“Marksist-Leninist
Parti ve Örgütlerin
6. Uluslararas›
Konferans›” üzerine…
isan 1998 tarihli 117. say›m›zda
uluslararas› komünist hareketin
birli¤ini sa¤lama çal›ﬂmas› yürütme iddias›nda olan inisiyatiflerden
“Marksist–Leninist Parti ve Örgütlerin
Konferans›” adl› inisiyatif hakk›nda
bilgi vermiﬂ, bu inisiyatifin gerçekleﬂtirdi¤i 5. Konferans›n kimi kararlar›
hakk›nda tav›r tak›nm›ﬂ, ayr›ca bizim
bu konferansa kat›lmam›z›n hangi gerekçelerle, nas›l engellendi¤i konusunu
da irdelemiﬂtik. (Bkz. Bolﬂevik Partizan say› 117, sayfa 29 -36)
Partimiz; uluslararas› alanda marksist-leninist görüﬂlerimizi yayg›nlaﬂt›rmak, Marksizm-Leninizm ad›na konuﬂan de¤iﬂik ülkelerden parti ve örgütleri daha yak›ndan tan›mak, bilgi ve deneyim al›ﬂveriﬂinde bulunmak; Marksizm-Leninizm ad›na konuﬂan güçlerin
uluslararas› alanda eylem birli¤ini sa¤lamaya ve marksist-leninist bir platform temelinde güçlerin birleﬂtirilmesine katk›da bulunmak amaçlar›yla,
sözkonusu inisiyatifin 1999 y›l› içinde
gerçekleﬂtirdi¤i 6. Uluslararas› Konferansa kat›lmak için de resmen müracaat
etti.
Bu müracaat da, bundan önceki müracaatlar›m›z gibi, konferans› düzenleyen “Ortak Koordinasyon Grubu” ad›na yaz›lm›ﬂ bir mektupla reddedildi.
Bizim 5. Konferans öncesi eleﬂtirdi¤imiz ve kamuoyu önünde aç›k ideolojik mücadeleyi aç›kça reddeden “Konferans Kurallar›”, tam da bizim eleﬂtirdi¤imiz noktada 5. Konferansta de¤iﬂtirilmiﬂti. 4. Konferans›n, 5. Konferan-
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sa kat›l›m için kabulünü ön ﬂart olarak
belirledi¤i “Konferans Kurallar›”n›n d)
maddesinde “… parti ve örgütler aras›nda kamuoyu önünde tart›ﬂma yok.
Bir parti veya örgütün bir baﬂka örgüt
veya partiye kamuoyu önünde eleﬂtiri
ve sald›r›s› yok.” deniliyordu. 5. Konferans bu maddeyi “… Parti ve örgütler aras›nda ilkelere dayal› tart›ﬂma ve
iﬂbirli¤i; herhangi bir örgüt veya partinin bir di¤erine kamuoyu önünde sald›r›s› yok.” biçiminde de¤iﬂtirmiﬂti. Bu
de¤iﬂiklik her ne kadar bizzat konferans belgesinde “ilkelerin iyileﬂtirilerek yeniden kabul edildi¤i” biçiminde
yorumlan›yorsa da, gerçekte olan,
“eleﬂtiri ve sald›r› yok” ilkesinin yerine, “ilkelere dayal› tart›ﬂma”n›n geçirilmesiydi. Biz bunu ileriye at›lm›ﬂ bir
ad›m olarak de¤erlendirdik; 4. Konferans›n “örgütsel ilke”sinin tersine, bu
yeni “ilke” ile, –bu tam bizim istedi¤imiz biçimde formüle edilmemiﬂ de olsa ve gerekçelendirilmelerde, aç›klamalarda çeliﬂmelerin üzerini örten bir
tav›r izlenmiﬂ de olsa– “yaﬂanabilece¤ini” tespit ettik. Ve 5. Konferans›n
“örgütsel kurallar›n›” kabul etme temelinde 6. Konferansa kat›lmak istedi¤imizi bildirdik. Konferans› haz›rlayan
Ortak Koordinasyon Grubu ad›na, Almanya Marksist-Leninist Partisi
(MLPD) Baﬂkan› Stefan Engel imzas›n› taﬂ›yan bir mektupla müracat›m›z›n
reddedildi¤i bize bildirildi. Sözkonusu
mektup aynen ﬂöyleydi:
“Marksist-Leninist Parti ve Örgütlerin Enternasyonal Konferans›n›n OR-

TAK KOORD‹NASYON GRUBU
Bolﬂevik Partizan
Enternasyonal ‹liﬂkiler Bölümüne
Sevgili … yoldaﬂ,
Haziran 1997’de gönderdi¤iniz mektup, Ortak Koordinasyon Grubu
(OKG) taraf›ndan ele al›nd›, ve burada
OKG’nin verdi¤i yetkiyle, ald›¤› karar› iletmek istiyorum.
Mektubunuzda, 6. Enternasyonal
Konferans›’na kat›lmak için baﬂvuruda
bulunmak istedi¤iniz bildiriliyor ve
Konferans kurallar›n› tan›d›¤›n›z›
aç›kl›yorsunuz.
Mektubunuzdaki bütünlüklü içerik,
kurallar› tan›d›¤›n›z› ifade etse de, bunu soru iﬂareti haline getiriyor. Yeniden kat›lma baﬂvurunuza gerekçe olarak ileri sürdü¤ünüz ﬂey, Enternasyonal Konferans›n sizin Proleter Tart›ﬂma Kültürü anlay›ﬂ›n›za uygun oldu¤udur.
Gerekçe olarak, “partiler aras›nda
aç›k tart›ﬂma yok” formülasyonunun
yerine “partiler aras›nda ilkesel tart›ﬂma ve iﬂbirli¤i, bir partinin bir di¤erine aç›k sald›r›larda bulunmamas›”
formülasyonunun geçirilmiﬂ olmas›n›
gösteriyorsunuz.
Biz buradan hareket ederek sizin,
“aç›k tart›ﬂma” fikrinin arkas›na s›¤›narak, di¤er partilere karﬂ› ﬂimdiye kadar yürütmüﬂ oldu¤unuz sald›r›lar›n›z›n engellenmeksizin sürdürmeyi umdu¤unuz sonucunu ç›kar›yoruz.
Oysa formülasyon de¤iﬂikli¤i, ﬂimdi-

ye kadarki Konferans kurallar›n›n derinleﬂtirilmesi ve somutlaﬂt›r›lmas› anlam›na geliyor.
Bu de¤iﬂiklik, Bolﬂevik Partizan’›n
talep etti¤i yönteme geriye dönüﬂ anlam›na gelmiyor, ancak daha çok Bolﬂevik Partizan’›n aç›k sald›r›lar›n› sürdürme yöntemine karﬂ›d›r.
Bu temelde, Enternasyonal Konferans, kat›l›mc› örgütlerden herhangi
birinin bir di¤erini mahkum etmeyi hedeflemeksizin, bütün nesnel farkl›l›klar› aç›k ve dostane ﬂekilde tart›ﬂmak istemektedir.
Bu küçük burjuva önderlik hevesi ve
da¤›tma yöntemi Enternasyonal Konferans kurallar›yla ba¤daﬂmaz.
Prati¤inizden yola ç›k›ld›¤›nda, Bolﬂevik Partizan’›n bu kurallara uymak
istedi¤ine iliﬂkin köklü kayg›lar sözkonusudur.
Bu y›l›n Ocak ay›nda, Gelsenkirchen’de (Almanya / BN) Enternasyonal
Konferans›n tan›t›m toplant›s›nda, tart›ﬂma bitirildikten sonra da, Enternasyonal Konferans temsilcileri sizin temsilcileriniz taraf›ndan sald›r›ya u¤rad›.
Gelsenkirchen’de May›s ay›nda Enternasyonal Gençlik Buluﬂmas›’nda
(Pfingsjugendtreff / BN) yer ald›¤›n›z
halde, eylembirli¤i kurallar›na uymad›n›z.
Eylembirli¤i kat›l›mc›lar› taraf›n›zdan aç›k sald›r›ya u¤rad›¤› gibi, e¤lence yerinde bir de “protesto yürüyüﬂü”
yapt›n›z.
E¤lencenin genel masraflar›n› karﬂ›lamak için belirlenen stand ücretlerinden kaç›nmak için, el alt›nda, paras›n›
ödeyen di¤er örgütlerden masa temin
etmeye çal›ﬂt›n›z.
Sizin ölçünüz, hiçbir ﬂeye uymak zorunda olmamak, baﬂkalar›n›n yapt›klar› size uygun olmad›¤›nda da, herkese
dayatmalarda bulunmakt›r.
NKP/MLB’nin (Nepal Komünist
Partisi/Marksist-Leninist Birlik / BN)
revizyonist oldu¤unu belgeleyece¤inize, saçma sapan tan›mlamalar kullan›yorsunuz. ‹ddian›z› somut olarak belgelemek konusunda borçlusunuz. Böylesi bir tutumla birlik sa¤lanamaz.
Bunlar, marksist-leninist hareket içinde sürekli bölünmeye kaynak teﬂkil
eden, en iyiyi ben bilirim küçük burjuva yöntemleridir.
“Trotz Alledem” gazetesinden al›nt›lad›¤›m›z ve yer alan aç›klamalara içerik olarak karﬂ› ç›kaca¤›n›za, gazetenin size ait olmad›¤›n› aç›klamakla ye-

