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Komünist ve işçi parti lerin in  teori ve enformasyon dergisi 

Amerika Birleşik Devletleri bugün 

Derginin bu sayısında, Amerikan Birleşik Devletlerinin ekonomik, sosyal 
ve politik hayatı üstüne bir yazı dizisi çıkıyor. Amerikan emperyalist 
çevreleri gericilik ve saldırganltk politikası güdüyor. Dünyayı bir harp 
tehlikesiyle karşı karşıya koyuyor. Bu durumda Amerikan halkına özellikle 
büyük, tarihsel bir sorumluluk düşüyor. 

Komünist ve işçi partilerinin 1960 Bildirisinde belirtildiği gibi, Amerikan 
emperyalizmi yeryüzünde gericiliğin dayanağıdu. Bu değerlendirmenin 
doğruluğunu gerçekler biteviye perçinliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimle
rinde Goldoutör «gorillerinim' saldırganltk programlartnt yüzlerine çarpan 
Amerikan halkıntn çoğunluğunu Conson hükümeti aldattı, ulusal ve sosyal 
kurtuluşlart uğrunda savaşan halklara karşı tehlikeli harp kışkırtmacıltğı 
yoluna koyuldu. Amerikan hükümeti, uluslaraarası jandarmaltk rolünü 
üzerine a/tyor, diktasını başka halklara dayatmak istiyor. 

Amerikan emperyalist çevrelerinin salduganlık hareketleri, özellikle Vi
yetnam'da «merdiven» harbi dedikleri barbarltklart, Dominik Cumhuriye
tine silôhla dalmalart yalntz dünyada boyuna gelişen protestolara sebep 
olmadı, Amerika Birleşik Devletlerinin içinde de durumu keskinleştirdi. 
Emperyalizmin iç ve dış politikasındaki organik bağltlıkta kendisini her 
zamankinden daha sert açığa vurdu. Losanjelos'ta Zencilerin kıT/lması, bu 
kanıt olay, dünyantn değişik yerlerinde kurtuluş hareketlerini ezmek politi
kasını maskelemek amacıyla Amerikan hükümetinin ağzından eksik etme
diği «hürriyet», «demokrasi» ve «kaderine egemen olmak hakkı» gibi söz
lerin sahteliğini, onun iki yüzlülüğünü bir kerre daha orataya koydu. Bu 
olay aynizamanda, Amerikada belJi bir ölçüde politik ilerlemeler, yığın 
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hareketleriitin canlanmasına, kuvvetlenmesine, ilerici güçlerin aktitleş
mesjne yol açtı. 

Aşağıdaki yazılar, Amerika Birleşik Devlet/erinin iç ve dış politikasına 
değinen bir sıra konu/ar üzerinde Amerikan komünist/erinin görüş/erini 
an/atıyor. 

Emperyalizme karşı savaş 

Güs Hall 

Viyetnam halk ına karşı saldırgan l ı k  harbinin «merdivenleri» ve Domin ik  
Cumhuriyetine saldı rış, dünya kamu oyunu Amerikan emperyal izmin in 
üzerine çevi rdi. Milyonlarca insan, bu canavarın gerçek avurdunu i l k  dafa 
iyice gördü .  

Consonun aç ı k  saldırganl ık  dokti rin ine bir  çokları şaşıyor. Ama, bütün 
dünyada yığınların kafası nda da bu iş in nerelere varabi leceği an lamı, 
bi l inci derin izler b ı ra kıyor. Amerikan emperyal izminin cibi lliyenin i  yığın
ların a nlaması, politik bağlaşmaları n  nitel iklerin i  açıklamakta kendisini 
gittikçe gösteren b i r  etken olacaktır. Bu olay seçim lerin sonuçlarına, tica
ret i l işki lerine, ticaretin yapısına, dünya çapında anti-emperyalist hareket 
ve çı kışların nitel i klerine etki yapacaktır. 

Dünyada emperyalizmin dayanağı 

Son olaylarla kendisi böylesine açık ortaya koyan Amerikan emperya liz
minin özellikleri nelerdir? Bunun ikiyüzlülüğü yok, dobra dobra söyliyel im : 
Bu tarihsel aşamada Amerikan emperya l izmi en saldırga nd ı r, en harpçıdır, 
en canavardır. O, ekonomik ve harpçı saldırgan l ığı bütün derin l iğine 
somutlaştırıyor. Amerikan emperyal izmi sömürgeciliğin göbeği, dayanağı, 
yeni sömürgeci l i k  politi kası n ı n  babasıd ı r. Yeryüzünde sömürgeci l i k  siste
minden en çok kar çıkaran  odur. Bugün dünyada barışı n  kuru lmasına 
ençok engel olan odur. Harp tehlikesin in  kaynağı odur.  Yeryüzünde bütün 
gerici, faşist, mi l itarist hareketleri ve hükümetleri askeri - mal i  ve politik 
bakımdan destekleyen, besleyen odur. 

Suçlama bu kadarla bitmiyor. Amerikan emperyal izmi, dünya sorunlarını  
s i ıahla çözmek yolundan vazgeçmemiştir. Onun si ıahlanma programı ve 
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askeri bağlaşmaları n ın amacı harbe yönelmiştir. 0, geri kalan dünya ile, 
özell ikle yeryüzünün az gelişmiş kesimiyle i l işkilerinde nükleer - atom 
harbi tehdidini bir araç olarak kul lanıyor. Amerika Birleşik Devletlerin in  
politi kası memleketi savunmıya değil, sald ırganl ığa yönelmiştir. 

Uluslararası sorunları harple çözmek istiyen ve çaba gösteren başka 
ü lkeler de vard ı r. orneğ in, Batı Almanya. Ama, dünyanın bugünkü denge
sinde, onları n başlı başlarına hareket edebilmeleri için askeri veya ekono
mik olanakları yeter deği ldir. Bundan ötürü Amerikan emperyalizmi, d ünya 
emperyal izminin hücum kolu, onun ekonomik ve fnans merkezi, hesap ve 
para işleri evi olarak kalıyor. 0, her çeşit emperyalist serüvenlere katı l ı
yor. 0, Kongoda Belçıkanın  saldırgalı klarıyla bağl ıd ı r. 0, köle emeği 
kul lanan Güney Afrika Cumhuriyetinde endüstiri işletmelerine sermaye 
yatırmıştır. 0, G üney Amerikada egemen emperyalist g üçtür. Gelişmiş 
kapitalist ü l kelerin hepsinde, bunlar arasında : Batı Almanyada, ıtalya, 
Fransa, Belçıka, Japonya, Avustu ralya, Kanadada onun endüstiri işletme
leri vard ı r. Kapitalizmin olduğu her yerde Amerikan emperyalizmini göre
bi l i rs in iz. 

Amerikan emperyal izminin üstünlüğü özel l i kle Kanadada'da kuvvetl idir. 
1 963'te, Amerika Birleş ik  Devletlerin in bu ü l keye doğrudan doğ ruya yatır
d ığ ı  sermayelerin tümü 1 3  mi lyar doları bulmuştur. (Batı Avrupadaysa 
1 0,4 mi lyard ı r.) Güney Ameri kada, 1963 yı l ında, 8,7 milyard ı .  Güney Ame
rikada petrol işletmelerine, demir ve bakı r çı karımına, meyve plantasyon
larına ve daha bir sürü yerlere sermaye yatı rmıştır. Bunlar Güney Ameri
kada aşırı kôr, bol gelir sağl ıyor. Yığın ların korkunç bir sefalet içinde 
yaşadıkları Güney Ameri kada adam başına ortalama gelir Amerikadakinin 
onda biridir. Güney Amerika ü l kelerin in çoğunda her önemli endüstri kolu,  
bu  arada telefon santıro l ları, kamusal u laştırma araçları ve belediye 
işletmeleri ya Amerika Birleşi k Devletlerin indir, ya da onun kontorolünde
d i r. Bu tekellerden her biri, emekçi yığınları amansızça sömürüyor, dev 
ölçülerde kazanç sağl ıyor. 

Kapitalist dünyada Amerikan emperyalizminin üsütünlüğünü şu olaylar 
gösteriyor. 

Yeryüzündeki en büyük 500 kapitalist korporasyondan (birl i kten) 306'sl 
Birleş ik  Amerikanındır. Mal satışından yı l l ı k  gel iri mi lyar doların üstünde 
olon 64 işletmeden 49'u Birleşik Amerikanındır. . .  Cenerol Motors» korpo
rasyonunun 1963 yı l ındaki gel iri ,  kô rı, Batı Almanyanı n  1 965 Federal büt
çesinden büyüktür. Amerikan «Stil Korporeyşin» holdingi, bütün Batı Al
manya çel ik  fabrikalarından çok çel i k  çıkarır. Amerikan emperyalizmin in  
tekelci birl ikleri, otomobil, petrol, kimya, çel ik, tezgôh, elektirik ve  elekti
ron ik  donatımlar, kauçuk, yiycek maddeleri ve daha başka malıarda kapi
tal i st dünya pazarları hakimdir. Yalnız «Morgan Garanti Trast Kom
panı»n ın  otuz memlekette şubeleri vardır. 

Amerikan emperyal izminin yayı l ış ı ,  önemli bir derecede, yabancı ege
menliğe karşı d irenişin artması dönemine rastladığından kendisini maske-
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lemek ve aldatmak işinde bir  ustal ık  göstermesi gerekiyordu. Sömü rge· 
ezgisinin pek kaba, açık, doğrudan doğruya olan yöntemleri nden vazgeç
rnek zorunluğu doğdu. Işte bundan ötürü tekelci Amerikan kapitalizmi, 
emperyal izmin sald ı rganl ık  politikasıs ını  «anti-emperyalizm» dövizi altında 
yü rütmekte başta gel i r. 

