin yönetimi altindaki bir
ilerleme, burjuva ilerlemesinden baska bir sey olabilirmis gibi (en büyük burjuva ilerlemesi,
her zaman burjuva savas olmustur) ; sanki burjuva iktidarinda evrim, burjuva sömürüsünün
evriminden baska bir sey olabilirmis gibi… yani gerileme teorisi yanlilari,
ilerleme/evrim/uygarlik kavramlarini, belirli bir tarihe kadar geliserek (daha tutarlilari için
kimi jeopolitik alanlarda) ve ardindan – dogrulamasi çesitli akimlara göre degisen (stalinist,
troçkist, lüksemburjuvaci vs…) – yazgisal bir esige ulasip gerilemeye, "nesnel olarak"
çökmeye baslayacagi iddia edilen kavramlar olarak anlarlar ; ve de "ahlâkî", sanatsal çöküs
üzerine kaçinilmaz bir nakarat (bu akimlarin çok sayidaki dinî ve fasistimsi mezheplerle ortak
yanlarini olusturan nakarat), bütün bunlara eslik eder. Bütün bu kuram, mücadele içindeki
proletarya tarafindan mutlaka yok edilecek olan karsi-devrimci bir ideolojidir yalnizca.

33.

Sermayeyi örgensel bir bütünlük olarak inkâr eden gerilemeci ideoloji ve sosyal-demokrat
ikicilik, sosyal-demokrasinin mirasçilarini, içinde dünyayi bölünmüs olarak gördükleri
ideolojik bir kategoriler bütünlügü yaratmaya götürür kaçinilmaz olarak. Ve bu ideolojik
kategoriler, ögretilere dönüstükleri ölçüde, proletaryayi bölmenin güçlü silâhlari olurlar.
Böylece, kategorilestirme ve ülkelerin bölünmesinin burjuva biçimlerine, örnegin daha önce
sözünü ettigimiz dünyanin üçe bölünmesi gibi veya "üçüncü dünya", "merkezî", "gelismis" ve
"azgelismis" ülke olarak bölünmeye, daha ince bölünmeler eklenir ayni islevi gören… dünya
sermayesinin tekligi konusunda kafa karisikliklari yaymak ; bölgelere göre degisik amaçlar ve
projeler sunarak proletaryayi örgütsüzlestirmek ve dagitmak gibi. Bu bakimdan "devlet
kapitalizmi" ideolojisi özellikle zararlidir : bu ideolojiye göre, abartmiyoruz, degisik tipte
kapitalizmler vardir… dahasi "devlet kapitalizmi"nin devrimin bir asamasini olusturdugunu
söylediklerinde, ne gerçekten kapitalist ne de sosyalist olan "yari yariya" toplumlar bile
varmis ! Kautkizmin ve leninizmin degisik çesitlemelerinden olusmus ve de dünya çapinda
genellesmis olan "ruslara özgü" stalinist/troçkist bir efsaneden baska bir sey olmayan bütün
bu ideolojilerin esas amaci, kapitalist dünya devleti ve enternasyonalist proletarya
arasinda var olan gerçek uzlasmaz karsitligi inkâr etmek, üstünü örtmek ve gözlerden
gizlemektir.

34.
Bugün, karsi-devrimin gücü, 1917-1923 yillari arasinda yasanmis olan uluslararasi büyük
devrimci dalganin bütün zayifliklarindan yararlanma üzerinde temelleniyor ; bu ayni
zamanda, bu dönemin bir bilânçosunu yapmaya baslamis olan komünist bölüngülerin siyasî
ve örgütsel olarak yok edilmeleri sayesinde mümkün oldu.
Devrimci proletaryanin cesedi üzerinde karsi-devrim, kapitalist savasta milyonlarca isçinin
kurbanlik koyunlar olarak kullanilmalirina yol açan "tek ülkede isçi devleti" efsanesini
yükseltti ("tek ülkede sosyalizm" efsanesi, bu sagci çesitlemelerden biridir yalnizca). Bu
sözde "isçi devleti", ayni temeller üzerinde bu türden sifatlari almis olanlarin hepsi gibi (Dogu
Avrupa ülkeleri, Küba, Çin, Angola, Vietnam, Cezayir, Nikaragua, Kuzey kore vs.), ne eksik
ne fazla, ideolojilerinin burjuva niteligini gizlemek için birkaç marksist terimi gasp etmis olan
kapitalist devletlerdirler gerçekte. Komünist devrim ya dünya ölçüsünde olacaktir ya da
olmayacaktir.

35.
Bugün var olan herhangi bir devleti (veya hükümeti) "elestiri" adi altinda veya bir baska
biçimde destekleyen bütün akimlar(stalinci,troçkist, maocu, üçüncü düyaci, "anasist"…), esas
kalibi, tarihî bir güç sifatiyla, sosyal-demokrasi olmus olan burjuva sosyalizminin yeniden
güncellesmis biçimlerinden baska bir sey degildirler. Dahasi, gerçekte burjuva devlet cihazina
verdikleri destek ve kapitalist savaslara katkilariyla, bütün bu güçler, sermayenin
reformlarinda proletaryanin ihtiyaçlarini dönüstürme ve saptirmada belirleyicidirler ;burjuva
düzenin korunmasi amaciyla, onlari her an sermayenin sok birlikleri gibi davranmaya
kaçinilmaz olarak götüren budur.

36.
Proudhon'dan Kautsky'e, Hitler'den Fidel Castro'ya, Stalin'den Mussolini'ye, Bernstein'den
Peron'a, Mao'dan Humeyni'ye, Arafat'tan Gorbaçev'e ve diger reformculara kadar (halkçi, isçi

yanlisi, "zenginlige karsi", "tekellere karsi", "oligarsiye karsi", "bir ülkenin mülk sahibi birkaç
ailesine karsi", "varsillar yönetimine karsi") ya da "toplumsal" kurumlar lehine hamasî
nutuklar atan büyük reform yandaslari, ilerici burjuva bölüngüleri hep var oldular. Bu
bölüngüler, sermayenin kendi kendini reforme etmeyle, sosyal yapisini ve üretimsel temelini
durmadan devrimcilestirme – sürekli tarihî – egilimine uygundurlar… tabi asil olani
koruyarak : ücretli is ve insanin insan tarafindan sömürülmesini. Bu bölüngülerin özgün
islevleri, kendilerini hakimiyetin klâsik biçimlerine bir seçenek olarak tanitmak (toplumu iki
ayri kutba bölmek için belirleyici bir islev) ; reformlari bütün mücadelenin amaciymis gibi
sunmak ; ve kapitalistler arasi mücadelede, toplumun köktenci bölümleri gibi görünmektir.
Ülkelere ve dönemlere göre degisen önemleri, proleterlerin gözündeki sayginliklarindan, yani,
var olan sefaleti daha uzun süre "ayakta tutan", ücretli köleligi daha az fark edilir kilan ve
gerçekte sermayenin toplumsal diktatörlügünü saglamlastiran reformlar (ya da sadece reform
sözleri) sayesinde bütün sinif özerkligini eleyip yok etme ve de isçileri kontrol etme
yeteneklerinden gelir. Reformculuklarinin boyutlari ne olursa olsun, burjuvazi proletaryanin
baristirilamaz, uzlastirilamaz düsmanidir ; ve bu amaçla attiklari nutuklar ne olursa olsun,
burjuvazinin bütün bölüngüleri, sistemin korunmasi gerektigi zaman, proletaryaya karsi
sistemli bir biçimde açik teröre basvurmaktan çekinmezler (fasistlerin ya da sagin bir
ayricaligi degildir bu). Bu bölüngüler karsisinda proletaryanin programi bir nebze olsun
degismez : her türden elestirel savunuculara karsi, onlari diger bölüngülerle birlikte ezmek ve
tasfiye etmek için bir güç olarak örgütlenmek zorunda olmasi.

37.
Demokratik devletin, burjuva devletin amaci, proletaryayi sinif olarak inkâr edilmis ve
örgütsüz, dahasi burjuvazinin hizmetinde ve onun istedigi çerçevede tutmaktir. Bütün bu
demokratik mekanizmada asil olan sudur : proletaryanin örgensel birliginin, gerçek
çikarlarinin imhasi, bunun yerine meta alici ve saticisi yurttasa ("homoekonomikus"a) uygun
düsen kismî çikarlar temelinde bir "örgüt". Böylesi bir görevi gerçeklestiren sendikalar,
devletin hayatî organlaridirlar. Gerçekten de onlar, sermayenin içindeki "emegin dünyasi"ni
temsil ederler, yani sinif olarak tasfiye edilmis, meta toplumunun herhangi bir bireyi gibi
metasinin (emek gücünün) satis fiyatinin (kasiliginda, toplumsal görüsmeler yoluyla "akla
uygun" bir kâr oranini ve toplumsal barisi garanti eden bir satis fiyati) pazarligini yapan
sektörlere bölünmüs, atomize edilmis proleterler olarak. Komünist devrimin önünde bir engel
teskil ettikleri için tamamiyla yikilmasi gereken bu tür organlar karsisinda proletarya,
sendikalarin disinda ve onlara karsi örgütlenmek için mücadele eder.Bu nedenle
sendikalari ele geçirmeyi, onlari dönüstürmeyi (reforme etmeyi) ve onlarin içinde çalismayi
(yok etmek amaciyla denilmis olsa bile) ögütleyen bütün ideolojiler, kafa karisikliklarina yol
açarlar ; sendikalarin gerici rolünü içgüdüsel olarak hisseden proleterleri, devletin bu
organlarinin içinde hapsetmeye devam ederler (geçerken söylemis olalim, onlarin sayginligini
arttirmaya yardim eden budur) ; ve gericilige hizmet ederler.Birçok durumda bu organlarin
kökeninde gerçek isçi örgütleri buluyor olmamiz olgusu da, proletarya tarafindan yaratilmis
bu örgütlenme biçimlerini ele geçirip kullanmada burjuvazinin ne kadar yetenekli oldugunu
kanitlar yalnizca. "Sendikal sorun" bir isimlendirme sorunu degildir, ama bir toplumsal
davranis sorunudur. Gerçek uzlasmaz karsitlik, iddia edilmis oldugu gibi, iktisadî olan
çikarlarla siyasî olanlar ya da dogrudan çikarlarla tarihî çikarlar arasinda degildir, çünkü
devlet aygitinin bir parçasi olarak sendikalar, isçilerin "dogrudan" ve "iktisadî" çikarlarini
savunmazlar bile (ayrica daha önceden de söyledigimiz gibi, bu tür çikarlar, proletaryanin
devrimci olumlanisinin ayrilmaz unsurlaridirlar). Gerçek uzlasmaz karsitlik bunlardan çok
daha farklidir : metalarin pazarligina yarayan demokratik devlet aygitina karsi, proletaryanin
çikarlarinin ve mücadelesinin yeniden örgensel bir yapiya kavusturulmasidir, dayanismaci isçi

birlikçiligidir. Falan ya da filân kisilerin benimsedikleri isimlendirme ne olursa olsun, olgu
budur. Yani böylece, "sendika" adlandirmasi (gerçek sinif birliklerinin hâlâ bu isimlendirmeyi
alabilmesinin çok az mümkün olabilecegi bir biçimde) yalnizca devletin bu aygitlarina bir
göndermeyse eger, baska köktenci adlandirmalar da (isçi konseyleri, sovyetler vb…), onlarin
disinda ve onlara karsi dayanismaci isçi birlikçiliginin zorunlu olarak gelisecegi devletin bu
aygitlarinin görülmesini engelleyebilirler.