tiniyorsunuz. Gazetenin ç›km›ﬂ olmas›n› aç›kça selamlamakla, MLPD’ye
(Almanya Marksist-Leninist Partisi /
BN) yap›lan aç›k sald›r›lar› onayl›yorsunuz.
Bu nedenlerden hareketle, Enternasyonal Konferansa kat›lma hakk›n› elde
etmek için, formel olarak ilkelerini tan›d›¤›n›z› belirtmeniz, bu hakk› kötüye
kullanmadan edemeyece¤inizden dolay›, kat›lman›za karﬂ›y›z.
OKG’nin geçen y›lki kat›lma baﬂvurunuzun reddedilmesini geri çekmesi
için bir neden görülmemektedir.
Sizin baﬂvurunuz ve OKG’nin buna
cevab› Enternasyonal Konferans kat›l›mc›lar›n›n bilgisine sunulacakt›r.
Devrimci Selamlarla
imza
Stefan Engel
OKG Baﬂkan›
09.02.1998”
Sözkonusu mektupta, kamuoyu
önünde aç›k ideolojik mücadeleden
duyulan korku dile getiriliyor, bizim
kendi görüﬂlerimizi savunmam›z “küçük burjuva önderlik hevesi ve da¤›tma yöntemi” olarak adland›r›l›yordu.
Biz buna cevaben yazd›¤›m›z mektupta, konferans› düzenlemekle görevli
OKG’yi kendi koydu¤u kurallara uymaya ve karﬂ›l›kl› yaz›ﬂmalar›, 5. Konferansa yönelik eleﬂtirilerimizi Konferansa sunmaya ça¤›rd›k. Ayr›ca suçlanan Genç Bolﬂevik’in bir aç›klamas›n›
da mektubumuza ekledik.
Sözkonusu mektup ve Genç Bolﬂevik’in aç›klamas› ﬂöyledir:
“‘Ortak Koordinasyon Grubu’ndan
De¤erli Yoldaﬂlar,
Sizlerin 09.02.1998 tarihli mektubunuz elimize geçti. Bu mektupla sizler,
bizim gelecekte yap›lacak olan 6. Konferansa kat›lma baﬂvurumuzu reddediyorsunuz. Sizler red gerekçesi olarak
da; 4. Konferans›n kurallar›n›n 5.
Konferansla de¤iﬂtirilmedi¤ini; tersine
sadece bunlar›n “derinleﬂtirilmiﬂ ve
somutlaﬂt›r›lm›ﬂ” oldu¤unu söylüyorsunuz.
Bizler ﬂunu tespit etmek istiyoruz:
Nas›l›ndan ba¤›ms›z olarak, kurallar›n
de¤iﬂmiﬂ oldu¤u olgudur ve biz bu de¤iﬂen kurallar temelinde Konferansa
kat›lmak istiyorduk. Ç›kard›¤›m›z yay›nlardan da görülece¤i üzere, bir dizi
siyasi ve ideolojik sorunda, örgütümüzle, 5. Konferans›n pozisyonlar›
aras›nda bir uyumluluk sözkonusudur.
Görüﬂümüzce bizler, sizlerin 5. Kon-

feransta kat›lma ﬂart› olarak getirdi¤iniz talepleri kabul ediyor ve onlara
uyuyoruz. Yaz›n›zda ise maalesef, sanki sadece bu kat›lma kurallar› yokmuﬂças›na ve tersine belirli siyasi de¤erlendirmelerin de –Nepal Komünist
Partisi/Birleﬂik Marksist-Leninist’ler
de¤erlendirilmesinde oldu¤u gibi–, sizler için tahammül görmedi¤i anlam›na
gelen bir ifade kullan›yorsunuz. Bizler,
örne¤in bugünkü gerici Çin’i hâlâ sosyalist olarak görme ﬂeklinde çok farkl›
görüﬂler savunan kimi örgütlerin kat›l›mc› olarak kabul edilmesini ve Partimizin kabul edilmemesini bir türlü anlayam›yoruz. Partimiz, sadece siyasi
görüﬂlerini net ve aç›k bir biçimde söyledi¤i için, “küçük burjuvaca önderlik
hakk›” talep ediyor ﬂeklinde mahkûm
edilmek istenmektedir.
Biz bir kez daha çok aç›k bir biçimde
kurallar› sadece formel olarak de¤il,
içeriksel olarak da kabul etti¤imizi ilan
ediyoruz.
Somut suçlamalara iliﬂkin olarak da,
bizim gençlik örgütümüz olan Genç
Bolﬂevik’in uluslararas› gençlik buluﬂmas›na kat›l›m› ba¤lam›nda, kendi tavr›n› ek olarak sunuyoruz. Umudumuz o
ki, bizim yazd›¤›m›z mektuplar›n ve
önümüzdeki dönemde ‹ngilizce ve Almanca olarak ç›kacak olan, 5. Konferans›n kararlar›na yönelik siyasi eleﬂtirilerimizin 6. Konferansa sunulmas› temelinde bir kez daha tart›ﬂma yürütürsünüz.
Komünist Selamlarla…
Haziran 1998”
“Genç Bolﬂevik’in aç›klamas›:
Gerçeklerin çarp›t›lmas› ve yalanlar›n yöntemi…
1997 Uluslararas› gençlik buluﬂmas›nda bir protesto gösterisi yapt›¤›m›z
do¤rudur. Ancak bunu yapmam›z› gerektiren koﬂullar, Stefan Engel’in “Ortak Koordinasyon Grubu” Baﬂkan›
olarak yazd›¤› yaz›da çarp›t›larak aktar›lm›ﬂt›r.
Bizler yaz›l› olarak kat›l›m için getirilen tekni¤e iliﬂkin tüm ortak kurallar›
kabul ettik. Sizlerin de, Temmuz 1997,
Genç Bolﬂevik say› 6, sayfa 5’te yay›nlanan belgeden de görebilece¤i gibi
yaz›l› baﬂvurumuzda “Bizler herhalükârda 8. Uluslararas› Gençlik Buluﬂmas›’na kat›lmak istiyoruz. Bizler ayn›
zamanda tüm kat›l›mc›lar için geçerli
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olan kurallara uymay› da kabul ediyoruz. Kurallar konusunda özel muamele
istemiyoruz. Yani, bizler açaca¤›m›z
masada kuponlarla sat›ﬂ yapmay› ve
yapt›¤›m›z toplam sat›ﬂ›n % 20’sini
toplu masraflar için vermeyi kabul ediyoruz. (…) Bizler aﬂa¤›daki yapabilece¤imizi düﬂündü¤ümüz görevleri de
üzerlenmeye haz›r›z. Hakemlik, teknik/müzik cihazlar›, hesaplar-mali iﬂler. Üçüncü nokta olan ‘gezginci da¤›t›m gruplar›’ ç›karmamay› ve iﬂimizi
–yay›nlar›m›z› sadece açt›¤›m›z masada teﬂhir etmeyi de kabul ediyoruz.”
Nas›l olur da yaz›l› olarak verilen bu
güvenceye karﬂ›l›k mektupta yap›ld›¤›
gibi gerçek olmayan ﬂu bilgiler verilebilir? “Sizler buluﬂman›n genel masraflar›n›n karﬂ›lanmas› için toplanan
yer ücretini ödemekten kaçmak için,
gizlice yer paras›n› ödemiﬂ olan örgütlerden masa temin etmeye kalk›ﬂt›n›z.”
Bu utanmazca bir iddiad›r. MLPD’nin
bizi alandan kovmas›n›n ertesinde baﬂka yap›lacak birﬂey yoktu. Yap›lacak
tek ﬂey, MLPD’nin oportünizmini aç›kça teﬂhir etmek için böyle bir gösteri
yürüyüﬂü yapmakt›.
MLPD’nin bu olaya iliﬂkin temel
problemi, bizim onu aç›kça eleﬂtirmiﬂ
olmam›zd›. Bu eleﬂtiri mektupta “eylem birli¤i kat›l›mc›lar› aç›k sald›r›ya
maruz kald›” isnad› alt›nda dile gelmektedir. Biz bu “sald›r›y›” nas›l yapt›k? Biz ç›kard›¤›m›z ve orda da¤›tt›¤›m›z bildirimizde onlar› eleﬂtirdik. Ve
iﬂte bu eleﬂtirimizdi onlar›n sald›r› dedi¤i ﬂey. Kamp yerine çeﬂitli ﬂehirlerden seyahat ederek geldikten sonra
bizler kamp yerinden d›ﬂtaland›k. Sözkonusu Genç Bolﬂevik’ten hangi gerekçeyle oldu¤unu al›nt›l›yoruz:
“Kamp yönetiminin yapm›ﬂ oldu¤umuz baﬂvuru konusundaki tavr› çok
aç›k bir hay›r idi. Onlar, bizim onlara
sald›rd›¤›m›z› ve hakaret etti¤imizi gerekçe olarak ileri sürdüler. Bunu ispatlamak için de orda da¤›tt›¤›m›z ve bu
say›m›zda da bast›¤›m›z bildirimizden
ﬂu cümleleri al›nt›lad›lar. “Bu nedenle
Sosyalist Gençlik 8. Uluslararas›
Gençlik Festivali eylem birli¤inin temeli olan ‘bizler söz ve eylemle
Bonn’un Kriz program›na karﬂ› ve yaﬂanabilir bir gelecek için ortak mücadele yürütürüz’ tespitini yeterli göremez. Bu slogan sadece Kohl hükümetinin aktüel olan siyasetine karﬂ› mücadele eden, enternasyonalist olmayan ve
sorunun temellerine inmeyen bir slo-