Bu kı l ıf hayol ve şaşkınl ık yaymıya yardım etti, ikiyüz lü lük aldı yürüdü .  
Amerikan askerleri Viyetnamda ve Döminik Cumhuriyeti nde dört yana 
saldı rıyor. Conson, Birleşmiş Mi l letlerin XX. yıl dönümü toplantısında çıkı
yor : «Harp yolundan yürümek kararında olanları görüşme masasına otUrt
mak için, ş imd i, bütün yeryüzü ü l kelerin in  bu toplantıs ını ,  onların hem teker 
teker, hem topluca etkilerini kul lanmağa çağ ı rıyorum», diyor. Biryandan, 
hiç s ıkı lmadan, bütün mi l letleri n egemenl iğinden ve barışten söz etmek, 
öte yandan emperyalist sald ı rganl ık ve harpçı l ık  politi kası yü rütmek, bu 
aykırı l ı k, bu olay, yeryüzünde Amerika Birleşik Devletlerinin ayırt edici 
çizgisi, markası olmuştur. Conson doktirinin bu küstahl ığ ı ,  kapitalist dün
yada herkesi hiçe sayan Amerikan kapital izminin egemenliğinden, bu ege
menl iğ in ideolojisinden geliyor. Bu ideolojiye göre bütün kapitalist dünya, 
Amerika Birleşik Devletlerin in  b i r  çiftl iğ idir. Tekelci Ameri kan sermayesi, 
boyuna «Amerikon çağ ı»ndan söz edip du ruyor. 

Tekelci Amerikan sermayesi, sald ı rganl ığ ın ı ,  ister istemez, salg ı ncı giysi
sine sokuyor. Onun basın ı ,  yüksek bir edayla ! «Bu beklemediğmiz, çok 
masraflı emperyalizmi, belki de merhametli, oma ne de olsa bu yeni 
emperyal izmi boynumuzo tarih sarmıştır», diyor. Mi l l i  ç ıkarları n ı  savunmak 
için öteki kapitalist ü l keleri n  en küçük bir hareketini bili yeren, ona daya
namıyan, küfreden bu ideoloji Amerika Birleşik Devletlerini bi ricik impa
rator sayıyor. Bu ideoloji, geri kalan kapitalist dünyaya zaptedi lmiş, diz 
çöktürülmüş, bağımlı  diye tepeden bakıyor. 

Emperyalist saldırganlıkların kökleri 

Harpçıl ık, emperyalizmin temel çizgi lerinden, niteli klerinden birid i r. 
Bütün sömürgeler kurtulsa bile onun bu çizgisi kalkmaz. Emperyalizm, 
g ene de, zayıf yerlere bakar, av arar. Emperyalizm, son gününe, son nefe
sine kadar dünya üzerinde egemenlik kurmak yolları nı arayacaktı r. 

Bu, dünyada Marksist hareketin genel l ikle kabul ettiğ i  b i r  fikirdir. Ama, 
emperyalizmin parmak bastığımız niteliğ in in  tepmesi - canlanması, dün
yada reel kuvvet dengesin in  çerçevesiyle ister istemez s ın ı rlan ı r. O,  anti 
emperyalist güçleri : Sosyalist üçüncü dünyan ın  büyüyen ekonomik, politik 
ve askeri gücünü, mi l l i  kurtuluş, kapitalist ü lkelerde işçi sın ıfı ve halk 
hareketleri n i  hesaba katmak zorundadır. O, kendisinin emperyalist rakıp
lerini göz önünde tutmak zorundadır. 

Anti-emperyalist güçlerin amacı, emperyal izmin bu canlanma, geri 
tepme nitel iğini kı rmaktır. Anti-emperyalist g üçler, ü lkeleri ni boyunduru k-
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tan ku rtarmak için savaşırken emperyalizme gem vurmağa, anu ayırmağa, 
hareketlerini frenlemeğe çalışıyor. Onların amacı, kendileri için en elverişli 
savaş biçimleri çerçevesi içinde - politik ekonomik, askeri bakımdan -
emperyalizmi kendi u lusal s ın ı rları içine çekilmiye zorlamaktır. Ulkelerin 
ve halkların kaderlerine egemen olmak için gereken esas şartlar böyledir. 

Yeryüzünde bugünkü kuvvetler denegesinde emperyalizmin bu saldır
ganl ık nitel iğ in in ne biçimde. nasıl geri teptiğ ini kestirmek, emperyalizme 
karşı savaşta üstüngelmek için gereken politik ve taktik yolu çizmekte 
büyük bir  önem taşır. Bundan başka, Amerikan emperyal izminin durumuna 
etki yapan kendine özgü belli etkenleri vard ı r. I kinci Dünya Harbinden 
sonra o, hareket olanların ı  hemen hemen engelsiz genişletti ve ekonomik 
plônda sonsuz bir  yayı lma sürecine rotasın ı  tuttu. Ama, dünyanın bazı 
bölgelerinde bu yayılma yolları daraldı, yahut kapandı. Kolay vurgunlar 
azalıyor. Bu do memleket içi nde ve dış ında elde edilen görülmemiş kôr
ları n sağ ladığ ı  serbest sermayelerin y ığ ı l ıp kalmış olduğu, kendisine yatı
rım bu lamadığ ı  bir s ırada oluyor. Yatan, kul lanı ımıyon sermayelerin her 
doları ndon do emperyalist yayı lma çabası doğuyor. 

Omeğin,  1964 yıl ı nda Amerikan korporasyonları, rekor ölçüde, yaklaşık 
olarak 20 milyar dolar kazanç payı, yönetim personellerine büyük ikrami
yeler dağıtı ld ıkton, iç masraflar çıktı ktan sonra, dağıtı lmamış, aşağı yukarı, 
12 milyar dolar duruyordu .  Bundan başka, bu korporasyanları n emrinde 
yatırım için yedekte de 33,7 mi lyar dolarl ı k  bir  fon bulunuyordu.  Bu fon, 
amortismanları n önemli derecede artmasıyla yükselmiştir. Yayı lmanın biri 
cik nedeni aşı rıkôr olduğuna göre, böylesine dev ölçülerde yığılan para
ları memleket içinde ekonomik yayı lma uzun zaman emebi l i r  m i ?  Bu i l let, 
aşırı kôr güdüsü, dışarıya sermaye yatı rım ını artırmak eği l imine boyuna 
etki yapan baskın ın  ve emperyalist yayı lmanın kaynağ ı oluyor. Bu baskı, 
dunya kapitalizmin in  ekonomik çevreninde boyuna artan uğursuzl uk  alô
metıeridir. Bütün bu alômetler ekonomik kalkı nma temposunun kesinl ikle  
yavaşladığını, temelli yatırım harcamaların ın  ister istemez azaldığ ın ı  gös
terir. Bütün bunlar, emperyalizmin saldı rgan l ı k  nitel iğini ortaya koyan bas
kıyı daha da arttı rıyor ve emperyalistler arası rekabeti daha da keskin
leştiriyor. Ama bosk, tek - biricik yönde olmuyor. Gene bu etkenler, kapi
talizmi çıkar yolar aramağa, sosyalist ü lkelerle ve dünyanın başka yer
leriyle, eşitlik, karş ı l ı kl ı  fayda i lkesine göre daha sıkı ticaret i l işkileri 
kurmağa zorluyor. Anti-emperyalist güçler, bu her iki eğ i l imi  de göz 
önünde bulundurmak zorundadı rlar. 

Zamanımızda - başarı l ı  mi l l i  kurtuluş  devrimleri çağ ında - Amerikan 
emperyalizminin davranışları özellikle en gerici b i r  ters-devrim n iteliği 
taşıyor. Viyetnamda harp «merdivenleri .. tam bir iflôs kertesinde olan 
saldırganl ı k  politikasın ı  ku rtarma çabasıdır, mi l l i  ku rtuluş güçleriyse tam 
zafere yaklaşmaktadır. Sömürge halkları n ın milli ku rtuluş hareketleri üstün 
gele gele gelişecektir. Bugünkü Amerikan politikası da, eskisi gibi, her 
yerde ilerici l ik  güçleriyle karşı laşacaktı r. Çünkü, ilerici l ik  güçleri sömürge-
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lerin kurtuluşları için savaşan güçlerin yanındadır. Amerikan emperyaliz
minin de, neden her zaman ve her yerde, ters-devrimlerde gerici g üçlerin 
yanında olduğu buradan anlaşı l ı r. «Nevyork Tayms» gazetesi, baş yazı
s ında, dövünüyor :  «Birleşik Amerika reformlara karşı çıktıkça gerici ters
devrimcil iğe d üşüyor», diyor. Evet, boşka türlü olabi l i r  m i?  

Cumhurbaşkan yardımcısı Hemfri, daha bu yakınlarda, Harp Akademi
sinde yaptığı bir konuşmada, Ameri kan emperyalizminin durumunu açı k 
seçik çizdi .  «Yeni ve cesur sald ırı şekli, dedi, askerl ik önemi bakımından 
barutun icadıyla bird ir. Ben, çok ince hesaplanmış «mil l i  kurtuluş harbin
den", g üvenl iğim ize karşı ciddi bir  meydan okuma olan bu yeni harp 
biçiminden söz ediyorum . . .  " Dedi. Hemfri 'n in tersyüz edi l miş mantığına 
göre, soyulan adam bu soyguna karşı koydu mu soyguncunun «güven
liğine meydan okumuş" oluyor. 