37a.
Devrim bir örgütlenme biçimi sorunu degildir. Sorun, devrimin örgütlenmesinin gerçek
içerigidir ve son tahlilde, söz konusu olan ya sermayeye karsi isçi mücadelesinin organlaridir,
ya da devrimci gücü yok etmeyi hedefleyen burjuva devletin organlari. Bu sonuncu durumda,
karsi-devrimci islevlerini daha iyi üstlenmek amaciyla devletin bu aygitlarinin büründükleri
ideolojik örtünün veya takindiklari adin hiçbir önemi yoktur.
Açiktir ki gelisen gerçek isçi birlikçiligi sürecinde, sinif olarak bizzat kendi gelisimine uygun
bir tarzda, proletarya her seferinde daha bütünsel örgütlenme biçimleri gelistirecektir. Örnegin
böylece, hâlâ koperatifçi anlayislarin ve ulamsal görünüslerin damgasini tasiyan örgütlenme
biçimleri, is yeri ve is kolu temelinde gelisen mücadelenin örgütlenmesi tarafindan geçilmis
olacaktir ; bu yeni biçimler de. siralari gelince, içerisinde bütün proletaryanin (çalisanlar gibi
issizlerin, yaslilar gibi gençlerin de) yer alacagi ve merkezî olarak örgütlenecek olan yerel
örgütler tarafindan geçilmis olacaklardir ; zamani gelince bunlar da, burjuvazinin tarihi
düsmani proletaryayi böldügü uluslara karsi mücadelede, uluslararasi biçimlerle donanmak
amaciyla belirleyici bir siçrama tahtasini olusturacaklardir. Içinde sermayeye meydan
okumanin ve bilincin degisik seviyelerine uygun düsen dayanismaci isçi birlikçiliginin
birbirini izleyen degisik biçimlerinin yer aldigi bu süreç, hiç kuskususuz dogrusal ve dereceli
bir süreç degildir ; tam tersine, son tahlilde hepsi burjuvaziyle proletarya arasindaki güç
dengeleriyle belirlenen nitel siçramalarla, ileriye dogru atilimlarla, ayni sekilde gerilemelerle
kendini gösteren bir süreçtir söz konusu olan. Bir ülke ölçüsünde örgütlenmis ve – açikça
sinifindan yana olan – sinif örgütleri olarak isçi konseyleri, sovyetler,çesitli isçi birlikleri
(Ingiltere'de "Shops Stewearts", Fransa'da Flora Tristan'in "Isçi Birligi", Isviçre'deki W.
Weitling'in "Adiller Birligi" gibi birlikler) vs., özellikle proletaryanin kismî ve parçali
çözümlere artik inanamayacagi açik siyasî/toplumsal kriz dönemlerine uygun geldigi ve de is
yeri ölçüsünde ya da birbirinden yalitilmis ulamsal tabakalar halinde yürütülen mücadeleler
(söz konusu konseyler, sovyetler vs., hâlâ ulamsal tabakalara dayali dayanismaci birlikler
üzerinde temelleniyor bile olsalar) asildigi ölçüde, sermaye tarafindan zorla kabul ettirilmis
olan bölünmelerin asilmasi sürecine, proletaryanin gerçek gelisme sürecine uygun gelen
biçimlerdirler.Ama bu sürecin içinde bile, proletaryanin çikarlarini garanti edecek olan, konseycilerin inançlarinin aksine – bizzat bu biçimlerin kendileri degildir asla. Ayrica bu, isçi
demokrasisi havarilerinin kabul ettirmek istedikleri diger biçimsel teminatlardan (egemen
meclisler, seçilebilir ve yetkileri her an geri alinabilir temsilciler vs…) daha fazla güvence de
vermez. Proletaryanin bir güç olarak örgütlenmesi sürecinde de, her sey bu organlarin gerçek
eylemine, yani onun fiilî yönelimine baglidir. O halde belirleyici olan, karsi-devrimin içinde
örgütlü olarak yer almaya ve onlari kendi devlet aygitinin parçalarina dönüstürmeye çalistigi
böylesi dayanismaci birliklerin bizzat içinde süren sinif mücadelesidir. Bu durumda yegâne
garanti, karsi-devrimin bu örgütlenmelerin bagrinda kabul ettirmeye çalisacagi demokratik
mekanizmalarin hiç birine boyun egmeyecek olan proleter bölüngülerin kararli
eylemidir.Örgütlü komünistler, mücadeledeki isçilerin birliginin bagrinda olusan
proletaryanin bu gerçek yöneliminini yok etmeye çalisan bütün ideolojilere karsi var
güçleriyle karsi koyacaklardir ; bu yigin örgütleri içinde, proletaryanin tarihî programi olan

kimi unsurlari engelleyecek bir disiplini – hangi bahaneyle olursa olsun – kabul
etmeyeceklerdir ; bu dayanismaci birliklere karsi-devrimci yön verme çabalarinin tümüne
karsi mücadeleyi, bütün araçlarla ve sonuna kadar sürdüreceklerdir ; gerçek bir devrimci
yönelimi harekete kabul ettirmek için mücadeleyi bütün araçlarla ve sonuna kadar
yürüteceklerdir.

38.
Parlâmento ve seçimler, demokrasinin kendilerinde somutlastigi özel biçimlerdirler… ve ne
olursa olsun, burjuvazinin hiç degismeyen bir ihtiyacini ifade ederler : proletaryayi yurttaslar
yigini içinde eritmek ; kurulu bütün düzene uzlasmaz bir biçimde karsi olan bir sinifin
varligini tamamen inkâr etmek ; ve böylece kendi hakimiyetini yeniden koymak. Özgün
islevleri, isçilerin sermayeye karsi olan günlük mücadelelerini yolundan saptirmak ve de
yalnizca bir oy pusulasinin yardimiyla proletaryanin durumunda – barisçil olarak – bir
degisim saglanabilecegi yanilgisini gelistirmek ve bu yanilgiyi tekrar tekrar üretmektir (bu
yanilginin en üst ifadesi, sosyalizme barisçil yoldan geçistir). Seçimler, burjuvazinin degisik
bölüngüleri ve temsilcileri arasindan dogrudan dogruya onu temsil edecek olani ve de proleter
mücadelelere karsi baskiyi yönetecek olanlari belirlemeye yarar yalnizca. Parlâmentarizm ve
seçim yandasligi, kaçinilmaz olarak isçi mücadelesinin amacina ve usûllerine sirt döner ve de
mücadeledeki proleterler tarafindan, biçimi ne olursa olsun, kullanilamazlar. Parlâmentarizme
"devrimci" sifatini eklemek ve burjuva hakimiyetinin geçersizligini ilan etmek için onu
kullanmayi istemek olgusu, yalnizca proleter saflardaki kafa karisikliklarini artirmaya yarar
(bu tarihsel olarak görülmüstür) ; ve gerçekte, sinif partisinin kurulusunu hedefleyen bütün
eylemlerin tasfiyesini amaçlayan güçlü bir unsuru olusturur (yasalcilik, liderlerin belirledigi
politikalar, önemli kisilere tapinis vs…).Bu olgu yalnizca karsi-devrimin isine yarar. Düzenli
olarak harekete geçirilen burjuvazinin bu hücumlarina, yani seçimlere verilecek yegâne
cevap, bütün seçimsel ateskes anlasmalarinin reddidir ; yalnizca proleter çikarlar için
mücadelenin sürdürülmesidir ; ve siniflararasi güç dengeleriyle belirlenen imkânlar
ölçüsünde, dogrudan eylemlerle seçimlerin baltalanmasidir.

39.
Irksal baski, cinsel baski, dogal çevrenin tahribati vs. bütün sinifli toplumlarda görülen
olgulardirlar. Ama eski sinifli toplumlardan hiçbiri, kapitalizmin egemenligi altinda, özellikle
de bugünkü gelisimi içinde ilerleyen kapitalist uygarligin diktatörlügü altinda ulasilan devasa
ve alabildigine sistemli canavarlik seviyesine ulasabilmis degildir. Kapitalist toplumsal
iliskilere özgü olan insanin insanligina yabancilasmasinin, seylesmesinin, canavarliklarinin ve
insalik disi davranislarinin tümünü üreten gerçek temeli, yalnizca dünya çapinda bir mücadele
yikabilir. Yalnizca bir tek sinif (proletarya), varliginda böyle bir projeye (komünist devrim)
sahip olabilme ve onu gerçeklestirebilme yetenegine sahiptir.
Bu projenin tersine, söz konusu sorunlarin derin ve ortak nedenlerine saldirma gücünden
mahrum olarak onlari gizlemeye veya içlerinden birini digerlerinden yalitarak çözmeye
çalisan ve de çaresiz bir biçimde sistemin iyilestirilmesine, tamirine (üstünkörü ve önemsiz
degisiklikler yaparak), uyumlastirilmasina, böylece sermaye diktatörlügünün
güçlendirilmesine yönelik ek çabalar olan özgün hareketlerin (feminizm, irkçilik karsitligi,
çevrecilik vs…) yaratilmasi ve mücadeleyi küçük parçalara, parsellere ayirma yoluyla olur
mücadelenin tasfiyesi. Gerçekte bu çesit hareketler proletaryanin devrimci enerjisini, onun
üzerindeki sömürüyü artirmaya yarayan baski ve hâkimiyet mekanizmalarini iyilestirmeye
yönelik sapmalara hizmet ederler yalnizca ve ettiler.

39a.
Insan türü kavrami bütün anlam ve geçerliligini, ilk defa, bütün irklari ve mümkün bütün
"melezler"i içeren bir sinifin evrensel sömürüsünde bulmaz yalnizca, proletaryanin essiz
çikarlarinda ve irkçlikla irksal baskinin yegâne insanî ve kesin çözümünü buldugu evrensel ve
toplumsal devrimini zorla kabul ettirinceye kadar gelistirmek zorunda olan bu sinifin
mücadelesinde de bulur. Barikadin öbür yaninda da, irkçi ve/veya irkçiliga karsi nutuklarla
birlesik bir biçimde davranan bugünkü toplumsal üretim sisteminin bütün irk ve renklerden
olusan temsilcileri, savunuculari ve sömürücüler bulunur.
Böyle olsa da, irkçilik (ve/veya irkçilik karsitligi) ideolojik bir sorun olmanin çok ötesinde bir
seydir. Sermayenin, bir irkin is gücünü bir digerine göre daha ucuza satin almasi ya da
proletaryanin bir bölümünün sömürülme kosullarinin baskalari için olandan çok daha kötü
olmasi olgusu, bu olgu, bir insan olarak insanda kesinlikle hiçbir çikari olmayan, ama bir
ücretli köle olarak gerçeklestirdigi üretimi nedeniyle ona ilgi duyan sermayenin gerçegini
yansitir. Sermayenin insana olan ilgisi, yalnizca insanda vücut bulmus olan toplumsal çalisma
yetenegi tarafindan belirlenir (bütün diger metalar gibi). Sermayenin irkçi gerçegi, örnegin,
"yurttas" bir isçinin isgücünün degerinin "göçmen" bir isçininkinden daha yüksek olmasini
belirler (ayni sekilde nitelikli bir isçinin is gücünün degeri, basit bir isçininkinden yüksektir).
Bu irkçi gerçek, su ön varsayima dayandirilir : "yurttas" isçi ikincisine (göçmene) göre,
toplumla bütünlesme, toplumsallasma, ulusallasma ve sendikal zihniyete sahip olma
konularinda daha fazla emek içerir… dolayisiyla daha "degerli"dir.
Dünya çapindaki burjuva hâkimiyetinin uluslararasi örgütünde irkçilik, gerçekte oldugundan
çok daha az önem arz eder (falan ya da filân hükümetin veya falan ya da filân burjuva
partisinin açik irkçi nutuklari nispeten ender görülür). Pek çok durumda irkçilik, irkçilik
karsitligi maskesi altinda gelisir. Böylece irkçiliga karsi hareket, söz konusu irkçi toplumun
ve sömürünün yeniden üretilmesinde, her seferinde daha belirleyici olan ideolojik bir gücü
olusturur.
Kapitalist topluma saldirmayan bu toplumun bütün irkçilik karsiti yani irkçlik temelindeki
mücadeleler, uluslararasi proletaryanin dünya burjuvazisine karsi bir mücadelesi olmayan
bütün bu mücadeleler,devletin ve burjuva baskisinin belli basli unsurlarindan birine
dönüsürler. Irkçilik karsitliginin en gelismis ifadesi, 2. Dünya Savasi'nin muzaffer
burjuvazisinde bulur kendini ve günümüz dünyasinin bütün büyük güçlerinin belirleyici bir
ideolojik unsurunu olusturur. Yani irkçilik karsitligi, irkçi toplumun yeniden üretilmesinin en
yetkin biçimidir : irkçiliga karsi yahudi mücadelesinin düssel toplulugu üzerinde kurulan
Israil devleti, bu bölge proletaryasinin – sömürü kamplarinda azamî ölçülere ulastirilan – irkçi
kapitalist sömürüsüne yarayan irkçilik karsitligini özellikle sergileyen bir örnektir.