gand›r.”
Bu cümlelerde sald›r› ve hakaret olarak ne var? Kamp yönetimi bizi ikna
edemedi. MLPD’nin bizi kovmas›,
onun oportünist yöntemine ve tart›ﬂmalardan korkusuna ispatt›r. O, ya
eleﬂtirileri gizlemekte ya da eleﬂtirenleri yalanlarla karalamaya çal›ﬂmaktad›r.”
Alt›nc› Konferans da sonuçta bizim
kat›lma talebimizin öncelikle Almanya
Marksist-Leninist Partisi (MLPD) taraf›ndan “baﬂar›yla” engellenmesiyle, bizim kat›l›m›m›z olmadan 1999 y›l›
içinde yap›ld›.
Yay›nlanan konferans belgelerinde
bizim kat›lma iste¤imiz ve bunun red
gerekçeleri vb. ile ilgili en küçük bir
aç›klama, yaz›ﬂmalar›n ve bizim 5.
Konferans belgeleri hakk›nda yapt›¤›m›z de¤erlendirmelerin konferansç›lara iletilip iletilmedi¤i, üzerinde tart›ﬂ›l›p tart›ﬂ›lmad›¤› konusunda en küçük
bir bilgi yok. (Sözkonusu belgelerin taraf›m›zdan Almanca ve ‹ngilizce iki
dilde OKG’ye ulaﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤u da
bilinmelidir.) Bu ba¤lamda en az›ndan
konferans›n düzenleyicileri aras›nda
yer alan MLPD’nin tavr›n› bildi¤imizde, bu konunun suskunlukla geçiﬂtirilmiﬂ olmas› bizi ﬂaﬂ›rtmaz. Her halükârda ister suskunlukla geçiﬂtirilmiﬂ olsun, ister belgeler da¤›t›lm›ﬂ üzerine
tart›ﬂ›lmam›ﬂ olsun, ister tart›ﬂ›lm›ﬂ fakat kamuoyuna yans›t›lmam›ﬂ olsun,
yap›lan›n marksist-leninist bir tav›rla
ilgisi olmad›¤› bizim için aç›kt›r.
K›saca 6. Konferans›n haz›rl›¤›nda
–bizim somutumuzda– Koordinasyon
Grubu ad›na MLPD Baﬂkan›’n›n tak›nd›¤› bizim Konferansa kat›lmam›z›n
engellenmesi tavr›, oportunist bir tav›rd›r; bu tavr› tak›nanlar›n kendi sözlerini, kendi koydu¤u kurallar› da çi¤nedi¤ini, aç›k tart›ﬂma ve eleﬂtiriden öcüden korkulur gibi korkuldu¤unu gösterir bir tav›rd›r.
6. Konferans yukar›da da belirtti¤imz gibi 1999 y›l› içinde yap›lm›ﬂt›r.
Al›nan kararlar içinde 5. Konferans›n
“örgütsel kurallar”› aynen onaylanm›ﬂt›r. 2-3 y›ll›k bir dönem içinde yap›lmas› öngörülen 7. Konferansa kat›lmak için biz yeniden müracat edece¤iz. Geliﬂmelerin nas›l olaca¤›n›, gerçek marksist-leninist görüﬂlerden korkanlar›n bu kez kat›l›m›m›z› hangi gerekçelerle engellemeye çal›ﬂacaklar›n›
yaﬂayaca¤›z.
Bundan ba¤›ms›z olarak biz burada

6. Konferans›n kararlar›n› tan›tmak ve
bu kararlar hakk›nda görüﬂlerimizi aktarmak istiyoruz.
Buna baﬂlamadan önce 6. Konferans
sonras›nda, daha önceki konferanslar›n
tersine olarak geliﬂen bir uygulamay›
selamlamak istiyoruz:
6. Konferans sonras›nda, 6. Konferans kat›l›mc›lar›n›n bir bölümü, kendi
bas›nlar›nda 6. Konferans kararlar›n›
tan›t›rken, ayn› zamanda bu kararlarla
ilgili eleﬂtiri ve düﬂüncelerini de yay›nlad›lar. Bunlar›n içinde, geçmiﬂte kamuoyu önünde belgelere eleﬂtiri getirilmesini “sald›r›” olarak nitelendiren
MLPD de var! Ayr›ca “Ortak Koordinasyon Grubu”nun yay›nlad›¤› “Enternasyonal Bas›n Yaz›ﬂmalar›” adl› yay›n organ›nda da de¤iﬂik örgütlerin kararlarla ilgili görüﬂleri yay›nland›, yay›nlan›yor. Yani denetlemek isteyen
herkese, hangi karar›n hangi örgüt taraf›ndan hangi gerekçelerle imzaland›¤›n›, karar›n hangi maddelerine ne itirazlar› oldu¤unu vb. denetleme imkân›
sa¤land›. Bu geçmiﬂte yap›lmayan bir
uygulama idi. Biz geçmiﬂte bu uygulaman›n yap›lmamas›n› eleﬂtirmiﬂtik. Bu
alanda at›lan ad›m olumlu bir ad›md›r.
Fakat yetersizdir, bu ad›m geçmiﬂteki,
çeliﬂmelerin üzerini örten uygulaman›n
özeleﬂtirisi ile tamamlanmal›d›r.