Amerikan emperyalizmi, Viyetnama karşı harbı genişletirken, özel bir 
etkeni daha hesaba katıyor. Burada sözü edilen, genell ikle Anti-emper
yalist güçlerin s ı ralarındaki, özel l ikle sosyalist ü l keler arası ndaki anlaş
mazlıklardır. Amerikan emperyal izmi, sosyalist cephede çıkacak her fikir 
ayrı l ığından, her fı rsattan yararlanmak ister. 

Çinle Hindistanın araların ı n  açı lması ,  Pakistanla Hindistan ın  çatışması, 
Asya ve Afrikada ayrı l ı klar - emperyalistler bütün bunları hesaba katıyor. 
Sosyalist cephedeki ayrı l ı k, dünya komünist hareketindeki zıtl ı klar, emper
yal izmin göze aldığı riziko kefesinde özell ikle ağır basıyor. 

Bu dağın ık l ıktan Amerikan emperyalizminin yararland ığı, yeryüzünde 
bütün anti-emperyalist güçlerin ortak direnişleriyle karşı laşmadan harbi 
geniş lettiği meydandaddır. Ortada gereken birliğin bulunmaması, sald ı r
gana kaşıkoyuşu zayıflatıyor. Ama birl ik sorunu da, üzerinde emperyaliz
min en büyük yanl ış  hesap yopabi leceği bir sorundur. Yeryüzünde sosya
l izm saflarındaki anlaşmazl ık üstesinden gelinmez b i r  şey deği ldir. Reel 
etkenleri n baskısı altında, savaşları n gelişmesiyle anti-emperyalist cephede 
yeni bir birlik pekiştiri lecektir. Bu yepyeni birl ik, daha şimdiden kuru lmağa 
başlamıştır bi le. Anti-emperyalist güçleri n dağını kl ığına yardı m  eden et
kenler arka pıana itilmektedir. 

Bu deneyi, bütün anti-emperyalist güçler arasında, özel l ikle mil letlera
rası komünist hareketin saflarında üzerinde ciddi surette d üşünmiye yol 

. açmal ıd ır. Bu olay bazı yeni fikirleri beslemel id ir :  El imizdeki ölçü ne 
olmalıdır? Savaş birl iği, s ın ıfların rolü, işçi s ın ı fının parti leri arasındaki 
i l işki ler, sosyalist devletler arasındaki karş ı l ı kl ı  bağıntılar nası l  olmal ıd ır, 
bu kavramlara ne g ib i  bir  önem veri lmelidir? Bu deneyi, her partinin şu 
inancaya varmasına yeter olmal ıd ı r :  Bütün politik değerler arasında em
peryalist saldırgan l ığa karşı birl ikte savaşmak politikası birinci yeri alma
l ıd ı r. Ideolojik anlaşmazlı klar, ne kadar önemli o lursa olsun, böyle bir 

. 
politikanın  yürütülmesine engel olmamal ıdır. Ideloj ik  ayrı l ı kları ön pıana 
sürmek, bu ayrı l ıkları emperyalizme karşı birl ikte hareket etmek zorun-
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luğuna karşı koymak, bu ayrı l ıkları emperyalizme üstüngelmekten daha 
üstün tutmak demektir. 

Emperyalizm, düşmanları arasındaki her türlü anlaşmazlıklardan yara
Ian ı r. Aslında, bu anlaşmazl ıklar onun ümitlerine temel oluyor. Demek ki, 
eğer anti-emperyalist g üçlerden her hangi bir kol, kendisinin geçici, dar 
çıkarını gözetip, emperyalizmin bu taktiğin i  «kullanmağa» kalkarsa anti
emperyalist savaş için pek olumsuz, uzun zaman sü recek sonuçları n ortaya 
çıkmasına yard ım etmiş o lur. Kendisini anti-emperyalist cephenin bir par
çası sayan herkes, emperyalist sald ı rganlığa karşı savaşta birl iğin sağlan
masına birinci derecede politik önem vermek zorundadır. 

Yeni sömürgecilik 

Alana oldukça geç çıkan Amerikan emperyalizminin elinde, tam anla
mıyla, az sömürge olduğundan ve imparatorluğunu alabildiğine I kinci 
Dünya Savaşından sonra, tekelci l iğin yüksek bir düzeye u laştığı ve tekel
ci l ik  devletle örü lü  aşamasına bastığ ı bir dönemde genişlettiğ inden o, 
yen i  sömürgeci l ik yöntemlerini kul lanmak işinde özel bir ustal ı k  kazan
mıştı r. Bu amaçlar için kurulmuş özel tekelci devlet kurumları ağ ı avardı r. 
Gene bu amaç için özel federal bankalar, mali. kurumlar vard ı r. Bunlar, 
Amerikan vergi ödeyicileri nin dolarlarınLBirleşik Amerikanın yabancı ü l ke
lerdeki mallarını - mülklerini ve dolandırıcı  tekelcilerin kôrlarını savunmak 
için kul lanıyorlar. Devletin açtığı  kred iler ve bağladığı  anlaşmalar gibi ,  
başka ül kelere «yardım» programı da ayni amaca yöneti lmiştir. Böylece 
devlet mekanizması, özel korporasyonların emperyalist nitel iğini kuvvet
lendiren emperyalist organlar ağıyla örül müştür. 

Bütün kapitalist ü lkelerde bir Ameri kan devlet memurları ve özel per
soneller ordusu vardı r. Bunlar özel b i r  işle, borç işleriyle uğraşırlar. Adam 
satın almak, rüşvet dalaveraları çevirmek işleriyle hem MCS (Merkez 
Casusluk Servisi), hem özel korporasyonların ayanları uğ raşı r. «Dışarıya 
yardım» işlerin in her alanı için bir devlet «uzmanları» kadrosu : «Sendika 
uzmanları», «finans - para işleri uzmanları», «kültü r  uzman ları», «tarım 
işleri uzmanları» vardır. Ama bütün bunlar, Ameri kan kapitalizminin ege
menl iğini  sağlamak «uzmanlarıd ı r». 

Şimdi bu özel organların - örgütlerin kadroları nı doğrudan doğruya 
korporasyonların temsilci leriyle tamamlamak, ayarlamak kararı al ınmıştır. 
Bunlar, korporasyonları n çı karları için hükümet otoritesini kuı ıanacaklardı r. 
Bu örgütlerin yönetmenleri, çoğu zaman, hükümetten ziyade özel kapita
list birl iklere bağl ıd ı riar. Işlerine öyle atanırlar ki, üzerlerinde hiç bir kamu 
kontrolü yoktur. Bundan başka cumhurbaşkanının özel yard ımcıları, Mak
core Band gib i  danışmanlar vardır. Bu örgütlerin yöneticileri ve bu danış
manlar, Anayasada yeri olmayan bir «görünmez hükümettir». 
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Eylemleri halktan, Kongreden - Mecl isten - g izl i  olduğu ve saldırganl ık 
birliklerin in tepeleriyle, Pentagonun mi l itarist güçleriyle, MCS ve Federal 
Büro ile sıkıs ı kıya bağ lı b i r  merkezin ortaya çıkması burjuva demokrasisini 
baştan aşağı ve oldumolası tehdit ediyor. Hükümetin özel l i kle bu kısmı 
emperyalist karparasyonları n doğrudan doğruya kontorolundadır. Ozel 
l i k le  hükümetin bu kolu h ız la büyüyor. 

Ama, hükümetin bu kolunun da Consonun saldırganlık doktirin in i  oy bir
l iğiyle tuttuğunu sanmak ciddi bir hatô olur. Genell i kle Amerikan kapital iz
min in ortamında olduğu gibi bunların arasında da keskin bir  savaş vardır. 
Conson hükümetin in rolünü anlamak için bunu hesaba katmak ıôzımdır. 
Çünkü, bugün başlıca olay, «görünmez hükümetin» en harpçı çevresi 
meleketin dış politikasında ağır basıyor. Dış politika sorunlarını bunlar 
tezgôhl ıyor, yürütüyor. Cumhurbaşkanı Conson onları, egemenliğ in  bu 
yüksek katına çı karmıştır. 

Bu güçlerin etkisi daha. önceki hükü metler zamanında başlamıştı. Eski
den bunların ,  kısa bir zaman için, egemen duruma geçtikleri olduydu. 
Ama, daha sağ duyulu kimseler, bunları kenara ittiler. Bugün dış politikayı 
bunlar çiziyor, saptıyor. Dünyada barışı tehdit eden saldırganlıkların baş 
suçluları özel l ikle bun lardır. 

Hükümette bu kimselerin üstün lükleri de güttükleri saldırganl ı k  politi
kası g ibi sağlam değild ir. Hükümetin içinde ve dış ında bu pol itikayla 
bağdaşmıyan erki yüksek güçler vardır. Bugünkü kertesinde bu karşı k l ığ ı : 
«Nevyork Tayms», «San-lüis Post Dispetç» gibi  gazeteler, gazeteler tröstü 
Nayta ve başkaları temsi l etmektedir. Bu karşık l ığ ı  Valter Lipman g ibi 
yorumcular yansıtıyor. Bu karşı kl ığ ı : Morz, Fulbrayt, Grüning, Manfild, 
Ayken gibi senatörlerle bereber Amerikan Senatosunun üçte biri ve Meclis 

" üyelerinden önemli bir grup bu karş ık l ığ ı  bu veya su olçüde tutuyor. 