39b.
Isin cinslere (veya yasa) göre bölünmesi,proletaryanin kapitalist bölünüsünün nesnel bir
unsurudur… öyle ki, yalnizca sermayenin tasfiyesi ve proletaryanin kendi kendini ortadan
kaldirmasiyla yok edilebilecektir. Erkek, kadin, genç, yasli… bütün proleterler yasamlarini
sermaye için, sermayenin emek gücü olarak üretirler durmadan. Eger emek gücü kendini
yeniden üretemezse, sermayenin çalisma merkezlerindeki (fabrikalar, maden ocaklari, tarlalar
vb…) arti-deger üretimi (ve yeniden yeniden üretimi) garanti edilemez. Babaerkil toplumun
mirasçisi sermaye, bu emek gücünü gelistirdi : ihtiyaci oldugunda her yastan kadin ve erkegi,

dogrudan arti-deger üretimi için kullandi ve hep kullaniyor. Ama proleter kadini, emek
gücünün ev içi üretiminde (emek gücü metasinin genel olarak üretilmesinin bir parçasini
olusturan üretim) asil görevli olmaya özellikle mahkûm etti.
Öte yandan sermaye emek gücünü satin aldiginda, bu metanin degerinin tamamini, yani onun
yeniden üretimi için gerekli islerin bütününü (ev içi isler, egitim, baski vs…) ödemis bile olsa,
ücreti alan arti-degerin dogrudan üreticisidir… ama ev içi isleri gerçeklestiren degil.
Baska seylerle birlikte bu unsur, sermaye tarafindan proleter kadinin özel olarak ezilmesinin
ve erkege tâbi olmasinin belirleyici bir etkenini olusturur.
Feminizm bu özel duruma verilen burjuva bir cevaptir : özellikle proleter kadinin
sömürüsünde var olan her seyi, genel olarak kadinlarin hepsinin durumu buymus gibi
göstermeyi, kullanmayi hareket noktasi olarak alir… böylece kadin ve erkek proleterlerin
isyanini, bayatlamis nakaratlari "genel olarak erkek, genel olarak kadini sömürür" olan siniflar
üstü bir harekete dönüstürür. Sinif mücadelesinin gerçek karsitlik ve çözümlerini gizleyen,
saptiran ve parçalayan bir güç olarak genel anlamda karsi-devrimci bu marifetlerinin ötesinde
feminizm, proleter sömürüyü arttirmak için sermayenin belirleyici bir araci oldu ayni
zamanda. Kadin-erkek haklari esitligi teranesiyle feminizm, proleter kadini, onu da, dogrudan
bir arti-deger üreticisi olma ve her seferinde erkeklerin yaninda emperyalist savaslara daha
dogrudan katilmayi üstlenme noktasina ulastirdi. Kadinlarin çalisma hakki için
mücadelelerden bu yana, ulusun faal yasamina kadinin da katilmasi için yürütülen
kampanyalardan geçerek kadinlarin seçme ve seçilme hakkina kadar uzanan her asamada,
feminizm, proletaryaya karsi sermayenin olumlayici, kesinleyici bir gücü olmustur her
zaman… en güçlü gerçeklesmesi kadin polisler, yurtsever orduda kadinlarin yiginsal olarak
askere alinmasi (sermayenin bütün sivil halki savasina daha dogrudan katma ihtiyacinin bir
ifadesidir bu),parlâmenter kadinlar, kadin generaller, kadin basbakanlar vs. olan bir güç.

39c.
Dünya kapitalizminin irkçilik karsitligi, feminizm vs. gibi bölücü ideolojilerinin amaci,
uluslararasi proletaryanin birlesmesine karsi mücadele etmektir. Bu ideolojilerin önemi,
devlet tarafindan seferber edilmis bu hareketlerden her birinin gezegenimizin proleterlerinin
çogunlugunun dikkatini baska yerlere çekmek ve böylece onun sinifsal ve devrimci
amaçlarini saptirmaya çalismasi olgusu hesaba alinarak anlasilabilir ancak. En radikal
feministler, taleplerinin kadinlari ilgilendirdigini ve onlarin da gezegenimiz nüfusunun
çogunlugunu olusturdugunu özellikle belirtmeyi asla unutmazlar. Irkçilik karsiti harekete
gelince, o da benzeri iddialari ileri sürer : sermayenin özellikle vahsi sömürü biçimlerince
belirlenen derisi renkli, göçmen nitelikli veya göçmen çocugu olan proleterler, gerçekten de,
dünya proletaryasinin büyük çogunlugunu olustururlar… buradan da, dünya sermayesine
karsi Dünya'nin dört bir kösesinden gelen, her yastan, her cinsten, her renkten proletaryayi
birlestiren mücadele tarafindan süpürülüp atilacak olan bu türden ideolojilerin devrimci
elestirsinin önemi çikar ortaya. Daha bugünden, bu gerçek mücadele toplulugu ve onun
gelisimi içinde, irkçilikla beraber irkçilik karsitligi, ayni zamanda "kadin sorunu" olarak
adlandirilanla beraber feminizm vs. yok oluyorlar, yok olacaklar.

39d.
Insan yasaminin gelisiminin gerekli çevresel kosullararina karsi kâr oranlarinin despotlugu ve
sermayenin gelisimi, kirlarin terk edilmesi yüzünden (ya da sermaye artisi tarafindan üretilmis

bir o kadar "dogal" baska nedenle) giderek daha fazla insanin sürekli açliga maruz kalmasi
degil yalnizca ; ama ayni biçimde bugünkü uygarligin bizzat kaliciligi da, atmosferin,
içilebilir su kaynaklarinin kapitalist tahribi sonucu orta vadede Dünya üzerindeki yasamla
uyusmaz seviyelere ulasti… denizlerin ve havanin yaygin kirletilmesi, genel bir nükleer
felâket ihtimali, civa ve kursun gibi agir metallerin çevremizdeki engellenemez artisi,
yeryüzündeki yasam için vazgeçilmez olan ozon tabakasinin tahribi, giderek buzullarin
erimesine ve böylece bugün yeryüzünün meskûn alanlarinin sular altinda kalmasina yol
açabilecek sera etkisini doguran CO2 birikimi, gün geçtikçe daha sik ve sonuçlari her
seferinde daha da felâketli olan nükleer, kimyasal ve sinaî "kazalar", gezegenimizin büyük
yerlesim merkezlerindeki – kelimenin tam anlamiyla – bütün yasam imkânlarinin toptan
sürdürülemez (yasanilmaz) hale gelisi vs. gibi diger "ayrintilar"dan söz bile etmedik.
Türümüzün gerçekten insanca yasami için gerekli bütün çevresel kosullarin yikimina yol açan
nedenleri ve genellesmis kirliligin temellerini ortadan kaldirdigi ölçüde komünist devrim,
proleter devrim, bugünkü uygarligin barbarligina karsi tek geçerli seçenegi olusturur.
Çevreci hareket, yasam kosullarinin tümünün genellesmis bozulusuna verilen burjuva bir
cevaptir. Ister parlâmenter olsun ister parlâmentoya karsi, ister açikça isterse gizlenmis bir
biçimde reformist olsun… çevrecilik, genellesmis kirliligin temellerine (nedenlerine) degil,
sonuçlarina saldirir. Çevreciligin asil toplumsal görevi, giderek agirlasan yasam kosullari
karsisinda toplumun temellerine (sömürü oranina, kâr oranina, sirketlerin rekabet gücüne,
ekonomiye vs…) saldiran – bilinçli veya degil – proletaryanin sürdürdügü mücadeleyi
bölmektir. Çevreciler, proleter mücadeleyi, temellerini savunduklari sistemin asiriliklarina
karsi basit bir mücadeleye dönüstürmeyi amaçliyorlar.
Dogaya dönüsleriyle, kirli su aritim istasyonlariyla, kirliligin devlet tarafindan denetlenmesi
gibi önerileriyle örgütlü çevreciler, yalnizca genellesmis meta ekonomisi sisteminin
temellerini savunmakla kalmiyorlar, ama kaçinilmaz bir sekilde proletaryaya karsi devletin
gelistirdigi kemer sikma politikalarina da destek oluyorlar. Sanki proletarya yeterince sefalet
içinde degilmis gibi, çevreciler ona kemerleri daha fazla sikmayi, daha "dogal" olmayi
öneriyorlar… böylece "dogal" ürünler satisinda en iyi ticarî temsilcileri olusturuyor,
burjuvazinin hiçbir sektörde uygulamaya cesaret edemedigi sömürü oranlarini ve kemer
sikma politikalarini öneriyorlar. Eger proletaryayi et yerine otlaklarda beslemek (yani otla)
mümkün olsaydi, bu çevreciler için ne harika bir olay olurdu ! Bugünkü toplumu bir tüketim
toplumu olarak tanimlayan ünlü "tüketim toplumu" (gerçekte bu, deger üretimiyle belirlendigi
halde) efsanesi üzerinde temellenen çevreciler, siki ekonomik önlemlerin ve kemer sikma
politikalarinin en yüzsüz temsilcileridirler.
Kirlarin terk edilmesi nedeniyle meta üretiminin yikici etkilerinin, her seferinde daha önemli
boyutlara ulasan ölüm oranlarina yol açtigi bir dönemde ; kapitalist gelismenin, yasamsal
ortamlarin kirletilmesine bagli dogustan gelen düzeltilemez fizikî bozukluklari ve onmaz,
çaresiz hastaliklari dogurdugu bir zamanda, proletaryanin sisteme karsi isyani sürüyor… ve
gelisimi içinde, envaitürden çevreci nezdinde, devrimini zorla kabul ettirmek için süpürülüp
atilmasi gereken fazladan bir engelle karsilasmis olacak.

39e.
Sermaye, yalnizca kendi artisinin kaynagi ve bir çalisma araci oldugu ölçüde proleter insanligi
üretir. Aile, okul, camiler, yardim kuruluslari, hapishaneler vs. proletaryanin kendini
proleterler olarak ürettigi "fabrikalar", insan türünün kendini basitçe sermayenin emek gücü

olarak ürettigi kurumlardirlar. Nereden bakarsak bakalim, bütün bu kurumlar insanin degil,
ama ücretli kölenin üretimiyle belirlenir, tanimlanir. Ve onlar, içinden çiktiklari toplumla
birlikte, komünist devrim tarafindan ortadan kaldirilacaktirlar.
Özel mülkiyeti ve kapitalist toplumu üreten bu kuruluslarin, kendi kendilerini yeniden
üretmeleriyle toplumsal devrim arasinda var olan açik uyusmaz karsitligi inkâr etme
olanaksizligi karsisinda, revizyonizm, sosyal-demokrasi bu uyusmaz karitligin varligini
alalanmis bir biçim altinda (devrim sonrasi azamî programlarinda yer alan) kabul ettirecek bir
tarzda, böylece bu kurumlara karsi olan bütün mücadeleyi baltalayarak koyar sorunu
(komünizmde asiriliklarindan arindirilmis okulu veya "proleter aile"yi savunacak kadar açikça
utanmaz olamadiklari için). Hiç süphesiz proletaryanin bütün gerçek mücadeleleri, gerçekte
bu kurumlara karsi oldu ve degisik biçimler altinda onlarla çatisti. Bütün derin proleter
isyanlarda yalnizca cami, kilise, hapishane gibi kurumlara karsi degil, ayni zamanda özü, bir o
kadar özel mülkiyeti ve devleti üretmekten ibaret olan, bizzat yapisinin arti-deger üreticisi
bireyi üretmeyi, bir aile mülkü olarak "döl"ünün bakimini saglamayi, sermayeye gerekli emek
gücünün üretiminde gerekli isin cins ve yaslara bölünüsünü korumayi, ücretliligin ve
sömürünün sürdürülmesinde gerekli disiplini yaratmayi vs. amaçlayan okula, aileye karsi da
uzlasmaz bir muhalefetin ortaya çiktigini görürüz. Aileye, okula ayni sekilde hapishaneye,
dinsel kurumlara (dinlere), sosyal yardim kuruluslarina, tipki sermayenin diger benzer
kurumlarina karsi mücadele, temel bir mücadeledir ve bu topluma karsi yürütülen komünist
mücadeleden ayrilmaz. Okula, aileye vs. karsi mücadeleyi daha sonraya ertelemek kadar,
sendikalizm gibi bir sorunu ayaklanma sonrasina birakmak da bir o kadar karsi devrimci
olacaktir, zira bütün mücadelelerde, onlari durmadan karsimizda bulmaktayiz.