6. Konferansa kat›lan
örgüt ve partiler
erilen bilgiye göre 6. Uluslararas› Konferansa ﬂu parti ve örgütler kat›lm›ﬂt›r:
* Afganistan ML Örgütü
* Arjantin-Devrimci Komünist Partisi (PCR)
* Bengaldeﬂ ‹ﬂçi Partisi (WPB)
* Almanya Marksist-Leninist Partisi
(MLPD)
* Dominik Cumhuriyeti - KP/ML
(PC/ML)
* Fransa - MLK Örgütü- Proletaryan›n Sesi (OCML Voie Proletarienne)
* Yunanistan- A/synechia
* Hindistan - KP (ML) / Yanaﬂakti
(CPI-ML)
* Hindistan- KP(ML) / Yeni Demokrasi (CPI-ML)
* Japonya - Komünist Lig (JCL)
* Kongo’dan (eski Zaire) bir örgüt
* Lüksemburg Komünist Örgütü
(KOL)
* Hollanda - ML Grubu / Rode Mor-
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gen (MLG)
* Norveç - ‹ﬂçi KP (AKP)
* Paraguay - Devrimci Halk Hareketi (MPRPP)
* Filipinler KP (CPP)
* Peru - Amaru Enstitüsü
* Türkiye - TKP/ML
* Uruguay - Devrimci Komüünist
Partisi (PCR)
* ABD - O. Light grubu
* Güney Do¤u Asya’dan bir grup
(…)
Kat›l›mc› partiler d›ﬂ›nda Hindistan
KP/ML - K›z›l Bayrak; Hindistan
KP/ML (Halk Savaﬂ›) ve Hindistan
KP/ML Geçici Merkez Komitesi’nden
de konferansa baﬂar›lar dileyen mesajlar gelmiﬂtir.
Kat›l›mc›lar› 5. Konferans›n kat›l›mc›lar› ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda ﬂunlar›
tespit ediyoruz:
5. Konferansa kat›lan, bizim çizgisini oportunist olarak de¤erlendirdi¤imiz
Nepal KP /Birleﬂik ML’ler, onun d›ﬂ›nda ‹spanya Komünistler Birli¤i; Güney
Afrika’dan Pan Afrikan Kongresi
(PAC) ve Tayvan Çin Kang Da¤lar›
Enstitüsü adl› örgütler 6. Konferansa
kat›lmam›ﬂlard›r. Bunlar›n neden kat›lmad›¤› konusunda kamuoyuna bir
aç›klama da yoktur. Özellikle Nepal
Komünist Partisi ba¤lam›nda MLPD
ile yürüttü¤ümüz tart›ﬂmalar bilindi¤inde, bizim 6. Konferansa kat›lmam›z›n engellenmesinin nedenlerinden biri
olarak Nepal KP’sine “sald›r›lar›m›z›n”(!!!) öne sürüldü¤ü bilindi¤inde,
bu oldukça ilginç bir olayd›r. Di¤erlerinin de durumu nedir, neden kat›lmam›ﬂlard›r; konferansta bu sorun edilmiﬂ
midir? vb. Bütün bunlar bilinmemektedir. Konferans›n 4. No’lu karar›nda
OKG’nin çal›ﬂmas› onaylanmakta ve
onun “faaliyet raporunun kabul edildi¤i” söylenmektedir. Sözkonusu faaliyet raporu devrimci kamuoyuna aç›lmam›ﬂt›r. Devrimci kamuoyu, aynen
müracat edip de kabul edilmeyenlerin
neden kabul edilmediklerini oldu¤u gibi, 5. Konferansa kat›l›p da 6. Konferansa kat›lmayanlar›n neden kat›lmad›¤›n›, bu ba¤lamda OKG’nin bir çal›ﬂmas›n›n olup olmad›¤›n›, varsa ne çal›ﬂma yürüttü¤ünü ö¤renme hakk›na
sahiptir. Bu konularda konferans belgelerinde hiç bir tavr›n, bilginin olmamas› bütünüyle yanl›ﬂt›r.
5. Konferansa kat›lmay›p da, 6. Konferansa kat›lan parti ve gruplar ise ﬂunlard›r:

Dominik Cumhuriyeti KP/ML; Yunanistan’dan A/synechia; Paraguay’dan MPRPP; Peru’dan Amaru Enstitüsü; Türkiye’den TKP/ML; ABD’den O. Light gurubu ve Güneydo¤u
Asya’dan bir örgüt.
Kat›lan örgütlerin bir bölümü okuyucular›m›z aç›s›ndan bilinen örgütlerdir.
Örne¤in FKP’nin bir dizi belgesi; Hindistan’dan olan örgütler hakk›nda,
Fransa’dan OCML hakk›nda, ABD’den O. Light grubu hakk›nda ve Japonya Komünist Ligi hakk›nda daha önce
kimi bilgiler ve belgeler Bolﬂevik Partizan’da yay›nlanm›ﬂt›r.
Türkiye’den TKP/ML’yi, devrimci
ve fakat oportunist bir örgüt olarak de¤erlendirdi¤imiz, MLPD’nin çizgisini
oportunist olarak de¤erlendirdi¤imiz
bilinmektedir. Kat›lan di¤er örgütler
hakk›nda de¤erlendirme yapacak yeterli bilgiye sahip de¤iliz. Yaln›zca
tüm bu partilerin ve örgütlerin “uluslararas› konferans”a kat›lmak için kabul
edilmesi ﬂart koﬂulan ve 7. Kongeransa
kat›lmak için de ön ﬂart olan ﬂu ilkeler
temelinde yanyana geldiklerini biliyoruz:
“ a) ML ve Mao Zedung Düﬂüncelerine sar›lmak
b) Modern revizyonizme karﬂ› mücadele ve Stalin ve Mao Zedung konusunda olumlu bir tav›r
c) Konfenrans kurallar›n›n kabulü”
Biz bu ilkeler ba¤lam›nda 5. Konferanstan sonra ﬂu de¤erlendirmeyi yapm›ﬂt›k:
“Kriter olarak hem “Mao Zedung
Düﬂüncesi”ne sar›lma, hem de Mao’nun olumlu de¤erlendirilmesi konuluyor. Bunlardan ikincisi çok daha geniﬂ
bir çevreyi kapsayan bir kriter. “Mao
Zedung Düﬂüncesini” savunmayan ya
da onu Marksizm-Leninizmin yeni bir
aﬂamas› olarak vb. savunmay› red
eden ve fakat Mao’yu büyük marksistleninist olarak de¤erlendiren tüm güçleri kaps›yor bu kriter. “Mao Zedung
Düﬂüncesi’nin savunulmas› kriteri ise
bundan daha dar bir çevreyi kaps›yor.
‹kinci kriter, birinci kriterdeki “Mao
Zedung Düﬂüncesi” savunucular›n› da
kapsamas›na ra¤men, birinci kriter,
yaln›zca bunlar› kapsad›¤› noktada,
Marksizm-Leninizm ad›na konuﬂan bir
dizi devrimci gücü d›ﬂtal›yor. Ortaya,
bu iki kriterin yanyana konmas›yla
Konferans›n ne istedi¤ini bilmedi¤i görüntüsü ç›k›yor. Bizce kriterin bu noktada “… Mao zedung’a karﬂ› olumlu

bir tav›r” biçiminde konmas› do¤ru ve
yeterlidir.” (Bkz. Bolﬂevik Partizan say› 117, sayfa 36)
Bugün de buna ekleyecek bir ﬂey
yok.
Bu kriterleri savundu¤unu söyleyen
partiler ve örgütlerle biraraya gelmek,
onlarla tart›ﬂma içinde do¤ru marksistleninist bir ortak platformun yarat›lmas›na çal›ﬂmak do¤rudur, gereklidir. Bu
kriterleri savundu¤unu söyleyen kimi
parti ve örgütleri oportunist de¤erlendirmemiz, onlarla do¤ru ve yanl›ﬂ›n
mücadelesini yürütmenin, belirli eylemlerde güçlerimizi birleﬂtirmenin
önünde engel de¤ildir bizce.