Bu karşıkl ık, onu temsil edenler arasında, taktik meseleler üzerinde, 
anlaşmazlıklar olmakla beraber, Amerikan kapital izmini tutan ları n safla
rındaki ayrı l ı kları yansıtıyor. 1 964 seçimlerinde büyük kapitalistler ara
s ı nda, Golduoter'e karşı çıkanlar az değ i ldi .  Onlar, Viyetnamda harbın 
kızıştır ı lmasına karşı oldukları için böyle davrandı lar. Onlar, bugün de 
ayni sebeplerle Consona karşı çıkıyor. Sonra, büyük iş-adamları arasında, 
Batı Avrupa ve Japon sermayelerinin yarışmada üstelemeleri karşısında, 
Sovyetler Birl iğiyle, Çinle ve bütün sosyalist ü l kelerle ticaretin genişletil
mesinde ayakdireyen, hükümetin Viyetnam politikası buna engel olduğunu 
gören önemli bir g rup vardır. On lar mutlaka barışçı değild ir. Ama, 
bugünkü sald ırganl ı k  politikas ın ın  kendilerine yeni yeni zorluklar çıkar
d ığ ın ı  görüyorlar. 

Bu karşı k l ığ ın özel bir önemi vardır. Çünkü bu karşık l ık Amerikan hal
kının harbe karşı, emperyalizme karşı çok derinlere g iden eği l imlerine 
uyuyor. Bugünkü saldırma harbi politikası, Amerikan kapitalizm inin çı kar
ları için biricik reel temel yaratacak durumu savunanların gittikçe artan 

872 

TÜSTAV



baskısı altındadır. Oysa hükümetin politikası boyuna çıkmaza saplanıyor. 
Kapitalist kuvvetler arasındaki bu ayrı l ı k. emperyalist saldı rganl ı k  dalga
ların ı  kırmak. geri püskürtmek g üvenimizi  yaln ız  kuvvetlendiriyor. 

Ameri kan kapital istleri arasındaki tartışmalar. Ameri kan emperyaliz
minin yaşayıp yaşamaması üzerinde deği ld i r. Onların çatışması. bu emper
yalizmin ömrünü nasıl sağ l ıyacakları üzerindedir. Hükümetle aşırı sağlar 
arasındaki fark burada da ortaya çıkıyor. Conson gerici bir dış politika 
rota sı tutmuştur. Bu yolda giderse. Cumhurbaşkanı temamiyle aşı rı sağ
ları n cepesine geçecektir. Faşist aşırı sağlar. harp «meridivenini .. baştan
başa. atomuna varıncaya kadar hepsini kayıtsız şartsız kul lanmak politika
sından yanadır. 
"Bugün Ameri kan politikası. sonsuz harp .. merdiveni» politikası. kayıtsız 

şartsız diz çöktürmek i l kesine dayanan bir politika olarak kalıyor. Ameri
kan hükümeti. Kuzey Viyetnam halkına : «Güney Viyetnamda mi l l i  halk 
kurtuluş hareketin i  ezmek için bize katı lmadıkça. kurtu luş kuvvetlerine 
karşı «pol is l ik» yapmadıkça şehirlerinizi bombalayacağız». diyor. Böylec. 
her yeni adımda geri dönmek çok daha zorlaşıyor. 

Bazı toktik sorunlor 

Kuzey Viyetnamın bombalanmasının durduru lması istemi.  bu mın ımum 
i stem kuvvetleniyor. Konuşmalar oturmak iç in  bu.  en azından gereken bir  
şarttır. Hiç bir  konuşma bile olmasa bu istem zorun luktur. Bununla be
reaber. Amerikan emperyal izminin hareketlerin in iç yüzünü açığa vurmak. 
Viyetnam halk ın ın kendi kaderine tom egemen olması için savaşmak bizim 
baş ödevimizdir. Biz. bütün Amerikan askerlerin in Viyetnamdan. Dömin ik  
Cumhuriyetinden başlıyorak bütün yabancı topraklardan geri al ı nmasın ı  
istiyoruz. 

Bu iş. Amerikan emperyalizminin saldırganlı klarına karşı savaşta bazı 
önemli taktik sorunlar ortaya koyuyor. Taktik sorunların çözümlenmesi. 
olgun laşmış bir şeyle m uhakkak bağlı o lmalıdır. Yapılabilecek te. olgun
laşan şey de g üçlerin karşıl ık l ı  dengesine bağl ıdı r. 

Yapabileceğ imiz nedir? Hayatın i leri sürdüğü çözümlenmesi gereken 
sorun nedir? Bugünkü duru mda Amerikan emperyal izmini mevzilerinden 
geri çekilmeğe. Viyetnam ve Dominik Cumhuriyeti nde tuttuğu s ın ırları 
b ı rakıp gitmiye zorlamak mümkündür. 

Memleketimiz içindeki kuvvetler dengesi bakımından bunu yapmak 
mümkündür. bu olanak reeldir. Ameri kan halk ın ın değ işik tabakaları. 
Amerikan askerlerin in  ger al ınması isteğiyle çıkışlar yapıyor. Bu sorun • 

• 
yeryüzündeki kuvvetler dengesi bakımından da reeldir. Bunun yapılması. 
gerçekleştirilmesi «Amerikan emperyal izminin ezi lmesi» olmaz. Ama. anti-
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emperyalist güçler için önemli b i r  başarı olur. Böyle bir başarı, bu ü lkeler 
ha lklarına kaderlerine egemen olmak hakkını sağlar. 

Emperyalizme karşı savaşın «gündeminde .. hangi sorunları n  durduğunu 
bell i etmek zorunluğu neden ortaya çıkıyor? Gereken taktik nitel iği bunu 
gerektiriyor da ondan. Taktik te i leri sürülecek dövizlerin nitel iğini bel l i  
eder. Anti-emperyal ist güçler, «gündemde . .  duran sarunlara uymıyan, ku
lağa hoş gelen dövizlerle, söğüt şeylerle ellerini kol larını bağ l ıyamazlar. 
Yapılabi lecek şeyin sın ı rlarını ,  bell i etmek çok önemlidir. Çünkü, yapı la mı
yacak şeyler, gerçeğe uymıyan a maçla r ileri sü rmek, taktik bakımdan ken
dini  olumsuz, gereksiz, h iç  b i r  i şe  yaramayan b i r  duruma sokmak demektir. 
Eğer a macın gerçekliğine g üveni lmiyorsa taktiğin önemi kalmaz. Pratikte, 
hayatta bu güvensizl iği sağ veya sol oportünist dövizlerle örterler. Bu 
yanlış dövizler anti-emperya l ist güçleri n bölünmesine, en i leri elemen
ların, kol ların  izole olmasına yardı m  eder. Böylece dövizin kendisi, müm
kün olar reel a macın e lde edi lmesine engel olan bir  etken olur. 

Taktikle sık ısı kıya bağlı başka sorunlara geçel im.  Bir dünya harbın ın  
veya nükleer harbın kaçın ı lmaz olmadığ ı  yolundaki i lke, bugün yeryüzünde 
barış için savaşta reel, oldumolası doğru bir temele dayanıyor. Ama, 
«savaş" ve «kaçın ı lmaz değil» kelimeleri üzerinde durmak, buna parmak 
basmak ıaz ımdır. 

Çünkü, eğer bu ş iar, bu temel gevşekl ik, gönül rahatl ığ ı  veriyorsa yanl ış 
a nlaşı l ıyor demektir. Son ayalardaki bunal ımlarda : «Bu anlaşmazlıklarda 
hiç bir taraf ne dünya, ne nükleer harp ister .. sloganın ı  dafalarca tekrar
landı .  Bu slogan ın  içinde gerçeğe uygun  elemanlar vardır. Ama kendisi , 
insanı tehl ikeli, yanl ış  yollara sürükliyebi l i r. 

Diploması i le «askeri hareketin .. i l işkileri kanunundan söz eden Engels, 
1 854'te şunu yazmışt ı r :  « . . .  Ordulara bir  kere komut veri ldi mi,  ondan 
sonra denizde, karada askeri hareket artı k d iplomatla rı n isteklerine ve 
pıanları na bağ lanmaz, kendi özel kanunlarına uyar. Girişilen seferi tehli
keye sokmak göze a l ınmadıkça bu kanun bozulamaz ... Mark ve Engels : 
Mevcut bağı nt ı ların  değişmesini ya lnız insan ların  iyi niyetlerine bağlı 
gören, mevcut i l işkileri bir  ide sanan köhne b i r  görüntüyü şiddetle eleştir
miş  ve yermişlerdir. 

Amerikan ın  dış politikas ın ı  çizen güçlerin bugün bir d ünya harbine, 
yahut nükleer harbe başlamadıklarına, ş imdi l ik böyle bir harp «isteme
diklerine .. bakarak bundan, dünyanın bu yol lardan biri üzerinde, yahut 
herkisi üzerinde olmadığı sonucu çıka rı lamaz. Genel tabloya etki yapan 
«askeri hareket .. kanunla rıyla i l işi kl i  yeni etkenler de vard ı r. Bu etken
lerden biri, nükleer si ıahla rın yıkma g ücündeki ölçülerdir. Sonra, bi le bi le 
yıkıcı b i r  nükleer harbe başlamakla, şaşır ıp atom si ıahının düğmesine bas
mak arasında hemen hemen h iç bir  fark kalmamıştı r. Bu da insanl ığ ın  
kendisine etki yapan «askeri hareket .. kanunlarına yeni b i r  nitelik veriyor. 