39f.
Bu tür bir savasimi yalnizca proleter mücadele üretebilir. Ve bu savasim, kendilerine ait
gelecek tasarimini belirleyip ortaya koyan proleterlerin, okulun, ailenin vs. komünist
elestirisinin ve onlarin yikiminin temellerini saglamca attiklari gerçek bir mücadele
toplulugunun bagrinda gerçeklesebilir yalnizca. Kapitalist toplumda olumlu baska seçenek
arayislarinin hepsi kaçinilmaz olarak burjuva sosyalizminin ve reformizmin aglarina düser,
zira okul, aile gibi toplumsal yapilanmalarin bütünü karsisinda gerçek seçenek… giderek
artmakta olan olumsuzlanmalarinin daha da gelistirilmesinden, yani bugünkü toplumun
bütünün olumsuzlanmasinin genel hareketi olarak komünizmin kesinlenmesinden,
dogrulanmasindan çikar yalnizca.
Açiktir ki bu fiilî olumsuzlamada, diger proleterlere göre hareketi ve amaçlarini topluca
görme gibi bir üstünlügü olan ve de mücadelenin bütün pratik görünümlerinde proletaryanin
basinda yer alan komünistler, var güçleriyle okula, aileye vs. karsi olan bu somut
olumsuzlamayi gelistirirler. Ama bu kurumlarin, içinden çiktiklari gerçek özel mülkiyeti yok
etmeksizin ortadan kaldirilabilecegi hayaline, bir an bile olsa, kapilamazlar. Nasil feminizm
"kadin sorunu"na, irkçilik karsitligi "irk sorunu"na verilmis burjuva cevaplarsa, çevrecilik de,
insan yasaminin çevresel kosullarinin yikimina, bozulmasina verilmis bir burjuva cevapsa…
ayni biçimde aile, okul gibi sorunlara yönelik karmasik bir burjuva cevaplar bütünlügü de
vardir. Iste onlardan birkaçi : alternatif aile, ortak yasam cemaatleri, "serbest ask", günlük
yasamda devrim, "özgür" ve alternatif okul gibi ideolojiler. Diger durumlarda oldugu gibi söz
konusu olan basitçe proleter mücadelenin parçalanmasi degil, ama – ücretliligin korunmasi
için gerekli yasamlarin (proleterlerin) ve bu yasamlarin yeniden üretilmesine yönelik
reformlarin hepsinde ortak olan ideolojiler ve reformist projeler temelinde – bizzat bu proleter
mücadeleyi ortadan kaldirmaktir.

Kurulu düzene muhalif insan toplulugu sifatiyla, ortak mücadelesinde giderek saglamlasan
insanî iliskileri ve gelisimi içinde yalnizca proletaryanin sinif olarak yani Parti olarak
olusumu, pedersahiligin, iliskilerin özellestirilmesinin, okulun, ailenin vs. filiz halindeki
olumsuzlamasini içerir. Bu olumsuzlamanin etkin gelisimi, okula ve aileye iliskin bütün
reformist projelerde, özel mülkiyetin, okulun, ailenin ve benzerlerinin süreciyle ayni süreçte
ebediyyen ortadan kaldirarak devrimini zorla kabul ettirmek için yok etmek zorunda kalacagi
bir engelle karsilasacaktir.

40.
Is, insan faaliyetinin, ondan duyulan memnuniyetin, insanî hazzin ve yasamin fiilî
olumsuzlamasidir. Is, insani kendine, ürettigi ürüne, bizzat kendi faaliyetine ve insan olusuna
yabanci kilar. Is, diger siniflari hakimiyeti altina alarak, sömürerek fazladan üretimine el
koyan hakim siniflarin ihtiyaçlarinin somutlasmasindan ve sinifli toplumlarin çerçevesine
hapsedilmis insan eyleminden baska bir sey degildir. Kapitalizm sömürülenleri üretim ve
yasam araçlarindan özgürlestirerek (ayirarak) ve eski üretim biçimlerini yikarak ücretliligi
zorla kabul ettirdi, böylece insani iskenceden farksiz bir duruma (fransizcadaki is sözcügünün
karsiligi olan "travail", latince bir iskence aracini tanimlayan "traepalium" sözcügünden
gelmektedir), emekçi durumuna indirgeyerek özgür emegi gezegenimizin bütününe yaydi.
Is içinde proleterin ürünü, evrensel olarak elinden alinir (ürününün sahibi degildir) ; böylece
seylesmis, bizzat kendine yabancilasmis, varligi, yasami ve hazlari hiçlenmis, kendi
faaliyetinin ürününe yabanci kilinmistir.
Saçmaligin sersemlikle boy ölçüstügü bir faaliyette terini, kanini, yasamini vermesinin
ötesinde… bir insan olarak diger insanlarla olmasi gereken dogrudan iliskilerinden, yani cinsil
(cinsine özgü) yasamdan, insan olusundan koparilimis, ayrilmistir.
Sürdürmeye zorlandiklari faaliyete, ise ve burada kendilerini zorlayan her seye karsi
mücadelede, yalnizca bu mücadelede, proleterler tekrar insan olarak ortaya çikar ve böylece –
toplumun bütününü hedef alan bu mücadelenin ve onun devamliliginin içinde – insan
faaliyetinin nihayet insansal varlik için, insanca bir faaliyete dönüsecegi komünist topluma
yönelik ilk adimlarini atarlar.

40a.
Sermaye isten, herkesin ona bagli oldugu bir faaliyet yaratti (insan oldugu gibi degil, ama
"yaptigi is"le, bugünkü toplumda "meslek", "is" anlamina gelenle degerlendirilir). Bununla,
burjuva toplumun bütün ideolojilerinin isten insansal varligin özünü yaratmalari olgusuyla
daha iyi uyusan bir sey yoktur ; ve bu ideoloji, "kazanacaklari" yasamlarini her gün yitiren
milyonlarca yurttas tarafindan tekrar tekrar üretilir ve desteklenir.
Bununla uyum içerisinde, kapitalist toplumun bütün ideolojileri, feragat, fedakârlik ve bütün
duygu ve heyecanlarin içe atilmasi üzerinde temellenmistirler… bedensel, fizikî, insanî
hazlarin ve tutkularin açiga vurulmasi üzerindeki baskiyi bir aklama olarak fedakârlik ise, din
de (marksist-leninist devlet dini de buna dahil olmak üzere) fedakârliga uygun düser.
Yoksul proleter üzerine yapilan sefalet edebiyati ve solcu övgülerden her çesit haci-hoca
takimina kadar herkes, "bugünkü yasami"nda bütün hazlarini baski altina alarak, bütün

zevklerini yadsiyarak ve fedakârlik içinde yasamak zorunda olan bir insanin kendini
gerçeklestirmesinin alani ve ödülü olarak bize "öbür dünya"yi, "gelecegin toplumu"nu ve
ölümü öneriyorlar.

41.
Sermaye düzeninde hayatî olan her sey feda edilmelidir ve bizzat yasamin kendisi bir
fedakârliktan daha fazla bir sey degildir. Insanoglu vücudundan, hazlarindan, cinsiyetinden,
yasamsal enerjisinden ayirilmistir.
Uygarlik olarak isimlendirdigimiz yüzyillar, etimize kemigimize isleyip (sadece
aliskanliklarimiza degil)can buldular, vücut oldular…
Is, polis, aile, din, okul, televizyon, hapishane, akil hastahaneleri, kisaca devlet,içinde insan
oldugu iddia edilenin insansal niteliklerini yitirdigi, bozuldugu ve üretildigi genel bir
durumdan, bir kosullar bütünlügünden çok daha fazlasini ifade ederler ; ezilmis, ayrilmis,
birbirine karsit bu vücutlari olusturan (onlarin parçasi olan) kurumlardirlar. Sermaye
düzeni altinda, bir insan baskasini sevme yeteneginden yoksundur ; kendisinin düsmanina
dönüsmüs insan, insanligini, dürtülerini, enerjisini bizzat baskilama durumuna gelmistir.
Meta toplumu, seylerin özel mülk sahipleri olarak ve yalnizca bu seylerin araciligiyla iliskileri
olan insanlari yaratir.Evrensel olarak yabancilasmis cinsellik, cinsel hazzin doruguna
ulasmada genellesmis iktidarsizlik, bedensel ve bütün olarak gerçek insanî iliskilerin
olmayisinin elle tutulur somutlasmasidirlar.
Insanlar cinselliklerini dogrudan yasamlariyla, yasam enerjileriyle yasayamiyorlar, ama
kendilerine toplum tarafindan kabul ettirilmis olan bütün o göz alici görüntüler ve vücutlar
araciligiyla yasiyorlar ; dahasi, insani insanin kurdu yapan o malûm vücutlarin, dis
görünüslerin araciligiyla yasiyorlar cinselliklerini.
Burjuva toplumu, yurttasin özündeki bu hadimliga, yasam enerjisini sürekli tahrip eden cinsel
istegin bastirilmasina karsi kendi cevabini gelistirdi… bu cevap, cinsel olan her seyin
ticarilestirilmesinden (metalastirilmasindan) ibarettir : kadinlar satilir, erkekler satilir,
çocuklar satilir, cinsel haz görüntüleri satilir, plastikten kadin ve erkek organlari satilir,
sisirme kadin ve erkek mankenleri satilir vs…
Ayni anda bütün burjuva devlet yapisini sarsan ve onu sorgulayan proletaryanin her devrimci
kabarisinda… bugünkü toplumun isleyisi için vazgeçilmez olan genellesmis cinsel
doyumsuzlugun gerçek pratik elestirisini baslatan ve devrimcilesmeye koyulan insanî
iliskilerin bütünüdür ; buna karsilik, her basarili karsi-devrimde, devrimin geri çekilis
safhasinda, bireysellik ve cinsel doyumsuzluk her yerde hazir ve nazirdir.
Komünist devrimin herhangi bir baska merkezî sorununda oldugu gibi, burada da devrimin
asil düsmani reformculuktur ; toplumun özünün ayni kalmasi kaydiyla gerçeklestirilen irili
ufakli tamiratlarin bütünüdür. Böylece tam da kapitalist toplumda özgür askin, cinsel iliski
özgürlügünün ve cinsel hazzin gerçeklestirilmesinin ideolojileri, bir sey veya bir hizmet
satmak için yürütülen basit propaganda metodlarindan daha fazla bir seyler olduklari zaman
bile… bütün bu ideolojilerin amaci, proletaryanin devrimci enerjisini tahrip etmek, saptirmak,
baska alanlara kanalize etmektir.

Gerçek insanî hazzin, ona atfedilen bezirgân gülünçlükleriyle, igrençlikleriyle hiçbir alâkasi
yoktur.
Tarihsel olumlanisi, kesinlenisi içinde komünizm, insan türünün gizil hazlarinin bütününü
özgürlestirecek ; her çesit köleligi ortadan kaldirarak kendini gerçeklestirecegi toplumda,
cinsel ve maddî zevk, bedensel ve orgazmik haz, insanî iliskiler, insanin insancilligi ve bizzat
insan türünün kendisi bugün hayâl bile edemiyecegimiz seviyelere ulasacaktir.