Konferans›n kararlar›
onferans toplam dört karar alm›ﬂt›r. Bu kararlar›n tümü konferansa kat›lmayanlar›n da imzas›na aç›kt›r.
Konferans›n 1 No’lu karar› “Dünya
Ekonomisi’nin Geliﬂmesi Üzerine”
baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r.
Karar metni ﬂöyledir:
“1.
Güney Do¤u Asya 1997 y›l›nda krize
girdi¤inde, emperyalistler, onun etkilerinin bölgeyle s›n›rl› olaca¤› gerekçelerini getirdiler. Fakat gerçekte “Asya
Kaplanlar›” ad› verilenlerin çökmesinin geri plan›nda en temel emperyalist
güçlerden bu bölgeye ola¤anüstü bir
sermaye fazlas›n›n ak›ﬂ› yat›yordu.
Bunlar kâr oran›n›n düﬂmesini korkunç spekülasyonlar yoluyla ve üretim
kapasitesinin, pazar›n bu ürünlere
olan talep kapasitesinin çok üzerinde
olan ola¤anüstü bir geniﬂletilmesi ile
karﬂ›lamaya çal›ﬂt›lar. Bu emperyalist
sistemin dünyaya sundu¤u bir çeliﬂmedir.
Brezilya Real’inin çöküﬂü 18 aydan
beri süren krizin yeni bir dalgas›n›n
baﬂlang›c›d›r. Bu 1997’de baﬂlayan ilk
dalgadan sonra üçüncü büyük dalgad›r. ‹kinci dalga 1998’de Rus crash’›
ile gerçekleﬂmiﬂti. Rusya ödeme yükümlülüklerini art›k yerine getiremeyece¤ini aç›klad›. Bu da ABD ve Avrupa’ya etkimede bulundu.
Krizin geliﬂmesi, söz konusu olan›n
dünya çap›nda bir kriz oldu¤unu gösterdi. O Japonya’daki krizi derinleﬂtirdi, Rusya’ya, Do¤u Avrupa ülkelerine
ve Latin Amerika’ya geniﬂledi, ﬂimdi
de Avrupa’da yay›lma ve bizzat ABD
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ekonomisine bulaﬂma tehdidini taﬂ›yor.
Emperyalistler krizi yaln›zca bir borsa
krizi ve mali kriz olarak tan›tt›lar, fakat o ekonomi savaﬂlar›n›n ve görece
aﬂ›r› üretimin sonucudur. Bu devrevi
aﬂ›r› üretim krizi, kapitalizmin, üretimin toplumsal karakteri ile ürünün
üzerindeki bireysel mülkiyet aras›ndaki, çeliﬂmesini göstermektedir. Burada
sözkonusu olan dalgalar halinde geliﬂen ve domino efektine sahip olan derin bir krizdir: baz› ülkeler ekonomik
olarak çökerken, di¤er baz›lar› bir bunal›ma (rezesyona /ÇN) girmiﬂtir. Kriz
emperyalist sistemin ﬂimdiki ça¤›ndaki
tüm çeliﬂmelerini kötüleﬂtirecek ve keskinleﬂtirecektir.
Yaln›zca “mali ve borsa krizi”nden
söz eden burjuva propagandas› spekülatif sermayenin üretici sermayeden
ba¤›ms›z olmad›¤›n› gözlerden gizliyor. Son y›llarda spekülatif sermayenin
güçlü patlay›ﬂ› aﬂ›r› sermaye birikiminin bir ifadesidir.
Biriken aﬂ›r› sermaye en yüksek derecede kârl› yat›r›m imkânlar› aray›ﬂ›
içinde büyük çapta spekülasyona yönelmektedir. Spekülasyonun özelli¤i
henüz gerçekleﬂtirilmemiﬂ olan art› de¤er üzerine spekülasyon yap›lmas›d›r.
Spekülatif sermayenin hep daha h›zl›
geliﬂmesi emperyalizmin çürümüﬂlü¤ünün ve asalak karakterinin en uçtaki
bir ifadesidir. Bunlar reformist ve revizyonist “Mali Sermayenin Kontrolü”
planlar› ile de¤il, ancak emperyalizmin
kendisi ile birlikte ortadan kalkacakt›r.
Mali sermaye endüstri sermayesi ile
banka sermayesinin içiçe geçmesidir.
Mali sermaye temelinde her ﬂeye egemen bir mali oligarﬂi ortaya ç›km›ﬂt›r.
Sermayenin her iki biçimi de birbirinden ayr›lmaz ve devlet ayg›tlar›na egemendirler.
Mali sermayenin kontrolü hayalci
umutlar›na bel ba¤lamak yerine, iﬂçi
s›n›f› ve emekçi y›¤›nlar birleﬂmeli ve
krizin etkimelerine karﬂ› direnmeli, bütün olarak tekelci devlet kapitalizmine
ve onun egemenli¤ine sald›rmal›d›r.
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2.
Dünya ekonomik krizinin geliﬂmesi
kapitalizmin genel krizini derinleﬂtirmekte ve sertleﬂtirmektedir. Bu gerçek,
burjuva “globalleﬂme” ideolojinin tam
z›dd›nda durmaktad›r. Bu (ideoloji /
ÇN) bütün ülkelere sanayileﬂme, refah
ve bar›ﬂç› bir geliﬂme vadetmektedir.
Gerçekte ise ekonomik geliﬂmedeki

eﬂitsizlik, özellikle emperyalist ülkelerle ezilen ülkeler aras›nda iyice güçlenmiﬂtir.
Enternasyonal tekel üretiminin kapitalist yeniden yap›land›r›lmas›n›n sonucu olan üretimin enternasyonalleﬂmesi çeliﬂmeleri en uç noktas›na dek
sertleﬂtirmekte ve böylece sosyalizme
geçiﬂi olgunlaﬂt›rmakta ve gerekli k›lmaktad›r. Böyle bir geçiﬂ için maddi
ﬂartlar geliﬂmektedir. Ancak yaln›zca
emperyalist ülkeler ve az say›da ba¤›ml› ülke enternasyonalleﬂme içine
çekilmiﬂtir. Yaln›zca emperyalist ülkeler bundan yararlanmaktad›r. Çok
övülen teknik ilerleme yaln›zca sermaye için enteresan olan alanlarda olmaktad›r. H›zl› teknolojik geliﬂmeyle
üretici güçlerin mahvedilmesi elele yürümektedir. Bu y›k›c› etkilerin görüntüleri 1,2 milyar insan› kapsayan ve giderek artan kitlesel iﬂsizlik, bir çok ülkede bu arada emperyalist ülkelerin
belli bölgelerinde de yaﬂanan deendüstriyalizasyondur. (Sanayinin tasfiyesi / ÇN)
Kapitalist üretim tarz›n›n y›k›c› etkileri, ancak üretici güçler kapitalist zincirlerinden kurtar›ld›¤›nda, aﬂ›labilir.
Ancak kapitalist üretim iliﬂkileri y›k›ld›ktan sonra, üretici güçler kendilerini
toplumun sürekli artan maddi ve manevi ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilecek ﬂekilde geliﬂtirebilirler.
3.
Dünyan›n içinde bulundu¤u durumda ﬂimdiki ekonomik krizin sonuçlar›
büyük öneme sahip olacak. Bunlar tekdüze olmayacak. Krize yan›tlar ekonomik ve fakat esas olarak da siyasi tarzda olacak. Ne ABD, ne Avrupa, ne Japonya, ne Rusya, ne Çin, bu krizden
krize girdikleri gibi ç›kmayacaklar.
Hangi de¤iﬂikliklerin olaca¤›n› öngörmek imkâns›zd›r.
Daha ﬂimdiden k›rda ve kentte büyük
emekçi kitleleri, bütün dünyada yüzmilyonlarca insan krizin sonucu olarak
büyük ac›larla karﬂ› karﬂ›yad›r. Krizin
sonuçlar› iﬂsizli¤in korkunç art›ﬂ›, açl›k ücretlerinin daha da düﬂürülmesi,
köylülerin geniﬂ çapta topraklar›ndan
kopar›lmas›, sömürünün keskinleﬂtirilmesi, daha büyük yoksulluk, konut,
sa¤l›k ve e¤itim alanlar›nda a¤›r sorunlard›r. Ayn› ﬂekilde toprak mülkiyetinin yo¤unlaﬂmas›, tar›m ürünlerinin
fiyatlar›n›n uluslararas› pazarda düﬂmesi ve bankalar›n verdi¤i tefeci kredi-