«Askeri hareket .. kanunların ın  etkisini Viyetnamdaki harp «merdiveni» 
basamakları nda da görüyoruz. «Merdivenin .. basamakla rı, ölçüleri önce-
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den kestirilemez. Harbi genişletmek yolunda atılan her adım, ondan bir 
önce atı lan  adımın başarısız l ığ ın ı  kapamak çabasıyla atıl ıyor. Böylece, 
harp kanunlarının devinlediği «merdiven» öyle bir basamağa, öyle bir ker
teye varır ki, yeni politik kararla r  a lma k  zorunluğu doğa r. 

Dünya çapında bir  koruyucu atom harbine başlanıtık hastal ığ ına tutul
muş olan aşırı sağların temsi lcisi manyakla r, «askeri hareket" kanunuyla 
politik gerçek a rası ndaki bağ ı mükemmel görüyorlar. Golduoter ve Penta
gon, doğrudan doğruya askeri bölgelerinde ve alanları ndaki komutanlara 
tam hareket serbestl iği verilmesini  istiyorlar. Onlar, «askeri hareket» 
kanunlarının engelsiz yürümesini istiyorlar. Böyle olursa, bu kanunların işi 
çabucak, kendilerinin çıkarmak istedikleri genel bir harbe dökeceğini 
an layorlar. 

Yeryüzünde bütün i lerici g üçler, yalnız emperya l ist kampı yüzgeri etmek 
yoluyla dünya harbini önlemek olanakla rını deği l ,  bugünkü bunal ımın 
gebe olduğu çok ciddi tehl i keyi de görmek zorundadırlar. Olayla rın geliş
mesi yalnız ü lkülerin iyi veya kötü olmalarına bağ l ı  deği ldir. Gelecek olay
ları bu veya şu güçlerin «istemelerine» yahut «istememelerine» göre kesti
remeyiz. Emperyal izme karşı savaşta gevşekl ik, yumuşaklık, içinden geçeni, 
arzuladığını gerçek sanmak, yahut bu veya şu gücün «isteklerine» güvenip 
yangelmek çok büyük hatalara yol açar. 

«Amerika Birleşik Devletleri Çini bombalasa, yahut ona sald ı rsa bile 
dünya harbı  çıkmaz» diyenle de yanlış düşünenler kategorisine g i rer. 
Çünkü onlar da b i r  görüntü yaratıyor, yangelme havası estiriyor. Bunları n  
söyledikleri olayla ra dayanmıyor. Çünkü, harp «merdiveni» Amerikan em
peryalizmin in  Çin Halk Cumhuriyetine saldırmak, yahut onu bombalamak 
gertesine çıkarsa, o layla rın gelişmelerine etki yapan yeni niteli kte bir  
olaylar kompozisyonu  ortaya çı kar. O zaman kararların özüne etki yapan 
«askeri hareket» kanun ları yeni bir  nite l ik  a l ı r. 

Yeryüzünde geniş barışçı güçler, Consonun «merdiven» politi kasına karşı 
savaşıyor. Bu güçler, Conson politikasın ın dünya çapında bir  çatışmaya 
vara bi lecekinden hakl ı  olarak korkuyor .. Amerikan emperyalizmi harp 
«merdiveni» basamakların yeni yeni adımlar atıyor, sonra harbın geniş
lediğini, tehlikenin büyüdüğünü maskelemek için de demagoji - lafebeliği 
yapıyor. Bu görüntüyü yaymak işinde emperyalistlere yardım etmek anti
emperya list cephede kime lôzım? 
Milli kurtuluş ve sosyalizm 

Milli kurtuluş ve sosyalizm 

Bu dönemde devrimci güçlerin değ iş ik  kol ları ndaki oran larına bakarken, 
çağ ımızın, insan l ık  toplumunun  kapitalizmden sosyalizme geçiş çağ ı  oldu
ğ unu göz önünde tutmak ıôzımdır. Bu tarihsel geçiş çağında başl ıca güç, 
başlıca araç işçi sınıfıd ı r. Ana savaş iki başlıca sınıf arasında : Işçi sınıfıyla 
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kapitalist sı nıfı a rası nda gidiyor. Ulusa l  bağımsızl ı k  için savaş. emper
yalizmden kurtulmak savaşı. bütün devrim hareketlerini kucaklıyan çağı
mız ın  önemli bir  aşaması olmuştu r. Savaşın bu ik i  biçimi arasında sımsıkı  
bağ vard ı r. ama bunlar a rasındaki farkları da bitbirine karıştı rmamak. 
ört bas etmemek ıôzımdır. 

Mi l l i  kurtuluş için yapalan savaşta kazanı lan her zaferden sonra halkla
rın önüne. ü lkesin in gelişme yolunu seçmek savaşı. görevi çıkıyor. Emper
yalist ağal ıktan yakasını başarıyla kurta rmış olon bu ü lkeler. sosyal izm 
yolunda mı .  kapital izm yolunda mı  gel işeceklerin i  savaşın süreci içinde 
çözmek zorundadırlar. Bu iki lemden biri var. başkası yoktur. Bazı ü l keler. 
örneğ in. Küba. mi l l i  ku rtuluş  savaşın ın üstüngelmesinden hemen sonra. 
pek çabuk. köklü sosyalist devrim yoluna g irdi. Bazı ları sal lantı. kararsızlık 
gösterdi .  Kimi de şaşırdı .  yolunu  kaybetti. Bu aşamada. yepyeni niteli kte 
b i r  gelişme basamağı olan sosyal ist devrime mi gitmek. yoksa sallantı 
gösterip tehl ikeli. dolambaçlı  manevralara mı  başvurmak i ki lemini seç
mekte işçi s ınıfın ın  nicel iği .  sayıs ı ,  etkisi. tecrübesi kesin rol oynar. Bu çeşit 
sal lantı lar. devrim güçleri arasında karışık l ık. kararsızl ı k  doğuru r. 

Bu taktik sorun lar  bizi neden böylesine kaygı landırıyor? Kaygı landırıyor. 
çünkü. Birleşik Amerikada da sol güçlerin bazı temsilcileri bu an lamı  
tepetakla ettiler, karmaka rış  ettiler. Onla r. savaş aşamalarının üstünden 
atlayıp geçmekle işi sadeleştirmek istediler. 

Orneğin.  «Mansli Revü .. 1963 Martında çıkan başyazısında soruyor: 
«Güney Ameri kada bugün bir değ i l  • . . .  birkaç devrim mümkün müdür? 
Daha doğrusu. sosya l ist yahut burjuva devrimlerinden birini  seçmek Güney 
Amerika ül kelerin in önünde duruyor m u ?  .. Ve Yazıkurulu cevap veriyor :  

« . . .  Güney Amerikada bugün ya lnız b i r  egemen sınıf vardır. Dünya 
görüşü. çıka rla rı ve temeli bakımından bu da burjuvazi s ın ıf ıdır. Demek 
o luyor ki. mümkün sayı labi lecek biricik devrim. ancak. burjuvazinin ege
menl iğini  yıkacak. köylülüğü ve (yahut) proletaryayı yeni egemen sınıf 
(sınıflar) ola rak  i leri sürecek olan devrimdi r. Bu da. burjuva mülkiyet 
bağıntı larını sosyal ist mülkiyete çevi rmek demektir. Başka bir  deyimle. 
Güney Amerikada biricik mümkün devrim yalnız sosyal ist devrimdir  ... 

Bu derginin yazarları. daha sonraki (Mayıs 1965) yazı larında. Guata
mala çeteleri arasında «sol .. g rupun nitel iğini çizerken : Bu gru p. diyorlar. 
«solo. ve i leri düşüncenin çok yayg ın  bir  dogmasına. az gelişmiş ülkelerde 
başarı kazanmak şansı olan biricik devrim biçimi. küçük burjuvaziyi ve 
mi l l i  burjuvaziyi de içine a lan s ın ıf güçleri nin koalisyonuna dayanan dev
rimdir diyen düşünceye karşı meydan okudu . . .  «sol .. gru p. bunun yerine. 
doğrudan doğruya sosyalizme g iden programı a ldı ve bunu gerçekleştire
cek araç ta işçiköylü devletid ir  dedi ... {l) «Mansli Revü .. dergisi devam 
ediyor :  «Guatamala yığ ın ları meseleyi sanki Orta ve Güney Ameri kadaki 
kardeşlerinden başka bir nitel ikte görüyorlar .. san ı lmamal ıd ı r. diyor. 

(1) Guatamala Emt[lk Partisi. bu davranışı . görüşü kökünden tan ımıyor. 
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Bu goruş. i lk  omacı emperyalizmin pol itik egemenliğinden kurtulmak 
olan mil l i  - demokratik devrimi kökünden inkô r  ediyor ve Güney Ameri
kada bütün devrimler. tô baştan. sosyalist devrim biçimi a lmal ıd ır. diyor. 
Başka bir deyimle. bugün bütün kurtuluş  hareketlerinin. çıkış ların ın  bu  
ölçüde yapı lmasın ı  iddia ediyor. 