42.
Degisimin gelismesi, insanî faaliyetlerde giderek daha önemli kopmalar ve ayrilmalar
olusturdu… ve sonuçta bu faaliyetlerin bütün biçimlerini, giderek kadirî mutlak bir güce
dönüsen Deger Yasasi egemenligi altina soktu. Sermaye bu süreci, insan eyleminin (praksis)
her alanini bu sürecin içine sokarak, kendine mal ederek, insanlarin bütün yaratici
faaliyetlerini de kendi birikim ihtiyacinin gerçeklestirilmesine yönlendirerek tamamladi.
Yaraticiligi, insan faaliyetlerinin geriye kalanindan kesin bir biçimde ayirdi ; ve böylece
sanati, yaraticiligin kendini ifade etmesinin yegâne alani olarak, mümkün olan bütün
anlatimlarin kendilerini koyduklari an ve yer olarak tanimladi… çünkü bizzat yasamin kendisi
artik bütün anlamini yitirmisti. Böylece sanat, kutsal arinisinin irinlendigi kapitalist sistemin
açik yarasi olarak, bölünüp ayrilmis bir alan olarak, sikici bir durumu bastan savmanin araci
olur. Sermaye, duygular/düsünceler ne olursa olsun yazmayi, söylemeyi, resmetmeyi tesvik
eder… ama ortaya çikan sanatsal ürünlerin, yasanmisin temsili alaninda kalmasi, hiçbir
sekilde yasamin dönüstürülmesine yönelik sinirlari asmamasi kaydiyla. Bu sinirlar içinde
söz konusu ürünler, bütün diger mallar gibi bir mal (meta) olmaktan daha baska bir sey
degildirler.
Halkçi sanat, anarsist sanat, "proleter" sanat ve onun "isçi" sefaletçiligine gelince… sefaletin
içinde sadece sefaleti görerek ve göstererek proletaryayi sömürülen sinif kosullari içinde
hosnut kilmak amaciyla, proleter sefaletin en çarpici görüntülerini ululastirmayi hedefleyen
çesitli demokratik ve reformist önerilerdirler yalnizca.
Bütün radikal reformistlerimizin savunduklarinin tersine, sanatin yabancilasmasi, yalnizca
sefaletin soyutlamasini yapan sanat olgusunda yer almaz (solcu sanatçilar tam da bu boslugu
doldururlar !), ama kapitalist toplumu yeniden üreten ve güçlendiren burjuva devletin bir
unsuru olarak yabancilasan yaraticilik, yaraticiligin yabancilasmasi olgusundadir tam da.
Komünist devrim, sinifli toplumun bir ürünü ve sermaye düzeninde parçalanmis, bölünmüs
bir insan faaliyeti olarak sanati ("proleter" sanat da içinde olmak üzere) ortadan kaldiracak ;
sanatin yabancilasmis bir biçimde cevap verdigini iddia ettigi insanin yaratici esintilerini
gerçeklestirecektir.
Sanatin, daha genel olarak sermaye iktidari altindaki farkli faaliyetlerin bu bölünmüslügünün
proleter yikimi, ruseym halindeki ilk ifadelerini burjuva terör ve hakimiyet araçlarinin
becerikli, akillica sabotajlarinda ; makinelerinin baltalanmasinda ; silâhlarin ele
geçirilmesinde ; devletin kontrollerinden kurtulmak ve onu yaniltmak için gelistirilen
usullerde ; rapor alarak ise gitmeme, montaj zincirini yavaslatmak, hatta durmasina yol açmak
gibi hilelerde ; seçimlere katilmamada ; sinifimizin yaygin olarak ortaya koydugu bütün
yaraticilik ve hayâl gücünde ; bu dünyanin isyanci birliginde bizzat bugünden buluyor (ve bu,
eski bir isçi gelenegidir).

Genel ayaklanma, alabildigine yaratici "sanatsal" bir olgu ve sanatin devrimci yikilisinin
hayatî derecede önemli bir adimi olacaktir.

43.
Proletarya, sinifli toplumlarin özünde olan siddetin yer almadigi sinifsiz bir toplumun
yaraticisidir. Içinden çiktigi topluma gelince… bu toplum, burjuva terörü üzerinde temellenir ;
ve burjuvazi, az ya da çok açik biçimlerinden bagimsiz olarak diktatörlügünü onunla uygular.
Karsi-devrimin "resmî", "gayri resmî" beyaz devlet terörü canavarligi, proletaryayi devrimci
siddet ve kizil terör uygulayarak bu teröre karsi koymaya zorlar (karsi koymasini belirler).
Bizzat bu terörist toplumun topraginda kendiliginden bitiveren devrimci siddetin örgütlenmesi
ve onu uygulama karari, genel bir katliami önlemek ve yeni toplumun dogum sancilarini
azaltip, bu dogumu çabuklastirmak için belirleyici öneme sahiptirler. Bu nedenle komünistler,
bu siddete karsi çikmamakla kalmazlar yalnizca, tam tersine, onu yönlendirmek amaciyla
basina geçerler. Pasifizm yani genel olarak terör karsitligi, ayni biçimde "kendi bütünlügü
içinde" isçi sinifinin siddetiyle "kisisel" siddet eylemleri veya "siddet"le "terör" arasindaki
sosyal-demokrat ayrimlar, ne karsi-devrimci ideolojinin utanmazca kendini ortaya koyus
biçiminden baska bir sey olustururlar ne de baska bir sey olabilirler.

43a.
Terörizmi veya isçisel siddeti (gelisiminin ilk dönemlerinde zorunlu olarak azinliktadirlar)
kinamak, reformizmin ve karsi-devrimin genel bir pratigi oldugu eger gerçekse, bundan
siddetin ve silâhli eylemin kendiliginden devrimci oldugu sonucunu çikarmak, asil amaci,
burjuva ve reformist bir projeye hizmet ettirerek proletaryanin mücadeleci kesimlerini
sinirlamak ve tasfiye etmek olan ideolojik bir saçmaliktir. Silâhli mücadelenin kendinde
devrimci erdemler veya "insanî sapkinliklar" içerdigini kabul etmek ; terör onu gelistiren
sinifin programindan, kaçinilmaz olarak bu siddetin gerçek içerigini ve biçimini belirleyen
sinif tarafindan tasinan gelecek tasarimindan bagimsiz olarak özünde iyidir ya da kötüdür
demek… tarihin materyalist kavranisina karsi çikan papazvarî ahlâkçiliktir, her türden iradeci,
idealist görüslerdirler yalnizca ve devrimci eylem için bir engel olustururlar. Toplumsal
devrimin zorunlu olarak siddetle gerçeklesecegi kesindir ; ama siddetin kendisinin zorunlu
olarak devrime götürecegini söylemek, tamamiyla bir yanilgidir. Reform ve devrim, siddetin
kullanilip kullanilmamasinda olgusunda farklilasmaz hiç de ; ama toplumsal eylemin bütünün,
islah edilmis düzenin yeniden üretilmesinin hizmetinde veya karsisinda olmasiyla ayirt edilir
tam da. Burjuvazi de savasinda silâhli mücadeleyi kullaniyor. Burjuvazinin muhtelif
bölüngüleri, reformistler, envai türden milliyetçiler de, kismen veya tamamen devletin basina
geçmek, onun biçimini degistirmek, yaratilan arti-deger artisindan en büyük payi kendisine
garanti eden kapitalizmin tip veya biçimindeki degisiklikleri zorla kabul ettirerek çikarlarini
savunmak için her zaman siddete ve silâhli mücadeleye basvurmuslardir.Alabildigine agir bir
biçimde silâhlanmis, liderlerinin kendilerini bir o kadar "devrimci" olarak ilân ettigi bu
mücadeleler, hiçbir biçimde reformlara karsi devrimin olumlamasini, kesinlemesini
olusturmazlar. Ama onlar, daha ziyade, proletaryaya ve devrime karsi reformlarin ve
kapitalist savasin ifadesidirler.

43b.
Proleter görüs açisindan bir mücadeleyi, silâhli olup olmamasi veya bildiri, brosür vs. dagitip
dagitmamasiyla ya da önderlerinin toplantilar yapip yapmamasi, sürekli yayinlar çikartip

çikartmamalari olgulariyla toplumsal bakimdan nitelemeye kalkismak da bir o kadar saçma
olacaktir. Mamafih bu konudaki kafa karisikligi proletaryanin saflarinda hep vardi ve
proletaryanin tarih sahnesinde her yeniden görünüsünde önemli bir rol oynar. Pasifizmin ve
reformizmin proletarya tarafindan reddi, gerçek bir devrimci yönelimde billurlasmamis bu ret,
böylece silâhli ve siddete dayanan her seyi, devrimci olani, yani reformizm (silâhli veya degil)
tarafindan istismar edileni özümlemeye çalisir.Proletarya ve öncüsü güçlerini
merkezilestirmeye, eylemlerini ve ufkunu gelistirmeye ulasamadikça, askerî sorunu
ayaklanmaya uygulayamadikça… bu çesit kafa karisikligi ve bunun istismari her zaman
mümkündür. Üstelik sömürü, mücadele ve bilinç seviyelerinin ayni olmayisi ; ayni zamanda
proletaryanin tarihinde yasadigi örgensel ve kuramsal büyük kopusu (araliksiz onlarca yildir
süregelen karsi-devriminin zaferinin ürünü olan kopus) ; dahasi sermayenin proletaryaya
saldirma ve onu "parça parça" yenme arayislari da dikkate alindiginda… açiktir ki
proletaryanin kendini ortaya koydugu, olumladigi dönemlerde, bütün siddet eylemlerini
üstlenen ve proleter mücadelenin gelecekteki genisleme ve gelisme ufuklarini belirleyenler
(bütün zayifliklarina ragmen), asiri derecede farkli, kendi aralarinda uyumsuz ve büyük
ideolojik zayifliklar tasiyan gruplardir. Bu eylemler karsisinda devlet cihazi, silâhli reformist
gruplar (bizzat burjuvazi tarafindan olusturulmus veya degil), içinde yer aldiklari bu azinlik
proleter gruplarin – daha sonra onlari sistemin reformunun güçlerine dönüstürmek amaciyla –
ideolojik zayifliklarini, merkezilesmemis ve henüz yönelimlerini belirleyememis olmalari
olgularini kullanirlar. Böylece bir "örgüte karsi örgüt" savasimini dayatarak, bu azinlik
proleter gruplari bölmeyi amaçlar ve çogu zamanda bu amaçlarina ulasirlar. Proletaryayi,
çikarlarini ve mücadelesini daha bastan birbirinden ayirmis olan askerilesme kuraminin bu
tipik ideolojileri ("örnek" eylem efsanesi, "kendinde siddet", yiginlarin yenilebilirligiyle
karsitlik içinde olan "öncünün yenilmezligi" masallari vs…), bu azinliklari proletaryaya,
çikarlarina ve mücadelesine baglayan bir köprü, bir araç olustururlar ; bu ideolojiler böylece,
bu azinlik gruplarin, dogrudan dogruya proleter isyan programindan toptan ve tamamen
vazgeçisin kavramlari ("uzun süreli halk savasi" gibi) üzerinde temellenen kapitalist
savaslarda ve bu savaslar tarafindan sinirlandirilmalarina hizmet ederler.