leri ezilen ülkelerde milyonlarca köylüyü iflasa sürüklemekte, onlar› ﬂehre
göçe ve korkunç bir yoksulluk içinde
yaﬂamaya zorlamaktad›r. Tekeller ve
gerici hükümetler, krizin sonuçlar›n›
ödeyenin emekçiler olmas› için çaba
sarfetmektedir. Bunun örnekleri, IMF
ve emperyalizmin di¤er enternasyonal
araçlar›n›n dikte etti¤i aﬂ›r› derecede
sömürülme, ulusal zenginliklerin peﬂkeﬂ çekilmesi planlar› ve büyüyen d›ﬂ
borçlanmad›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ve ezilen
ulus ve halklar›n emperyalist talan› en
uç noktas›na dek keskinleﬂtirilmektedir.
Fakat kriz ayn› zamanda, Asya’n›n
ve Latin Amerika’n›n çeﬂitli ülkelerinde ve baz› emperyalist ülkelerde de
gözlemlenebilece¤i gibi, geniﬂ çapl›
kitle hareketleri için objektif ﬂartlar›
da ortaya ç›karm›ﬂt›r. Bugün devrimci
yükseliﬂin büyüyen bir dalgas› ve
Marksizm-Leninizm’e sad›k kalan komünist partilerinin güçlenmesi gözlemlenmektedir.
Kriz kötü bir ﬂeydir. Fakat ondan
korkarak kazanacak bir ﬂey yoktur. O
kapitalizmin objektif yasalar›na uymaktad›r. Bu yasalar› Marksizm-Leninizm’in yard›m›yla tan›yabiliriz. Zafer
ne kolay ne de çabuk kazan›lacakt›r.
Fakat e¤er marksist-leninistler krizin
yaratt›¤› duruma devrimci bir çizgi ile
yaklaﬂ›rlarsa, halklar ac›lar›ndan güç
yaratacak ve kendi hükümetlerinin
IMF ve Dünya Bankas›’n›n kriz programlar›na karﬂ› mücadelede ilerleyecektir. Onlar kitlelerin devrimci mücadelesi yoluyla ulusal ve sosyal kurtuluﬂa, sosyalizme kadar, devrimin zaferine kadar ilerleyecektir.”
Bu karar, Konferans›n tüm kat›l›mc›lar› d›ﬂ›nda, ayr›ca Hindistan KP/ML
(Geçici MK) taraf›ndan da imzalanm›ﬂ.
Bu karar ba¤lam›nda bizce sorulmas› gereken ilk soru ﬂudur: “Dünya ekonomisinin geliﬂmesi üzerine” baﬂl›kl›
bu karar tasar›s›nda yap›lmak istenen
nedir? Yap›lmak istenen, varoldu¤u
söylenen “ekonomik kriz”i çözümlemek ve bundan marksist-leninistler
için türetilecek görevlerin tespiti midir? Biz amaçlanan›n bu oldu¤unu düﬂünüyor, varsay›yoruz. Amaç bu olarak tespit edilirse, bu karar›n bu amaca
varmada yetersiz kald›¤›, kriz ve görevler konusunda somutun somut tahlilinden çok uzakta, genel tespitler yapman›n ötesine geçemedi¤i ortadad›r.
Bizce baﬂka türlü de olamazd›. Çün-

kü içinde bulunulan somut durumun
somut çözümlemesi, somut verilerin
bütünlük içinde incelenmesi, de¤erlendirilmesi, bunlardan ortak sonuçlar ç›kar›lmas›, henüz aralar›nda Marksist
Kriz Teorisi konusunda birlik olup olmad›¤› ortaya ç›kar›lmam›ﬂ grup ve
partilerin iki y›lda bir yap›lan bir
konferans›nda gerçekleﬂtirilecek bir iﬂ
de¤ildir.
Konferans böyle bir karar için harcad›¤› çaba ve enerjiyi, örne¤in Marksist
Kriz Teorisi konusunda birlik sa¤lamak için bir tart›ﬂma için kullansayd›,
bizce daha iyi yapard›.
Bu karara bu genel itiraz›m›z›n yan›nda, kararda getirilen kimi görüﬂlerle
de sorunlar›m›z, tart›ﬂ›lan konularda
birlikte tart›ﬂma ihtiyac› duydu¤umuz
sorular›m›z var.
Kriz ba¤lam›nda biz k›saca ﬂöyle düﬂünüyoruz:
Kapitalist sistem, emperyalizm aﬂamas›nda bir bütün olarak kriz içindedir. Bundan anlaﬂ›lmas› gereken ﬂudur:
Emperyalist sistem, kapitalizmin içsel
çeliﬂmelerini, ötesinde devrimin baﬂlad›¤›/baﬂlayaca¤› en uç noktas›na kadar
geliﬂtirmiﬂtir. Kapitalizm, emperyalizm aﬂamas›nda, art›k yükselen bir
çizgide de¤il, aﬂa¤›ya do¤ru geliﬂen bir
çizgide hareket etmektedir. Art›k kapitalist üretim iliﬂkileri, kapitalizmin ortaya ç›kt›¤› ve geliﬂti¤i dönemin tersine, üretici güçlerin geliﬂmesi ile uyum
içinde de¤ildir, tersine onlar›n geliﬂme
imkânlar›n› s›n›rlar, geliﬂmesinin önüne set çeker, engel olur hale gelmiﬂtir.
Emperyalist sistem çürüyen, asalak,
can çekiﬂen kapitalizmdir. Emperyalizm, kapitalist sistemin “genel buhran” içinde bulundu¤u aﬂamas›d›r.
Bu genel kriz durumu, emperyalizm
hüküm sürdü¤ü sürece var olacakt›r.
Bunun d›ﬂ›nda bir de kapitalizmin,
kapitalist ekonomiye özgü devrevi
krizleri vard›r. Bu ekonomik krizler,
gerçekte “aﬂ›r› üretim” krizleridir.
Maksimal kâra dayal› ve pazar›n belirleyici oldu¤u bir ekonomik sistem olan
kapitalizmde, sermaye her zaman anda
en kârl› olan alanlara kayar. Bu, bu
alanlarda bir süre sonra aﬂ›r› üretimin
ortaya ç›kmas›n› beraberinde getirir.
Üretilen, piyasaya sürülen mallar al›c›
bulmaz. Birikir. ‹flaslar vb. baﬂlar.
Kriz gündeme gelir. Süreç içinde sermayenin yeni alanlara kaymas›, yeni
üretim tekniklerinin devreye sokulmas›
vb. yoluyla bir devrevi krizden ç›k›l›r.