Mi l l i  kurtuluş hareketinde sosyalizmden yana güçlerin (en başta komü
nistlerin) bulunduğu bir  gerçektir. Ama onlar. aynizamanda mi l l i  bağım
sız l ık hareketinin yöneticileri ve savaşçıla rıd ı r. Onlar. emperyalizmden 
kurtulmak savaşında başka güçlerle dayanışma. birl ik kurmak için kendi
lerin in sosya l ist inançların ı  ötekilerin kabul etmesini  şa rt koşmuyorlar. Bu 
görüşe dayanarak komünistler mil l i  kurtuluş savaşına aktif katı l ıyorla r. Ve 
inanıyorla r ki. geniş y ığınlar. orta tabakalar. burjuvazin in bazı kolları 
bağımsızl ı k  savaşına atı lmağa hazı rd ı rlar. Ama bugün sosya l izm için 
savaşa atı lmak olgunluğuna gelmemişlerdir  (bazı la rı da hiç bir zaman 
gelmeyeceklerdir). Bağı msızlığ ın ı  savaşla kazanmış ü l keler için gündemde. 
bundan sonraki gelişme yol la rın ı  seçmek savaşı duruyor. Bağımsızl ık ları 
uğrunda hôlô savaşan ü l keler için sosyal izm g ündem konusu deği ld i r. 
Onların önünde milli bağımsızlığı kazanmak duruyor. 

Mil l i  kurtuluş hareketinin üstüngelmesiyle sosya l izm için savaş a rasın
daki  menzi l  uzun veya kısa olabi l i r. Her ikisinin de birbirine örü ldüğü 
seyrek deği ld ir. Ama aradaki farka önem vermemek. onu ihmal etmek. 
örtbas etmek olamaz. Sosyalizmden yana olmakla mi l l i  bağımsızl ı k  savaşı. 
bunların karş ı l ık l ı  bağ ları doğru a nlaşı l ırsa. birbirine çelişik. aykırı deği l 
d i r. Her konkre durumda. gündemde hangi  sorunun durduğunu kavramak 
ıôzımdır. Her şeyde olduğu g ib i .  burada da taktiği seçmek i ş i .  değişikl iği 
yapacak olan yığınların  buna hazır olup olmadıklarına bağlıd ır. 

«Mansli Revü .. dergis inin durumu.  dıştan devrimCi görü nüyorsa da. ger
çekte b i r  sis perdesinden başka bir  şey deği ld i r. O. işçi sın ıfına inanmıyor. 
bunu maskel iyor. Bu tutum. yığ ın la rı n  savaşına inanmayanların  ve bunun 
yerine küçük grupların  hareketine dayanan taktiği propaganda edenlerin 
tutumudur. Bu taktik. anti-emperyalist güçleri parça lar. Bu taktik. ilerici 
elemanları. öncü kümeleri. bugünkü aşamada henüz sosyal izm içirı savaşa 
hazır olmayanlardan ayırı r. Bu taktik yaln ız. hem mi l l i  kurtu luş savaşında. 
hem sosya l izm için savaşta sayısız zorl uklar. engeller doğu ru r. Her aşa
mada taktik tutum reel olanaklara.  gündemde duran sorun lara mutlaka 
dayanmal ıd ı r  . 

.. Mansl i  Revü .. derg isinin bu durumu ne orij inaldır. ne devrimci. Aslına 
bakı l ı rsa bu tutum. 40 yı ldır  Troçkist hareketin savunageldiği görüşleri 
tekra rlamaktan başka bir şey deği ld ir. Bu tutum. emperya list ü l kelerde 
a nti-emperyalist ha lk  hareketini de dara ltıyor. Amerika Birleşik Devlet
lerinde geniş halk yığ ın ları .  boyunduru k  altındaki ü lkelerde halkların kendi 
gelişme yol larını seçmek için yürüttükleri savaşa katı lmağa hazırd ı r. Onlar. 
bütün ü lkelerde mi l l i  kurtuluş savaşlarını tutmağa hazırd ı r. 
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Yığın hareketleri 

Viyetnam sald ı rıs ın ın yeryüzünde uyandırd ığ ı  tepkiler, barış için savaşta 
büyük bir etken olmuştur. Hitler, Musolini ve Todzio zamanlarından bu 
yana - Ingiltere, Fransa ve ısra i l in  Mıs ıra saldır ıs ını a lmazsak - dünya 
kamu oyu bugün Conson politikasına karşı durduğu kadar her hangi bir  
h ükümete böylesine kesin karşı çıkmamıştır. Birleşik Amerika, bugünkü 
kadar hiç bir zaman böylesine izole duruma düşmemişti r. 

Bizim için en önemli olan, Amerikan halkı a rasında yığın protesto hare
ketlerinin büyümesidi r. Saldırganl ık  politikasına karşı halkımız ın direnişi 
pek çok kaynaklardan gelmektedir. Bu kaynaklardan biri, yapılan saldı
rıya karşı ahlak - türe bakımından duyu lan derin nefretlir. Genell ik le 
harplere karşı d i renişin geniş bir  temeli vardır. Bazı kimseler, bu harp 
«merdiveni» işi dünya çapında bir  çatışmaya, yahut nükleer bir  harbe 
dökebi leceğinden korktukla rı için mücadeleye atı lmışlard ı r. Sonra, anti
emperyal ist b i li nce bu  veya şu ölçüde varan Amerika l ı la rı n  sayı ları a rtıyor. 
Savaş ın gelişmesiyle bu bi l inç derin leşiyor. Belki de harbin emperyalist 
n itel iğini kavramayan, ama her mi l letin kend i kaderine egemen olması 
gibi  genel bir demokratik i nancaya bağ l ı  Amerika l ı lar  vardır. Bunlar 
oldukça geniş bir  çevre tutar. 

Bi l inç nitelikleri değişik ölçülerdeki bütün bu akımlar ı ,  saldırganl ığa 
son verecek genel bir  harekette birleştirmek eği l imi vardır. Bu akımlarda 
ayrı bi l inç dereceleri kadar ayrı hareket biçimleri de vardır. Barışsever 
güçleri n birleşmek yolunda yeni bir basamağa ulaştıkla rın ı  artı k söyliye
bi l i riz. Çünkü, kendilerin inkinden daha iyi yeni hareket biçimlerine bir 
saygı duygusu belirdi. Böylece, saldırganl ık  politikasına karşı değişik 
ölçülerde d i renişleri yansıtan bütün akım ların, minimum bir program üze
rinden, birl ikte hareket etmeleri mümkün oluyor. 

Birleşik Amerikan ın  saldırganl ık  politikasına karşı Amerikan halkın ın  
savaşı, yurdumuzun, halkım ız ın  çıkarlarını kı lavuz edinen yurtseverlik hare
ketinin yeni ve yüksek bir  şekl id ir. Bu savaş, yurdumuzu barış, demokrasi 
ve sosyal i lerleme yoluna çevirmek savaşıdır. Bu savaşın yurtseverl ik nite
l iği ,  Amerikan emperyalizminin mil let düşmanı politikasına taban tabana 
aykırıd ı r. Amerikal ı lar ın hayatlarıyla, Amerikan ın itibariyle Amerikan em
peryal istlerin in ve hükümetinin çı lğ ı nca oynamak politikası, yurdumuzun 
çıkarlarına zarar veren bu bu politika, yığınlarda yurtseverl i k  kaygıs ın ın  
kaynağı olmuştur. 

Bu hareketin, şimdiye kadar yurdumuzda görülen barış hareketlerinden 
çok daha derin ve çok daha sağlam kökleri vordır. Bu hareket, kendi 
hükümetimizin politikasına karşı yönelmiş bir  protestodur. Nükleer silôh 
denemeleri nin yasaklanması hareketin in gelişmesi sırasında bi le protesto
ların çoğu hükümete karşı yapı lmıştır. Kendi hükümetinin politikasına karşı 
d i renme, politi k ve ideloj ik bakımdan çok daha yüksek bir bi l inç ister. Bu 
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direniş, bundan bir koç yıı önceki barış hareketi kertesini  çok aşmış, «her 
iki eve de lanet» dedikleri günlerden çok i lerlere g itmiştir. 

Yığın hareketlerinin halk  içinden gelen geniş kaynağı, memleketimizde 
en önemli politik bir kuwettir. Genell ikle diyebil i riz ki, 1 964 seçimlerinde 
aşırı sağlara karşı, sonra Alabama oloylarıyla gel işen yığın  akımı, bugün 
Amerikan emperyal izminin harp politikasına karşı yönelmektedir. Bu hare
ketlere kotıkon yığ ın lar, Goldouter'e karşı oy kul landı .  Çünkü, harp politi
kasını açıktan açığa o savunuyordu. Yığınlar bugün de, gene ayni sebep
lerle, Conson'un sald ı rganl ık  doktirinine karşı çıkıyor. 

Yeni savaş yöntemi, yeni yeni binlerce kişiyi kucaklıyon ve adına «pro
testo tartışması» Heach- in») denilen metottu r. Son ayalarda, yüz binlerce 
insan ın katı ldığı ,  böyle binlerce toplantı lar oldu. Memleket çapında 
yapı lan bu «protesto tartışması»ndan birine 300 bin kişi katı ldı .  Ostel ik 
radyolar, televizyonla r bunu yaydı .  Bu «protesto ta rtışma ları» anti-emper
ya l ist bi l incin köklüce geliştiği ni yansıtıyor. Bozan yarı gecelere kadar 
süren bu tartışmalarda görüşülen ana sorunları ,  ta rtışmaya katı lan ların  
hayret edicek surette kavrad ıkla rı, öğretmen ve öğrencilerin bilinçleri yeni 
bir seviye a ld ığ ı ,  kapitalizmden başka toplum sistemlerin in  de bulundu
ğunu gördükleri meydana çı kıyor. Bu bi l inç düzeyinde, bu kertede onlar: 
.. Her hangi b i r  ü lkede halk, sosyalizmi denemek istiyorsa buna o halkın 
hakkı olmal ıd ı r» diyorlar. Bir  çok kollejlerde bu «tartışmalar» i lk  p rotesto 
çıkışları oldu. 