43c.
Proleter azinliklarin bu tasfiyesi, kapitalist toplumun felâketli çürüyüsünden dogan enerjinin –
bu toplumun devami ve bölgesel savaslar yararina – yönünün degistirilmesi ve onun bu
istismari, proletaryayi her türden reformizmin kurbanlik koyunlarina, örgüte karsi örgüt
savasinin edilgen seyircilerine dönüstürür… ve bu, bir kez daha söylemis olalim, tarihî karsidevrim dönemi (1923'ten bu yana) olgusunu mümkün kildi.Bütün bunlar, komünist program
ve tecrübeler bütünlügü üzerinde temellenen merkezilesmis bir yönelimin (sermayenin
bütününe karsi olan bu azinlik gruplari, bu yeniden ortaya çikan güçleri yogunlastiran ve
merkezilestiren yönelimin, yalnizca bu yönelimin) yoklugu olgusuyla mümkündür. Krizin
gelismesiyle ve proletaryayi bölük bölük bozguna ugratma taktik çikarina ragmen, sermaye,
politikalarini benzeslestirmek zorundadir (yalnizca bir tane kriz politikasi vardir : sömürü
oranlarini arttirmak ve her yerde direnmeleri ezmek, sindirmek)… isçilerin cevabinin
uluslararasi ölçüde benzeslesmesini kolaylastiran,nesnel kosullari üreten de budur. Bu, zafer
için gerekli ve vazgeçilmez, ama tek basina yeterli olmayan bir kosuldur.
Bu yüzden de söz konusu olan, proleter gücün merkezilestirilmesidir. Elestiri silâhiyla,
silâhlarin elestirisini ustaca ve fiilen birlestirmeyi ; ayni sekilde her alanda pasifizme karsi
koymayi, bütün görünümleri içinde reformizme karsi mücadele etmeyi bilen bir yönetimle
(önderlikle) donanmaktir söz konusu olan. Bu yönetim kendini yalnizca pasifizme karsi, genel
olarak siddet karsitligina karsi saglamlastirmakla kalmayacak, ama bütün biçimleri altinda

reformizme karsi, özellikle silâhli reformizme (çok "radikal" bir seçenek olusturmasi
nedeniyle) karsi da saglamlastiracaktir. Bu sonuncusu, silâhli reformizm, en mücadeleci
proleterleri, onlari geleneksel olarak kontrol eden parti ve güçlerden kopararak tasfiye etmek
ve kazanmakla yükümlüdür tam da.

44.
Gerçek komünist hareket (bilinçli bir varlik olarak, Parti olarak) uzun tarihî mücadelesinde,
her zaman daha açik bir biçimde proletarya diktatörlügü ve ücretli çalismanin ortadan
kaldirilmasi arasindaki ayrilmaz birligi ortaya koyarak, kendini karsi-devrimin
ideolojilerinden ve güçlerinden ayirdi, kopardi. Kapitalist üretim iliskilerinin imha edilerek
ortadan kaldirilmasi, sinif hakimiyetini kabul ettirmek amaciyla zorunlu olarak proletaryanin
merkezilesmis ve örgütlü gücünün zoruna (deger yasasina karsi insan ihtiyaçlarinin zorbaligi)
dayanan bir sonuç olacaktir : proleter dünya devleti, dünya proletaryasinin devleti. Bu devlet
ne özgürdür ne de halka dayali, zira ne farkli siniflari ne de halkin "degisik" tabakalarini
birlestirir. Bu devlet, yalnizca parti olarak örgütlenmis proletaryadir. Özgürlük amaci
temelinde kurulmaz, ama karsi-devrimin bütün güçlerini devrimci siddetle ezme zorunlulugu
temelinde kurulur. Genel olarak otorite karsitligi adina, bütün isçi devletinin zorunlulugunu
inkâr eden veya "özgür", "halkçi", "demokratik" bir devlet, bir geçis devleti, dahasi proleter
olmayan güçlerin de katilabilecegi bir devlet kurmayi iddia eden farkli akimlar, yalnizca
proleterler arasinda kavram kargasaligi yaratmaya katilmis olmakla kalmazlar, ama nesnel
olarak karsi-devrime hizmet etmis olurlar.

45.
Proleter devletin bugünkü burjuva devletle, bir "isçi" hükümetiyle vs. ile hiçbir alâkasi yoktur.
Proletarya mücadelesinin amaci, "devletin politik gücünü ele geçirmek ve onu kendi
hizmetine koymak" degildir, çünkü bir burjuva devlet (kim yönetirse yönetsin) kaçinilmaz
olarak sermayeyi yeniden üretecektir. Burjuva devleti proletaryanin yararina kullanma
çabalarinin hepsi hayaldir, "gerici" bir hayal… burjuva devletin ve artarak gerçeklesen
degerin zorbaligina karsi ortaya çikan bir isçi ayaklanmasinin yikici etkilerini saptirmak
gayesiyle karsi-devrimin kulladigi en iyi usullerden biridir bu. Proletarya mücadelesinin
amaci, tersine, burjuva devletin ve onun siyasî toplumsal iktidarinin bastan asagi,
tamamen yikilmasidir. Burjuva devlet ne kendiliginden söner ne de asla sönecektir ; bu
devleti ve onun içinden çikip geldigi, karsiliginda da kendisini yeniden ürettigi demokratik
diktatörlügüyle (demokratik toplumuyla), metalarin diktatörlügüyle birlikte siddet kullanarak
yikmak ve ortadan kaldirmak gerekir. Kendiliginden sönecek olan yegâne devlet, tersine,
proletaryaninki ("yari devlet") olacaktir… gelisimi, saglamlasmasi, yayilmasi içinde, bizzat
sermayenin tasfiyesi sürecinde sönüp gidecektir.

46.
Kisaca, proleter devrimin "toplumsal reformlar"i gerçeklestirmek için devletin yönetimini
isgal etmekle hiçbir alâkasi yoktur. Buna karsilik, baslangiç noktasindan nihaî amacina kadar,
proleter devrim, burjuva toplumun bütün gücünü (askerî, iktisadî, ideolojik, siyasî…)
tamamen yikmasinin toplumsal gerekliligi yüzünden toplumsal bir devrimdir. Proleter
devrimin amaci komünist toplumdur… insanin gerçek varliginin onun toplumsal (kollektif)
varligindan ayrilmis olmasi olgusundan hareketle, gerçek insan toplulugunun, komününün
(gemeinwesen) kurulusunu, yani insansal varligi amaçlar.Açiktir ki bu toplumsal devrim,

mevcut iktidarin devrilmesini istedigi ve onun yikilisini ve dagitilmasini gerekli gördügü
ölçüde politik mücadeleyi kapsar. Ama onun toplumsal örgütleyicilik faaliyetinin basladigi
yerde, kendine özgü içerigin ve amacin ortaya çiktigi yerde… komünizm politik örtüsünü,
zarfini reddeder.
Bu nedenle proleter devrim, üretimin yönetimi, isçi kotrolü vs. türünden iktisadî bir soruna da
indirgenemez. Tersine, toplumu örgütleyen faaliyetlerini gerçeklestirebilmesi ve bunu
komünizme kadar sürdürmesi için proleter devrim, insan ihtiyaçlarina karsi degerin
diktatörlügünü güven altina alan bütün karsi-devrimci kurum ve örgütsel aygitlari siddetle
imha etmek zorundadir.

47.
Proletaryanin dönüstürmek amaciyla kapitalist toplumun devletini ele geçirmesini akla uygun
bulan siyasi sapmayla, üretim ve dagitimi ele geçirerek problemin yönetmeye ve kotrol
etmeye indirgenecegini vaaz eden ekonomist sapma, çogu zaman birlikte var olan bir tek ve
ayni "teori"yi olustururlar. En hayatî anlarinda kapitalist toplumu koruyan en son engelleri
(proletaryaya, komünizme karsi) olusturan bu sapmalar, tamamiyle karsi-devrimci
ideolojilerdir. Bu nedenle proletarya onlara karsi koymak, ortadan kaldirmak ve gömmek
zorunda kalacaktir.

48.
Besbelli ki proletarya, ayaklanma asamasinin öncesinde ve bütün ayaklanma dönemi
boyunca, üretim araçlarini (fabrikalar, haberlesme merkezleri, madenler, tarlalar vb…) ele
geçirmek ve onlardan kendi ihtiyaçlari için yararlanmak zorundadir (sermaye artisi
mekanizmasini dengesizlestiren ve bu andan itibaren üretimle dagitimi tamamen baska
temellere yönlendirmeye koyulacak olan da iste bu olgudur)… ama bütün bu faaliyetler,
uluslararasi ölçüde genellesmis ayaklanmanin zaferini hedefleyen merkezî amaca yönelmek
zorunda olacak ve örgütlü karsi-devrimin imhasini gerçeklestirmeksizin toplumu yönetmeyi
hedefleyen bütün yanilsamalari reddedecektir. Bunun için de proletaryanin Parti olarak
örgütlenmesinin ve merkezilesmesinin mümkün olan en iyi biçimde tamamlanmis olmasi
vazgeçilmez bir kosuldur. Yalnizca tarihsel programina sikica sarilmis Komünist Parti,
bölgesel yönetimleri, yönetime katilma kuruntularini, demokratik federalizm egilimlerini ve
bagimsiz üretim birimleri arasindaki degisim hayallerini (meta ekonomisinin yeniden
üretilmesinin kaynagi olan özel isi, toplumsal isin karsiti olan özel isi) engelleyerek,
merkezilesmis ve merkezci bir faaliyeti gelistirebilir.Proleterlerin hepsine bir tek yön veren ve
karsi-devrimi siyasî/iktisadî/toplumsal olarak ezmek için güçlerin azami ölçüde
yogunlasmasini garanti eden yalnizca Komünist Partisi ve onun merkezci eylemidir.

49.
Silâhli ayaklanma mücadelede niteliksel bir siçrama olusturur, ama bu siçrayis geri
döndürülemez degildir. Silâhli ayaklanma devleti yikip ortadan kaldirmaz. Burjuva devlet,
ona dayanak olan bütün temellerin tasfiyesiyle gerçekten yikilabilir yalnizca ; ve bu, ne bir
ülkede ne de bir ülkeler öbeginde mümkündür. Bu nedenle ayaklanmanin basarili oldugu
proleter kalelerde, dünya kapitalist toplumunun bu bölümlerinde, proletarya elindeki iktidari
kamulastirma ve bütün alanlarda (siyasî/askerî, propaganda, iktisadî vs…) sermayeye karsi
mücadele etmek için kullanmak zorundadir. Üretim ve dagitimi kendi gereksinim ve zorunlu

ihtiyaçlariyla, yani insanligin ihtiyaçlariyla uyumlu olarak yönlendirmek amaciyla, eldeki
bütün imkânlarla ise koyulacaktir… bu, meta üzerinde temellenen toplumun ve ücretli isin
yikilmasi demektir. Fakat bütün bu önlemler, kesinlikle merkezî bir amaca bagli olmalidir :
dünya meta üretimi ekonomisinin bagrinda bir (ya da daha çok !) "isçi devleti" kurma olanagi
üzerine olan bütün yanilgilari, ya da daha kötüsü, bir veya bir küme ülkede sosyalizmi kurma
hayallerini redderek devrimi dünyanin bütününe yaymak amacina bagli olmalidirlar. Bu
yüzden komünist hareketin merkeziyetçiligi ve etkin yönetimi, tek ve dünya ölçüsünde
olmalidir ; bölgesel ve ulusal çikarlara (her zaman burjuva olan) karsi, her parçayi hareketin
genel çikarlarina bagimli kilarak, kararlilikla mücadele edilmelidir. Ayaklanma savaslarinin
programsal, niceliksel, örgütsel ve askerî bakimlardan güçlendirmis olacagi bir Parti olarak
olusmus dünya proletaryasinin siki ve örgensel merkeziyetçigi, yalnizca bu, bütün geriye
dönüs çabalarina karsi mücadele edebilecektir.