Yeni bir devre baﬂlar. Devrevi krizler,
bir yan›yla kapitalizmin kendini yeniledi¤i araçlard›r. Baz› kapitalistleri
devreden ç›karma ve emekçi y›¤›nlar›n
yoksullu¤unu ve ac›lar›n› artt›rma pahas›na, bir bütün olarak kapitalizm ve
burjuvazi aç›s›ndan devrevi krizler sistemin olmazsa olmaz ve sistemi yenilemeye yarayan yol arkadaﬂlar›d›r.
Ancak bu krizlerin emekçi y›¤›nlar
aç›s›ndan sonuçlar› korkunçtur. Bu
korkunçluk, krizin derinli¤ine paralel
olarak artar. ‹ﬂsizlik, açl›k, yoksullu¤un aﬂ›r› ölçüde artt›¤› dönemlerdir,
devrevi krizlerde ekonomik geliﬂmenin
durdu¤u, dibe vurdu¤u dönemler. Bu
dönemler objektif olarak, iﬂçi s›n›f› ve
emekçi y›¤›nlar›n kapitalizmin kendileri için ne anlama geldi¤ini çok daha
aç›k görebildikleri, kendi dolays›z tecrübeleriyle kapitalist sistemin gerçek
düﬂmanlar› oldu¤unu kavramalar›n›n
çok daha kolay oldu¤u dönemlerdir.
Ayn› zamanda egemen s›n›flar içinde
de daralan sömürü gelirini paylaﬂma
dalaﬂ›n›n uç noktaya vard›¤› dönemlerdir ekonomik kriz dönemleri. Bu yüzden kapitalizmin devrevi ekonomik
krizleri, ayn› zamanda hem “egemenlerin eski tarzda egemenliklerini sürdürmelerinin” çok zor hale geldi¤i, hem
de alttakilerin “art›k yeter” dedikleri
bir ortam›n, siyasi krizin, ve evet devrimci durumlar›n ortaya ç›kmas›na elveriﬂli ortam› yarat›rlar.
Fakat burda hiç bir ﬂekilde: Devrevi
ekonomik kriz = siyasi kriz = devrimci
durum… otomatizasyonu yap›lmamal›d›r. Her devrevi ekonomik kriz, mutlaka siyasi krize yol açacak diye bir kural yoktur. Her ekonomik ve siyasi krizin, devrimci durum yaratmas›n›n kural olmad›¤› gibi…
Tarihte kapitalizmin derin devrevi
krizlerinin örne¤in savaﬂ durumu gibi
faktörlerle birleﬂti¤i ortamlarda, devrimler gündeme gelmiﬂ; gerek Büyük
Sosyalist Ekim Devrimi, gerekse ‹kinci Dünya Savaﬂ› ertesinde devrimler bu
biçimde gerçekleﬂmiﬂtir.
K›saca, kapitalizmin genel buhran›
ile devrevi krizler bir ve ayn› ﬂey de¤ildir. Birincisi tüm emperyalizm ça¤›n›n
bir görüntüsü iken, ikincisi dönem dönem “devrevi” olarak ortaya ç›kan bir
olgudur. Devrevi krizler, devrimin
ﬂartlar›n› daha da olgunlaﬂt›rarak tabii
ki emperyalizmin genel buhran›n› da
derinleﬂtiren bir rol oynayabilirler.
Devrevi krizler her ülkedeki kapita-

lizmin özelliklerine göre ﬂekillenirler,
bir anda bütün emperyalist dünyada
ayn› derinlikte, ayn› biçimde ortaya
ç›kmaz ve geliﬂmezler. Fakat bir ülkedeki devrevi kriz –hele hele bu kriz
emperyalist metropollerde ortaya ç›km›ﬂsa– di¤er ülkelerde de yans›malar›n› bulur, di¤er ülkelerde de etkisini
gösterir.
Devrevi krizler kapitalizm aç›s›ndan
ilke olarak aﬂ›labilir krizlerdir; ve emperyalist burjuvazi krizleri aﬂma konusunda oldukça geniﬂ deneyime sahiptir.
Kapitalizmin genel buhran› ise ancak
proleter dünya devrimi ile, emperyalizmin yeryüzünden silinmesi ile aﬂ›labilir ve mutlaka aﬂ›lacakt›r. Ancak kapitalizmin “genel buhran” içinde olmas›
da onun kendili¤inden y›k›laca¤›, kendili¤inden çöküp gidece¤i anlam›na
gelmiyor. Kapitalizm ancak onun kendi mezar kaz›c›s› olan s›n›f›n, proletaryan›n aktif müdahalesi ile, proletaryan›n önderlik edece¤i devrimlerle y›k›labilir ve y›k›lacakt›r.
Devrevi kriz ba¤lam›nda bilinmesi
gereken bir baﬂka ﬂey de, ekonomik
krizin önce bir alanda ortaya ç›kmas›,
fakat süreç içinde ekonominin bütün
di¤er alanlar›n› da etkilemesi ve sarmas› olgusudur. Normal geliﬂmede ekonomik krizin ç›k›ﬂ noktas› sanayi alan›nda “aﬂ›r› üretim”dir, bu ekonominin
di¤er alanlar›na da yans›r. Fakat bu ille
de devrevi her krizin mutlaka sanayi
alan›nda ç›kaca¤› ve sanayi alan›nda
“aﬂ›r› üretim” sonucu olaca¤› anlam›na
gelmez. Bazen sanayi üretimi için belirleyici önemde bir metan›n pazara s›n›rl› sürülmesi; onun fiyat›n›n birden
katlanmas› vb.; ya da piyasada dolaﬂan
çok miktarda spekülatif kapitalin siyasi, sosyo-psikolojik nedenlerle k›sa sürede büyük de¤er kayb›na u¤ramas›,
borsa krizi ve mali krizin ç›kmas› da,
devrevi krizlerin ç›k›ﬂ noktalar›, veya
onlar›n derinleﬂtirici faktörleri olabilir.
Örne¤in 1974 “Petrol Krizi” emperyalist dünyada ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan
sonra yaﬂanan en derin devrevi krizin
tetikleyicisi ve en önemli faktörlerinden biri olmuﬂtur. Örne¤in 1997’de
Güneydo¤u Asya’da kriz öncelikle bir
borsa krizi ve mali kriz olarak ortaya
ç›km›ﬂt›r.
ﬁimdi karar metnine gelelim:
Güneydo¤u Asya’da yaﬂanan 1997
krizinin ç›k›ﬂ noktas› “mali kriz ve borsa krizi” olmuﬂ, de¤er kayb› öncelikle
spekülatif sermayede yaﬂanm›ﬂt›r.
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1999’da dünya çap›nda dolaﬂ›mda
bulunan sermayenin yaln›zca %
15’inin (!) ticari bir borcun ödenmesinde kullan›ld›¤› ya da de¤er yarat›m›
için yat›r›ld›¤› bugünün dünyas›n›n bir
olgusudur. Dolaﬂan sermayenin % 85’i
faiz ödemeleri ve spekülasyon iﬂlerinde kullan›lm›ﬂt›r. (Bkz. Jan Ziegler,
“Açl›k dünyaya nas›l geliyor?”) Böyle
bir ekonomi her zaman “mali krize ve
borsa krizine” aç›k bir ekonomidir. Ve
evet yaln›zca mali kriz ve borsa krizi
olarak yaﬂan›p ekonominin gerçek temeli olan sanayi ve tar›ma fazla yans›mayan krizler de böyle bir ekonomik
yap›da mümkündür. Bu yap› borsa
‘crash’lar›na her an aç›k bir yap›d›r.
Kuﬂkusuz spekülatif alanda bu kadar
sermayenin olabilmesi, sanayi-tar›mticaret alan›nda toplanm›ﬂ olan aﬂ›r›
sermaye birikiminin bir sonucudur. Bu
aﬂ›r› sermaye en k›sa zamanda en fazla
kâr getirecek alanlar aram›ﬂ, bunu spekülasyon alan›nda, borsada bulmuﬂtur.
Fakat spekülatif sermayenin de kayna¤›n›n sanayi-tar›m-ticaret olmas›, hiç
bir ﬂekilde, üretim alan›ndan “ba¤›ms›z” bir mali kriz-borsa krizinin mümkün olmad›¤› anlam›na gelmez.
1997’deki Uzak Asya’daki mali
kriz/borsa krizi, belli ölçülerde di¤er
ülkelerde de borsalarda dalgalanmalara, spekülatif sermayede “de¤er” kay›plar›na yol açm›ﬂ, fakat üretim alan›nda önemli bir etkimesi –özellikle
emperyalist metropoller aç›s›ndan– olmam›ﬂt›r.
Konferans›n yap›ld›¤› 1999’da da,
bugün de emperyalist metropoller ve
kapitalist dünya bütün olarak ele al›nd›¤›nda, gerçek anlamda bir “dünya
krizi”nden söz edilemez. Örne¤in
ABD, baﬂta Almanya olmak üzere Avrupa Birli¤i içindeki emperyalist güçlerin ekonomisi gerilemiyor, tersine
ilerliyor. Böyle bir durumda devrevi
ekonomik kriz içinde bulunuldu¤unun,
“krizin derinleﬂti¤i”nin vb. tespitini
yapmak do¤ru de¤ildir, gerçeklerin
do¤ru yorumu de¤ildir.
Kararda bir “dünya ekonomik krizi”nin varl›¤› tespit edilmekte ve bunun “kapitalizmin genel buhran›n› derinleﬂtirdi¤i” tespiti yap›lmaktad›r. Bu
tespit, devrevi ekonomik kriz tespiti
ba¤lam›nda bugün için do¤ru bir tespit
de¤ildir. Bugün krizin olmad›¤›n› söylemek, hiç bir ﬂekilde “bütün ülkeler
için sanayileﬂme, refah ve bar›ﬂç› geliﬂme” ideolojisinin savunulmas›n› bera-