Sendikaların protestoları da büyük bir  önem taşıyor. Otomobil ve uçak 
yapımı endüstirisi işçileri Sendikalar Birliği Yürütüm Komitesi'nin kararı, 
Batı Kıyı ları liman işçileri Sendikası 'n ın Kongre kararları ve davran ışları, 
otel, lokanta işçileri Sendikasının N. 1 199 sayı l ı  seksiyonunun b i ldirisi, 
Kamyon Şoförleri, Ardiyedepo işçi leri Sendikas ın ın çağ ı rısı ,  sendika gaze
telerinde çıkan sayısız yaz ı lar, sendika üyelerin in a i lelerini birleştiren ör
g üte bağl ı  kadınların çıkışları, bütün bunlar, genel barışı sağ lamak müca
delesinde sendikaları n  yeni bir canl ı l ık, bir aktiflik gösterdiklerini ortaya 
koyuyor. Otomobil - Uçak Endüstirisi Işçileri Sendikalar  Birl iğ in in vezne
dar sekreteri Emil Meyzi, 15 Mayısta, Detraifte tertiplenen mitingte yap
tığı konuşmasında milyonlar işçin in  düşüncelerini yansıttı : «Dominik Cum
huriyetinde, son 35 yıl içinde i lk dafa halk ın seçtiği bir hükümeti devirmek 
için oraya 25 bin Amerikan askerin in  gönderilmesi karşısında i rkildim, 
telaşe düştüm», dedi. Sonra, «bana göre, dedi, bizim hükümet tek taraflı 
olarak dünya jandarmalığ ı na kal kışamaz. Bizim hükümet, görüyorki, mili
tarist diktatörleri kanatları a lt ına a l ıyor. Bu politikaya karşı protesto hay- ' _  
kırışla rımızı yükseltmeliyiz». 

Evet, hükümetin saldırgan l ı k  politikas ın ı  her suretle tutmalıyız diyen 
Devid Dubinski ve Core Mini g i bi kimseler de vard ı r. Bunlaremperyalizmin 
kapı kul larıdır. Onlar karanl ık an ı lara bağl ıd ı r. Onla r, sendika hareke
tinin, barış savaşında yerini a lması için, daha çok uzun yol lar  geçmesi 
laz ımdır, diyorlar. Onemli olan ı  bu deği ld i r. En önemlisi, protesto da lga-
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ların ın  boyuna yükselmesidir. Sendika hareketinin gelişme yönünü özel
l ikle bu gösteriyor. 

Sonra. Gazetelerde, i lôn yerlerinde, parayla protesto bildirileri yayan
ların sayıları görülmedik  bir hızla artıyor. Bu bi ld iri lerin altında binlerce 
papazın, yazarın, sendika yöneticisinin,  serbest meslekçinin, ressamın, 
toplum adamların ın imzaları vardı r. Yazarların verdikleri bir  i lônın altına 
imza atanları n l istesi, insanı şaşırtacak kadar uzundur. Bu  l iste, çok veya 
az tanınmış hemen hemen bütün yazarların imzası vardı r. Protesto sesle
rine yığ ın  propaganda araçları kapalı olduğuna göre, böyle gazete i lôn
lar ı  yoluyla protesto hiç te küçümsenemiyecek bir  savaş biçimidir. Gazete
lerin özel köşelerinde yayınlanan okur mektuplarında, bugün Viyetnam 
harbine karşı böylesine protesto yağmuru hiç b i r  zaman görül memiştir. 

Sayısız. yığ ı n  yığ ı n  protesto mitingleri, bu arada Vaşingtonda 30 bin. 
Berkli'de (Kaliforniya'da) 20 bin kiş i l ik  mitingler başarı l ı  olmuştu r. Çeşitli 
belediye bölgelerinde Halk Komiteleri kuruluyor. Bütün bu çıkışlarda 
komunist partisi ve ayrı ayrı komünistler çok önemli rol oynuyor. Bu çıkış
lar. barış hareketiyle yu rtdaşl ık  hakları hareketinin birbirleriyle örüldüğünü 
ve halk y ığ ın ları n ın savaş akımlarından bir i  hal ine geldiğin i  gösteriyor. Bu.  
çok öneml i  politik b i r  olaydır. 

Barış içinde yanyana yaşamak 

Sosyal sistemleri ayrı devletlerin barış içinde yanyana yaşamaları poli
tikası. mi l letlerarası i l işki lerde bir statuko d iye hiç bir zaman al ınmamışt ır. 
Bu politi ka, savaşta iki el in de kullanilmasın ı  sağ lıyan etki l i  b ir  savaş 
aracıdır ve öyle d e  kalıyor. Bir  el le, yeryüzünde emperyalizmin saldırgan 
ve harpçı kuvvetlerine gem vuruluyor. Obür elle. mi l l i  bağ ımsızlı kları için 
savaşan güçlere ve sosyalist amaçlarına u laşmak isteyen halklara tam 
dayanışma gösteri l iyor. 

Bu politikanın gerçekl iğ in i ,  olaylara dayanıp dayanmadığ ın ı  yoklamak 
demek. onu taktik bakımdan geliştirmek ve savaşa temel yapmak demek
tir. Taktiğin doğruluğunu gösteren ölçü, onun gerçeği değiştirmek n itel i  
ve  yeterliğidir. Taktiğin  doğruluğu. geçmişte doğru o lup  olmadığı  ve  ge
lecekte de olup olmıyacağı anlamında denetlenemez. Taktika, bugünkü. 
yaşanı lan gerçeği doğ ru lukla yansıtmaııd ı r. Taktiği kurarken onun en 
önemli yönü. geçerl i l iği .  zamanında ayarlanması ve esnek olmasıdır. 

Savaşı n  keskinleşmesi. politikanın değiştirilmesini gerektirmez. Savaş bu  
politikayı dener ve  denetler. Bu politikan ın  dayandı rı ld ığı değerlendir
meler. savaş g idiyor diye değişmez. Bu değerlendi rmeler. gelgiti kolay 
kolay savuşturan tarafsız güçler değ i ldir, savaşa doğrudan doğruya katı
lan güçlerdir. Politik değerlendirme, i lg i l i  güçler üzerinde savaşın  yopa
cağı etkiyi hesaplamaktır. 

Barış içinde yanyana yaşama politikasından çıkan kavramı bu veya şu 
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ölçüde şüphe a ltına koyacak her hangi  bir  şey, bugün, sertşen savaşta 
geçmiyor. Evet. bugün kuvvetler dengesi yeniden en çetin deneylerinden 
birini yaşıyor. Mesele. emperyal izme karşı çıkon ve yeryüzünde barıştan 
yana savaşan g üçlerin emperyalizmi göğüslemesi, harp dalgaların ı  geri 
atmasıdı r. Ortada böyle bir deney olduğuna göre. bu olay. yeni kuwet 
dengesinin varl ığ ın ı  ispat eder. Geçmişte. emperyalizm tek başına egemen 
olduğu  zamanlar. böyle bir sorun ortaya çıkmıyordu. Bundan öncekilerde 
olduğu gibi .  bu deneyi sürecinde de emperya lizmin yüzgeri edeceğine 
ınanıyorum. Bu g üven ve ınanç. savaşa katı lan anti-emperyal ist güçlerin 
erkine. kudretine dayanıyor. 
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Komünistler ve kitle haraketleri 

Henry Winston 

Soğuk harp döneminde 

Ikinci Dünya Savaşından sonra, Amerikada komünist partisine uygu
lanan  sisteml i  baskı ve  terör, Amerikan emperyal izminin başvurduğu baş
l ıca si lahlardan biri haline gelmiştir. Dış politika a lan ında izlediği gerici 
politikaya karşı gel işen muhalefeti susturmak amacın ı  güden Truman 
hükümeti, komünist partisine karşı büyük b i r  saldırıya g i rişmişti. «Dünya 
komünistlerin in  komplosuna» karşı «hür dünyayı» savunmak bahanesiyle, 
dünyanın her tarafında g i riştiği saldırı ları hakl ı  göstermek için, Truman 
hükümeti, komünist partisine iftira etmeğe, onu halk ımızın gözünden 
düşürmeğe, özel l ikle işçi hareketi içinde ve karaderi l i ler arasında etkisini 
azaltmağa çal ıştı. 

20 Temmuz 1 948 tarih inde, XIV'ü Kongrenin açı l ış ından bir gün önce, 
komünist partisi yöneticileri «düşüncelerin kontrolü .. i le ilgil i , utanç verici 
Smith kanununa dayanı lara k, tevkif edi ldi ler; komünist partisini örgütle
mek a macı i le, «kanunsuz, bi l inçle ve kasıtlı .. bir komplo kurmakla ;  «şiddet 
ve zor yol ları n ı  kul lanarak  Amerika Birleşik Devletleri hükümetini devirmek 
zorun lu luğunu bil inçli ve kasıtlı bir şekilde savunmak, bu düşüncenin pro
pagandas ın ı  .. yapmakla suçlandı rı ld ı lar. Partiye karşı açı lan uzun ve 
utanç verici dava, yöneticileri n  ağ ı r  hapis cezalarına ve çok büyük para 
ceza larına çarptırı lmasıyla sonuçlandı .  