50.
Proleter devrimin burjuva politik "devrimler"le ne amaçlarinda ne de ara asamalarinda – hiç
kuskusuz, silâhlarin kullanilmasinda ve mevcut iktidarin devrilmesinde degilse eger – hiçbir
ortak yani yoktur.
€ Burjuva "devrimler" ya bir hükümetin görevlilerini ya da ulusal devletin biçimini
degistirmeye çalisir. Proleter devrim, tersine, ulusal devleti yikmak, bütün uluslari ve
ülkeleri tasfiye etmek zorundadir.
€ Burjuva "devrimler" halkin selâmeti adina yapilir ve ücretli köleligi toplumun büyük
bir bölümünde yeniden üretir ; sinirli politik amaçlarini daha iyi sürdürebilmek için
toplumsal bir terminoloji kullanirlar ; diger burjuva azinliklarin özel çikarlarini ileri
sürmekte hamasî nutuklara basvururlar. Karsit olarak proleter devrim, basladigi bölge
neresi olursa olsun, mücadeleye ilk atilan proleter bölüngü hangi bölüngü olursa olsun,
istekleri siyasî olarak zayif ve sinirli da olsa… evrensel toplumcu bir içerik tasir
özünde.
€ Devletten ve sermayenin kollektif varligindan ayrilmis bir çevre olarak artik
durumunu koruyamayan ve o andan itibaren de siyasî iktidari – onun demokratik
sinesinde – ya kontrol etmeye ya da paylasmaya can atan burjuva bölüngülerinden
birinin ihtiyaçlarindan hareket ediyor olmasi nedeniyle burjuva "devrimler", yurttas
haklari ve demokrasi üzerinde temellenirler. Içinde yalitilmis isçinin yer aldigi
kollektif varlik, politik topluluktan çok farkli bir içerigin ve gerçekligin kollektif
varligi oldugu için, proleter devrim tamamen degisik bir gerçeklikten hareket eder ;
kendi isleri (emekleri) tarafindan birbirlerinden yalitilmis olan bu topluluk, bu
kollektif varlik, hayatin kendisidir, zihinsel ve maddî yasamdir, insanî etkinliktir,
insanî hazdir, kisaca insansal varliktir ; proleter devrim iktidari demokratik olarak
paylasma yanlisi degildir, tersine o , bu demokrasiyi ve proleteri insanligindan
ayiran her seyi tasfiye etmenin kaçinilmaz ihtiyacindan, Gemeinwesen'inden
dogar. "Insansal varlik, insanin gerçek Gemeinwesen'idir."

51.
Bitirmeden önce Komünist Parti'nin belirleyici öneminin burada altini çizmek bize
kaçinilmaz görünüyor. Parti olarak olusmaksizin proletarya, ne bir sinif ne de tarihsel bir güç

olarak var olabilir.
Bugün bu partiyi istemek, ayni zamanda onun degismez kavranisini yeniden sahiplenmek, ona
yeniden sarilmak ve "sinifla parti ayri ayri tanimlanip sonra da iliskiye sokulmasi gereken iki
farkli tarihî varlik degildirler, tam tersine komünizm olarak bir ve ayni varligin ifadesidirler"
seklindeki programinin merkezî sorununun "apayri bir sorun" olusturmadigi olgusu üzerinde
israr ederek bütün demokratlarla kesin bir ayrim çizgisi çekilmesi demektir.
Bu partinin temel saptamalari, hem "parti"yi (genel olarak tarihsellik görevi terimiyle
tanimlanan) hem de "sinif"i degismez olarak belirleyen (sanki bu sinif, parti olarak
olusmaksizin belirlenebilirmis gibi) ve daha sonra da bu iki kavrami bagdastirmayi yani
ideolojik olarak ayrilmis olanlari "birlestirme"yi deneyen dogrudan iliskilendirmeci
kavramlara (leninist ya da anti-leninist) kaçinilmaz bir biçimde düsmeksizin, geçici
ihtiyaçlardan veya olagan gerçekliklerden hareket ederek ele alinamaz, anlasilamaz. "Sinif" ve
"parti" arasindaki "iliskiler"i tanimlama arayislarinda, daha sonra bu dogrudan demokrasi
kavraminin içinde kutuplasmalar gerçeklesir. Ayni biçimde, kendilerini "parti" olarak ilan
eden veya "bilinç"in kendi tekellerinde oldugunu iddia eden falan ya da filân grupçuklarin
varligiyla, Parti'nin temel tarihsel saptamalarinin hiçbir alâkasi yoktur. Söz konusu
saptamalarin, proleterlerin sosyo-ekonomik bir bakis açisiyla belirlenmis çesitli tabakalarinin
(fabrika isçisi, tarim isçisi vs…) aritmetik bir toplamiyla da alâkasi yoktur. Bizim için Parti,
tersine, uluslararasi boyutlarda merkezilesmis bir güç olarak komünizmdir. Bu, ayni
zamanda hem komünist toplumun kurulusunun vazgeçilmez kosulu, hem de onun canli
önbelirtisidir (önceden sekillenisidir).

52.
Komünist Parti, komünizmin tasiyicisi devrimci sinifin örgütüdür. Proletaryayi bir sinif haline
getirecek olan temel saptamalari sunlardir : örgensellik, merkezilesme ve tek ortak tarihî
yönelimdir. Tohum asamasinda bile olsa, Parti'yi istemeksizin proletarya var olamaz. "Isçi
sinifi ya devrimcidir ya da hiç." Ama parti olarak örgütlenmenin bütün bu süreci,
komünistler tarafindan seferber edilen programin ileri sürülmesinin, tutarli faaliyetlerin ve
devrimci hazirliklarin vazgeçilmez ve uzun militan çalismalari sayesinde mümkündür
yalnizca. Açiktir ki Parti (tipki devrimler gibi), devrimciler tarafindan icat edilmis veya
yaratilmis degildir ; Parti, bizzat kapitalist toplumun zorunlu ve kendiliginden bir ürünüdür ;
ama bu tarihî zorunluluk, dünya çapindaki Parti'nin bütün ve sözgötürmez var olusu olarak
bugünden yarina somutlasmaz, gerçeklesmez. Parti, bir çikar ve perspektif toplulugu, gerçek
bir proleter mücadele toplulugu temelinde kaçinilmaz bir biçimde gelistigi ölçüde
kendiliginden dogar, ortaya çikar. Bu kaçinilmaz olgu, söz konusu toplulugun bagrinda
komünizm, ayni zamanda hem program hem de yönelim olarak, böylece devrimci yönelimin
uluslararasi organinin öncülü olarak kendini ortaya koydugu, kesinlendigi zaman
somutlasabilir yalnizca. Bu da demektir ki, siki ve saglamca örgütlenmis devrimci
kadrolardan olusan bir azinlik ("komünistler" : Komünist Parti Manifestosu'nda ele alindigi
anlamda), tarihsel proleter programi ileri sürdügü ve hareketin amaçlarini (insan türü için bir
yasam plâni olarak) ilgilendiren kaçinilmaz yönetim görevlerini üstlenerek degil yalnizca,
ama ayni zamanda bu hareketin stratejik ve taktik araçlarinin sorumlulugunu da üstlendiginde,
söz konusu tarihsel kararlilik, özellikle iradî, bilinçli ve örgütlü bir eylemde somutlasabilir
ancak ve ancak. Devrimler ve Parti kendiliginden var olmazlar. Devrimcilerin islevi, Parti'yi
ve devrimleri yönlendirmektir. Ayni zamanda merkezilesmis ve tek bir güç olusturan
proletaryanin örgütünün zorunlu ve kendiliginden (kelimenin tarihî anlaminda, dar ve
dogrudan anlaminda degil) bir ürünü olan bu komünist azinlik, söz konusu kendiligindenligin

basit bir nesnesinden, gelecekteki devrimin bilinçli öznesine geçisi saglayan praksisin tersine
dönüsünün kendi çevresinde gerçeklestigi eksendir.

53.
Bu nedenle komünistler, ne diger proleter örgütlere ne de – hele hele – proletaryanin
örgütlenmesine muhalif ayri bir parti olusturmazlar. Onlari proletaryanin kendileri disindaki
bölümlerinden ayiran özgün çikarlar yoktur. Proleter hareketi tâbi kilmak istedikleri özel
ilkeler ilân etmezler. Komünistleri, kendilerinin de bir parçasini olusturduklari bu mücadele
toplulugunun diger proleterlerinden farkli kilan yalnizca su iki husustur : bir yandan degisik
mücadelelerde ulusal faaliyetlerden bagimsiz olarak ("I. Enternasyonal'in tarihi, Genel
Konsey'in ulusal seksiyonlara… karsi sürekli mücadelesinin tarihi oldu."), proletaryanin
bütününü ilgilendiren çikarlari yeniden ortaya çikartip hareketin önüne koyduklari ; diger
yandan, proletarya ve burjuvazi arasindaki mücadelenin içinden geçtigi degisik safhalarda,
her zaman, bütünlügü içinde komünist hareketin çikarlarini temsil ettikleri ölçüde diger
proleterlerden ayirt edilirler. Kilgisal olarak, bütün ülkelerin proleter mücadele
topluluklarinin bagrinda en kararli bölüngü komünistlerdir, yani diger kesimleri daima daha
ileriye iten ve ardindan sürükleyen bir organdir onlar ; kuramsal olarak, proleter hareketin
genel amaçlarini, gidisatini ve kosullarini açikça anlama üstünlügüne sahiptirler proletaryanin
diger bölümlerine nazaran.
Komünistlerin özgün örgütünün, ayri bir partinin kurulmasiyla da alâkasi yoktur ; tersine, bu
özgün örgüt gerçekte, Parti olarak olusan proletaryanin merkezî bir organla cihazlanmaya
olan genel egilimini dogrular, kesinler.
Besbelli ki Parti'nin ve komünistlerin bu kavranisi, demokratik ideolojilerin bütününe kökten
ve tamamen karsidir. Bu ideolojilerden bazilari burada zikredilmeyi gerektiriyor :
€ Komünistleri bilincin yegâne sahibi ve tasiyicisi olarak gören teori.
€ Hareketin içinde komünistlerin pratik görevleri (eylemi örgütlüme ve yönetme
görevleri) üstlenmemesini söyleyen "ikame karsitçiligi" (antisubstitutionniste) kurami.
€ Ve nihayet, isçi konseylerinde veya meclislerinde komünistlerin özgün örgütünün, su
veya bu biçimde, feshedilmesini ögütleyen bütün teoriler.

54.
Bugün (ve yarin da), uluslararasi ölçüde sermayenin iktisadî/toplumsal/siyasî krizinin arttigi
ve dünya ölçüsünde proletaryanin zor ve düzensiz uyanisinin görüldügü bir dönemde, yani
içinde bulundugumuz su dönemde, proletaryanin dünya çapindaki örgütüne olan egilim de
kendini ortaya koyuyor. Eger bu egilim gerçekten varsa, yalnizca devasa güçlükler (her
seferinde daha sik tekrarlanan büyük toplumsal patlamalarla ancak kirilabilen ve onlarca
yildir kesintisiz süregelen karsi-devrimin ürünü olan zorluklar) içinde kendini gerçekten
kanitlayabilir. Bu dönem, komünist programin ileri sürülmesi temeli üzerinde bilinçli ve iradî
olarak örgütlenmis – çok küçük bir azinligi olusturan – gruplarin da dönemidir ; içinden
geçmekte oldugumuz bu asama, proletaryanin gerçekten kendini ortaya koydugu bütün
safhalarin öncesinde görülen sekter dönemlerin temel çizgilerinin de tekrar ettigi bir dönemdir
ayni zamanda ; Dünya'nin surasina burasina dagilmis birkaç komünist militan tarafindan

gelistirilmis eylemler var oldugu ölçüde sermayeye karsi proletarya mücadelesiyle gelisen
mücadele toplulugunun henüz amaçlarinin bilincinde olmadigi bir dönem. Bu mücadele
toplulugunun örgütlenmesi ve merkezilestirilmesi çalismasi belirleyicidir, belirleyici olacaktir
; bu mücadele toplulugunun kendi güçlerinin, amaçlarinin ve perspektiflerinin bilincinde
olmasi için, sinifin dünya ölçüsündeki gerçek öncüsünün faaliyeti temeldir, temel olacaktir.
Proletaryanin dünya çapindaki örgütüne, onun programsal kendini ortaya koyusuna ve
örgensel merkezilesmesine olan bu egilim, daha önce bu tezlerde betimledigimiz (ama onlarin
ortak özünü öne çikartmak kaygisiyla kismen süphesiz) karsi-devrimin bütün güçlerine ve
ideolojilerine her seferinde daha da siddetle meydan okuyor, okuyacak. Bu egilim, "nesnel
kosullar"in olgunlastigini, dolayisiyla Parti'yi ve Enternasyonal'i yaratmak için bir parça da
"bilinç ve irade" gerektigini düsünen ve gerçekte devrimci proletaryanin eylem topluluguyla
açik karsitlik içinde davranan bütün parti ve enternasyonal kurucularina oldugu gibi, özellikle
isçi sinifina bilinç tasiyan bütün herkese meydan okuyacak, karsi koyacaktir.