berinde getirmek zorunda da de¤ildir.
Burjuvazinin “globalizasyon” ideolojisini teﬂhir etmek, ona karﬂ› mücadele
etmek için, olmayan bir krizi varm›ﬂ
gibi görüp göstermek –niyet iyi de olsa– yanl›ﬂt›r. Emperyalizm hiç bir döneminde, ister devrevi kriz içinde bulunsun, ister bulunmas›n “bütün ülkeler için sanayileﬂme, refah, bar›ﬂ içinde
geliﬂme” getirmemiﬂtir, getirmez. Bu
emperyalizmin özüne ayk›r›d›r. Krizin
varl›¤›na, yoklu¤una ba¤l› bir olgu de¤ildir. Refah›n en geliﬂmiﬂ oldu¤u en
zengin ülkelerde bile kapitalizm, kriz
olsun olmas›n toplumun çok önemli bir
bölümü için yoksulluk demektir! Uluslararas› alanda kriz olsun olmas›n, bir
avuç ezen sömüren emperyalist güç ve
ezilen sömürülen ülkeler biçiminde bölünmek demektir! Krizin varl›¤› yoksullar›n, ezilenlerin, emekçilerin durumunu biraz daha kötüleﬂtirir, ama özde
de¤iﬂtirmez.
Kararda yer alan “Yaln›zca emperyalist ülkelerin ve az say›da ba¤›ml› ülkenin enternasyonalleﬂme içine çekildi¤i” tespiti yanl›ﬂ bir tespittir. Emperyalizm dünyan›n her yan›n› emperyalist ekonominin bir parças› haline getirmiﬂtir. Bu anlamda enternasyonalleﬂme içine çekilmiﬂ olmayan alan
yoktur.
Dünyan›n geneli ele al›nd›¤›nda “deendüstriyalizasyon” tespiti do¤ru bir
tespit de¤ildir. Endüstrinin yap›lanmas›nda, örgütlenmesinde de¤iﬂiklikler
vard›r, sanayi sermayesinin yerleﬂim
alanlar›nda de¤iﬂiklikler vard›r vb. Fakat bu, endüstrinin ortadan kalkmas›
anlam›na gelmiyor. Dünya geneli ele
al›nd›¤›nda, hele hele deendüstrilizasyon tespiti, gerçekte “kapitalizm geliﬂmiyor” tespitiyle eﬂ anlaml›d›r ve yanl›ﬂt›r.
“Bugün devrimci yükseliﬂin büyüyen
bir dalgas› ve Marksizm-Leninizm’e
sad›k kalan komünist partilerinin güçlenmesi gözlemlenmektedir.” tespiti,
iste¤in gerçek durum yerine geçirildi¤i
subjektif bir tespittir.
Gerçekte, var olan ve seviyesi de oldukça geri olan kitle hareketleri geneli
ele al›nd›¤›nda, devrimci de¤il, reformist temeldeki hareketlerdir. Dünya
çap›nda “devrimci yükseliﬂin büyüyen
dalgas›”ndan söz etmek gerçe¤in tespiti de¤ildir.
Marksizm-Lenenizm’e sad›k kalan
komünist partilerin güçlenmesi de, bu
partilerin büyük ço¤unlu¤unun (FKP

bizim bildi¤imiz tek istisna!) gerçek
gücü ile, önlerine koyduklar› görevler
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, gerçekleri ve burdan ç›kmas› gereken görevleri do¤ru
bir biçimde yans›tmayan bir tespit!
Sonuç: Bu karar proletarya ve emekçi y›¤›nlara “dünya ekonomisinin geliﬂmesi” konusunda ve bundan türeyen
görevler konusunda do¤ru bilinç taﬂ›yan bir karar de¤ildir.
‹çinde bir çok do¤ru var. Proletaryaya, komünistlere moral verme çabas›
var; emperyalizmin eninde sonunda
devrimle y›k›laca¤› genel do¤rusunun
vurgulanmas› var; burjuvazinin de¤iﬂik
yalanlar›n›n teﬂhiri var; fakat somutun
marksist-leninist çözümlenmesinde, bu
temelde do¤ru yol gösterilmesinde fazla bir ﬂey yok; yer yer önemli yanl›ﬂlar
var.
Proletaryaya yol gösterme iddias›nda
olan partiler ve örgütler uluslararas› bir
Konferans karar›nda ﬂunu da diyebiliyorlar:
“Dünyan›n içinde bulundu¤u durumda ﬂimdiki ekonomik krizin sonuçlar› büyük öneme sahip olacak. Bunlar
tekdüze olmayacak. Krize yan›tlar ekonomik ve fakat esas olarak siyasi tarzda olacak. Ne ABD, ne Avurpa, ne Japonya, ne Rusya, ne Çin bu krizden krize girdikleri gibi ç›kmayacaklar. Hangi de¤iﬂkiliklerin olaca¤›n› öngörmek
imkâns›zd›r.”
ﬁimdi, “ekonomik kriz” tespitinin
do¤ru oldu¤unu varsayal›m. Bu halde
burada söylenenler, marksist-leninistlerin söylemesi gerekenler mi? Bu mu
marksist-leninist yol gösterme? Evet,
“krizden hiç bir ülke krize girdi¤i gibi
ç›kmayacak…” Ama hangi de¤iﬂikliklerin olaca¤›n› sormay›n! Çünkü bunlar› “öngörmek imkâns›zd›r!” O halde
söylenenler boﬂ laftan öte nedir?
Bizce Konferans bu karar› bu biçimiyle almamal›yd›.
Konferans›n bu karar d›ﬂ›nda “Emperyalist dünya sistemi içindeki siyasi
de¤iﬂiklikler”, “Ulusal ba¤›ms›zl›k
için mücadele, yeni demokratik devrim
ve sosyalizm için mücadelede marksist-leninistlerin strateji ve takti¤i üzerine”, “6. Enternasyonal Konferans›n
perspektifi üzerine” baﬂl›kl› üç karar›
daha vard›r.
Önümüzdeki say›larda bu kararlar›
da okuyucuya sunup, de¤erlendirmelerimizi aktaraca¤›z.
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