55.
Gerçekte proletaryanin tohum halindeki olusum safhasi (özellikle sekter bir safha) olgusunu
yasiyor olmamiza ragmen, komünist bölüngülerin çalismalarinin yeterince bilinmemesine,
zayifliklarina, yetersizliklerine ve tecrübelerinin eksikligine (kismî olusuna) ragmen… bugün
Dünya'nin her yerinde, henüz tohum halinde de olsa, uluslararasi bir merkezilesmenin,
komünist ve enternasyonalist bir tek yönelimin ihtiyaci tekrar kendini hissettirmeye basliyor.
Buna karsi, bir kez daha, söz konusu egilimin karsisinda asil engeli olusturan bir ideolojiler
bütünü de gelisiyor daha bugünden. "Enternasyonal"i hâlihazirda kurulu ulusal partilerin bir
toplami olarak kabul eden bütün ideolojilerin, öncelikle altini çizmek önemlidir. Bu
dogrultuda, uluslararasi proletaryanin gerçek mücadele ve yasam topluluguyla hemen
tamamen alâkasiz olan ve de bitip tükenmek bilmeyen kuramsalci tartismalarda uluslararasi
proletaryaya kabul ettirmek istedikleri bir yigin kesin ilkeler bütününü hayalleyen bütün bir
enternasyonal yaraticilariyla da karsilasiyoruz ; o kadar ki, onlara göre, sapmalara karsi
garanti olmasi gereken bir ideolojik kurallar (ilkeler beyannamesi) bütünlügünü bile hayal
edebiliyorlar.
Isçi sinifinin içinden çikip gelen ve toplumsal devrime hizmet edecek olan hiçbir örgüt, asla
böylesi temeller üzerinde örgütlenmeyecektir. Bu, sermayenin örgütlenmesinin klâsik
semasidir… Diyanet Isleri'nden, Katolik ya da Protestan vs. kiliselerinden burjuva politik
partilere kadar.
Daha tam anlamiyla bu enternasyonal kuruculari, II. Enternasyonal'in ve onun biçimsel
merkezinin tarihî çizgisini izliyorlar.
Proletaryanin uluslararasi örgütü, hareketi köselerinden bagirarak ilân ettikleri bir ilkeler
bütününe uydurmaya çalisanlarin hepsine karsi ve onlarin disinda bir kez daha yerini alacak
olan ve pratik olarak gelisen sermayeye karsi olan mücadele toplulugunun örgütlemesinin ve
merkezilesmesinin tarihsel (dogrudan olmayan) ürünü olacaktir.
Yarinin uluslararasi Partisinin bu etkin önbelirtisi , gerçek mücadelelerde ve art arda gelen
kopuslarla kendini Parti'nin degismez programinin tarihî çizgisine yeniden yerlestiren henüz
merkezilesmemis proleter azinliklar bütünün gerçek eylemlerinde daha bugünden var,
yasiyor.

56.

Küçük grubumuz bu proleter mücadele toplulugunun bir ifadesi, dünya proletaryasi tarafindan
biriktirilmis yüzyillik bütün bir tecrübeden çikan programsal sahiplenme egiliminin belirtisi,
uluslararasi yeniden yapilanma ve dünya çapinda merkezilesmesinin bir tezahürüdür.
Somut konusursak : grubumuz – bir yandan komünist teorinin isiginda bütün dünyada farkli
devrimci kusaklar tarafindan biriktirilen tecrübeler temelinde, diger yandan örgütlü, bilinçli
proletaryanin uluslararasi düzeyde merkezilesmesinin etkin ve canli bir gücüne dönüsmüs
olan kollektif bir çalisma bazinda – degisik ülkelerden ve politik olarak dönüsmüs farkli
yoldaslar tarafindan gerçeklestirilmis yenilgi bilânçolari ve savasim tecrübelerindeki kopuslar,
olumsuzlamalar bütününün merkezilestirilmesinin bir ürünüdür. Bugünkü haliyle
Enternasyonalist Komünist Birlik, komünist devrim ve Dünya Komünist Partisi'nin kurulus
sürecini yönetmek amaciyla, tezleri burada sergilenmis olan degismez komünist program
temelinde bilinçli ve iradî bir biçimde davranir. Proleter mücadele toplulugunu gelismeye
zorlayacak olan ve Parti'yle yarinki devrimin vazgeçilmez öncüllerini olusturan maddî
saptamalari iradî ve bilinçlice üstlenmekten ibaret olan bu yüzyillik, degismez, devasa
görev… binlerce devrimci kadronun ortak eseri olacaktir. Bu çok büyük görev, Dünya'nin
çesitli yerlerindeki devrimci gruplar ve militanlar tarafindan daha bugünden üstlenilmistir.
Karsi-devrimin onlarca yillik hakimiyetinin sonunda, içinden söz konusu devrimci eylem
toplulugunun çiktigi bugünkü kosullarda, hiç görülmemisçesine daha açik bir biçimde, bu
topluluk, sermayeye karsi mücadelenin ürettigi ve kesinledigi ve de öncü azinliklarin –
bilinçli bir topluluk (azinlik gruplar da buna dahil) olmasindan çok önce – eyleminde
billurlasmis proleter çikar ve ihtiyaçlarin yarar toplulugu oldugu sonucunu vermistir bugün.
Sermayeye karsi eylemlerin (henüz örgütlenmemis biçimler altinda daha bugünden gelisen
eylemler) esgüdümü temelinde kendini gösterecek olan bu mücadele toplulugunun
örgütlenmesi ve merkezilesmesi, her türden ideolojik ayrim ölçütüne zorunlu olarak karsidir ;
bu toplulugun örgütlenmesi ve merkezilesmesi, çok yüksek düzeyde pratik bir ayrim çizgisi
olusturacaktir. Bu toplulugun içinde, kuramsal farkliliklari öne çikararak ve gelistirerek bu
süreci yönetmek amaciyla davranan her militan grupta (yani kendi grubumuzda da), ayriliklar
(önemli bile olsalar) kaçinilmazdir, kaçinilmaz olacaktir. Ama bu sorunlari çözümlemenin tek
biçimi, bu toplulugun bizzat içinde yer alacaktir… yoldaslar arasindaki görüsmelerin,
konusmalarin sürüp gidecegi yegâne alan burasidir.

57.
Bugün bu Parti'nin tarihî çizgisinde yer almak (daima zayif güçlerimizin buna izin verdigi
ölçüde), en karali unsurlar olarak proletaryanin geriye kalan bölümünü ileriye dogru itmek
için davranmak, harekete geçmek demektir.
Bugün bu partinin tarihî çizgisinde yer almak, sermayeye karsi olan söz konusu mücadele
toplulugunun bagrinda kendi varliginin, gücünün, perspektiflerinin bilincine varmasini
saglamak, onu örgütlemek, onu yönetmek amaciyla mümkün en tutarli biçimde davranmak
demektir.
Bugün bu partinin tarihî çizgisinde yer almak, nerede olursa olsun sermayeye karsi
mücadeledeki bütün proleterlerle dayanismayi ve yoldasligi dogrulamak, kesinlemek
amaciyla, degisen biçimleri ne olursa olsun (oportünizm ve merkezciligi içeren) düsmana
meydan okumak ve onu yenmek için ayni kararliligi göstermek demektir.
Bugün bu partinin tarihî çizgisinde yer almak, komünist bölüngüler tarafindan baslatilmis

tarihî çalismaya tutkuyla devam etmek ve de geçmis yenilgi ve tecrübelerin bilânçosunu
çikarmayi sürdürmek demektir ; devrimci kadrolarin olusumu için çalismak demektir.
Bugün bu partinin tarihî çizgisinde yer almak, grubumuz gibi Dünya'nin dört bir yaninda var
olan bütün diger gruplarin da Parti'nin kurulusunun vazgeçilmez ve gerekli bir olus biçimi, bir
ifadesi olmalari olgusunu üstlenmek demektir. Ama bu ifade, bizzat Parti'nin kendisi degildir.
Tarihsel yayi içinde ele alinan Parti'nin gelisiminde, grubumuz (bütün digerleri gibi), Parti'nin
uluslararasi bir yönetim organi kurma çabalarinda ve yasaminda gelip geçici kisacik bir
dönemden daha baska bir sey degildir.
Komünistler Ligi ve I. Enternasyonal, Parti'nin yasaminda nasil yalnizca belirli dönemleri
(Parti'nin olusumu yolunda vazgeçilmez örgütler olarak belirli dönemlerdi bunlar, ama hiçibir
zaman Parti'nin kendisi olmadilar, olamazdilar) olusturmuslarsa, eylemimiz ve irademiz de,
grubumuzun günümüzdeki ve baslangiçtaki grupçuk biçimini asma anlaminda (bu biçim, bu
asmayi gerçeklestirmek için hiç kuskusuz vazgeçilmez bir araci olusturuyor olsa bile), kesin
bir açiklikla ve bilinçlice yönetiliyorlar. Zorunlu olarak küçük grupçu olan pratik bir faaliyeti
üstlenmeksizin, tutarli olmaksizin Parti'den söz etmek, idealist ve gericidir. Bu noktada iyice
açik olmak gerekiyor : bir grup olarak bu (yani grup), bir amaç degildir, ama tam da kendini
asmanin bir aracidir… belirleyici ve temel olan budur.

58.
Bütün devrimci grup ve militanlari burada açiklanmis olan tezler temelinde, ücretli çalismayi
yok etmek amaciyla proletarya diktatörlügüne yönelik mücadelede güçlerini bizimkilerle
birlestirip merkezilestirmeye çagiriyoruz. Bizim de bir parçasini olusturdugumuz mücadele
toplulugunun içinde, söz konusu olan ortak ya da farkli ideolojik noktalarin bir toplamini
yapmak degil ; ama daha simdiden gerçeklestirmekte oldugumuz ve bu ortak düzenlemeyle
daha da güçlenecek olan ortak pratigimizi etkin bir biçimde esgüdümlü kilmaktir. Söz konusu
olan, hepimizde var olan yetersizlikleri, zayifliklari herkesin kendi basina çözmesi de degil…
bu imkânsizdir ; ama tam tersine, önümüzde duran devasa problemler üzerine militan
görüsmelerin uygun çerçevesini olusturan, bizi birlestiren ortak eylemimizi merkezilestirmek
ve yapilandirmaktir. Yoldaslar, ihtiyacini duydugumuz devrimci bir yönelimin iyice aydinliga
kavusmasi, sermayenin her alanda ve seviyedeki hücumlarina verilecek cevapta ve tutarli bir
devrimci pratiktedir. Bugüne kadar bütün "devrimler" hep bilim ve akil adina yapildilar… bu
da, bu devrimlerin ideologlarinin, sayesinde proleter hareketi biçimlendirmeyi düsündükleri
bir ilkeler listesi hazirlamis olmalari olgusuna uygun düsmektedir ; ama, önümüzdeki
devrimin bütün bunlarla hiçbir alâkasi yoktur. Komünist devrim, gerçekten insanca bir yasam
için çikarlarini savunan proletaryadan, somut gerçek insanin daha derin ve gerçek
ihtiyaçlarindan dogar, ortaya çikar. Kendisi için mücadele ettigimiz devrim,bu haliyle, bütün
bilimle, bütün akilla, bütün ideolojilerle ve hatta bütün ilerleme düsüncesiyle toptan kopustur,
toptan kopus olacaktir.
Yoldaslar, gerçekte neysek ve ne için ortaya çikmissak, sorumlulugunu beraberce üstlenelim.
Komünizmin ve Komünist Parti'nin devrimci ve tutarli pratigini birlikte üstlenelim.
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