1 959'da verilen bu hüküm, on yı l  süren Macca rthyci l i k  hareketin in baş
langıç noktası sayı labi l i r. Kısa bir süre içinde Parti, onbeş defa komplo 
kurmakla suçlandırı ld ı ; Amerikanın her ta rafında, hatta Hawai adala
rında, yüzden fazla yönetici tevkif edildi. Taft-Hardley kanunları ,  Landrum
Griffin Kanunları ,  McCarran Kanunu, «Komünist Partisinin Faal iyetini 
Kontrol Kanunu» gibi ,  işçi s ın ıfı ve halk aleyhtarı yeni baskı ve tenki l  
kanunları çı ka rı ldı .  

Korkunç bir  komünist a leyhtarl ığ ı  havası içinde, i lerici sendi ka ları yık
mak, sendika yöneticileri a rasındaki solcu unsurları temizlemek, işçi s ını
f ın ı  en savaşçı u nsurlarından yoksun bırakmak a macın ı  güden Taft
Hardley Kanununun 9-H maddesi, şiddetle uygulandı .  Bu madde, sendi
kacıIara, komünist partisi üyesi olmadık ların ı ,  «şiddet ve zor kul lanara k  
hükümeti devirmek zoru nluluğu fikrini savunan v e  yayan .. her hangi bir  
örgütü desteklemediklerin i ,  yazı l ı  olara k  ve yemin  şartı i le bildirmek zorun
luluğunu yüklemektedi r. 
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Gizli komünistlerin aranması i le ödevlendiri len «Amerikan Aleyhtarı 
Faaliyetler Komisyonu», bütün devlet kuruluşlarında, dairelerinde, sendi
kalarda, fabrikalarda, aydın  çevrelerinde, b i l im çevrelerinde, herhangi bir 
şekilde demokratik f ikirleri savunmuş olanlar arasında, yüzlerce insanı 
sorguya çekti, malum deyimle «cadı avına» çıktı. Işinden olmak istemiyen
Ier, bu havaya uymak zorundaydılar. Provokatörl ük, artık şerefli bir sıfat 
haline gelmişti. «Sadakat yemin»leri, yurtseverl iğin mihenk taşı haline gel
mişti. Barışı ve vatandaş hakları nı savunan örgütler, sendikalar, komünist 
aleyhtarı bir tutum takınmağa mecbur tutuluyorlardı .  Beniamin Davis 
New-York belediye encümeninde üyel i k  ödevini yerine getirmekten mene
di ldi .  Komünistlerin seçi lmesini önlemek üzere, New-York belediyesinde 
uygulanan nisbi temsil sisteminde değ işikl ikler yapı ldı .  Sı ra i le  bütün 
eyaletlerde, seçim l istelerinde komünist aday adiorın ın  çıkarı lmasın ı  em
reden kanu nlar kabul edi ldi .  Kamu hayatının her alanında, komünist 
aleyhtarı l ığ ı  b ir  isteri halini aldı .  O kadar ki, Demokrat Partisinin iktidarda 
kaldığı ,  Franklin Roosevelt'le Harry Truman'ın Cumhurbaşkanl ığı nda 
bulunduğu döneme bile «yirmi y ı l l ık  bir ihanet» denildi .  

Komünist partisi üyeleri, FBI ajanlarının daimi kontrolü ve takibi altında 
tutuluyorlardı. Birçok komünist işinden çıkarıl ıyor, yenisini bin güçlükle 
buluyordu.  Smith kanunu i le cezaya çarptı rı llanları n aileleri de özel bir 
kontrol altında tutuluyorlardı. 

Ama bütün bu baskı lara rağmen, komünist partisinin etkisiyle, Smith 
kanununa karşı geniş bir hareket gelişti . !Jlkenin her tarafında yüzlerce 
kitle gösterisi düzenlendi. Kefalet tutarların ı  ve avukat ücretleri n i  karşıla
mak üzere yüzbinlerce dolar toplandı .  Maccarthyciler işi azıttıkça, çok 
tanınmış şahsiyetıere dokunmağa başlayınca, mi lyonlarca insan, komü
n istlerin hakları i le demokrasinin savunulması arasındaki i l işkileri gör
meğe başladı. Böylelikle, komünist partis inin kanunen tanınması için yürü
tülen savaş, Maccarthyci l i re ve faşist gerici g üçlere karşı o rtan bir  d ireniş 
hareketiyle birleşti. 

Prensiplerinden hiç fedakarl ı k  etmiyen, prati k işlerde şartlara uymasın ı  
bi len komün ist partisi, Maccarthyci l iği yeni lg iye uğratan harekete büyük 
yardımlar sağladı, Smith kanununun uygulanmasına engel oldu. 1957'de, 
yani Maccarthyci l iğe karşı yürütülen hareket en yüksek noktasına vardığı ı  
dönemde, Yüksek Mahkeme, Smith kanununun hükümlerine göre suçla n
dırı l ımış Kalifornyadaki sanı kların muhakemesini yeniden gördü, i leri sürü
len ve çoğu i l k  davada kullanı lan del i l lerin, komplolarla i lg i l i  konunun 
hükümlerine dayanan iddiaları ispatlamağa yetersiz olduğunu  kabul etti. 
Yüksek Mahkeme, sanı kların ve genell ikle komünist partis inin hükümete 
karşı herhangi bir  kimseyi zor kul lanmağa teşvik ettiğ in i  i leri sü ren iddia 
makamının, bu iddiayı ispatl ıyamadığın ı  söyledi, Bu karardon sonra. Isti
naf Mahkemesi dört davada beraet kararı verdi, hükümet de sekiz davada 
iddiaları nı geri aldı. Birkaç oy önce, Denver sanıkları davası do bir beraet 
kararı ile sonuçlandı .  
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Komünist partisi, işçi sı nıfın ın  temsilcisi olarak, kanuni faaliyetini yü
rütme hakkını  tekrar elde etmek üzere savaş yürütürken dış düşmanlarına 
olduğu kadar, içindeki düşmanlara karşı da savaşmak zorundaydı : Bir  
yandan, örgütü ortadan kaldırmak, Marksizm-leninizmi «hafifletmek» 
istiyen Cates g ru pu ndaki revizyonistlere ; öte yandan Partiyi dogmatik b i r  
mezhep ha l ine getirmek istiyen «ultra» solcu lara karşı savaştı. Ama sağcı 
ve solcu unsurların bu manevraları vaktinde önlenebi ldi .  Içten ve d ıştan 
gelen bütün saldırı lara karşı koyan Partiyi bu iç savaş da yıkamadı. 

1 959 sonlarında toplanan XVi i. Kongre, Partinin gel işmesinde önemli 
b i r  dönüm noktası teşki l  eder. Kongrede barış, ayrı ayrı sosyal düzendeki 
devletlerin barış içinde yan yana yaşaması prensipi, ezgi attında yaşayan 
halkların kurtuluşu, karaderililere eşit hakla rı n  tan ınması. Işçi sı nıfın ı n  i leri 
sürdüğü i ktisadi istekler uğrunda yürütülen savaşla i lg i l i  bir kitle hareketi 
program ı  tayin ve tesbit edildi : gerici g üçleri yenmek, Amerikada tekelci 
kapita l izmin egemenl iğini yıkmak amacıyla tekel aleyhtarı, çok geniş bir 
birl iğ in kurulmasına karar  veri ldi. 

McCarran Kanunu 

Gerici güçlerin komünizme karşı duyduğu nefret ve. düşmanl ık  b i r  an 
b i le  hafiflememiştir. Komünist partisin i  yıkmak, kitle savaşından uzaklaş
mak teşebbüslerin in  boşa çıkmasına kızan gerici güçler, 1 950'de Kore 
savaşı döneminde çıkarı lan ve 1954'de «Komünist Faal iyetlerin i  Kontrol .. 
kanunu i le yeni bir  şekil a lan McCarran kanununu s ık s ık uyguluyorlar. 
Bu kanun, pratikte, komünist partisini kanun dış ı  tutuyor;  «ihanet, yalan, 
sızma, casusluk, sabotaj, terör gibi  metotlara başvurarak, bir  dünya komü
nist teşkilôtı yolu ile, dünyanın  bütün ü lkelerinde b i r  totaliter d iktatorya 
kurmayı amaç edinmiş .. mi l letlerarası bir  komünist gizl i  teşkilôtı n ın  varol
duğunu iddia ediyor. Bu kanunun hükü mlerine göre, komünist partisi, 
yabancı bir  devletin , kontrolünde ve yönetiminde bulunan, bu «milletlera
rası teşkilôt .. ın bir kolu sayıl ıyor. 

Kanuna göre, üç türlü  işçi ve kitle teşkilôtına karşı tedbirler a l ınmal ıd ı r. 
Bunla r :  

1 .  Komünist faa l iyet «yürüten örgütler ... «komünist partisi burada mi l let
lerarası g izli teşkilôt .. ın a racı kastedi l iyor. 

2. «Gerçek nitel iklerin i ,  a maçlarını ve üye listelerini gizli tutan .. «Komü
nist Cephe» örgütleri. Bunlar özel sorun lar, özel faaliyet a lanları teme
linde birleşen komünist ve komünist olmayan unsurları n  kurduğu kitle 
örgütleridir. 

3. «Bu son üç yıl içinde, komünist faa l iyet yürüten herhangi bir örgüte 
destek veya a ktif yard ım sağ layan veya sağ lamış olon bir veya bi rkaç 
kişi nin kontrolü ve yönetimi a ltında bulunan, komünist/erin soku lduğu» 
örgütler. 1954 ta ri hli «Komünist Faaliyetleri Kontrol . .  kanunu i le tesbit 
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edilen bu üçüncü g rup örgütlerinden, ilerici unsurların, solcu sendikacı
ları n  yönetiminde bulunan sendikala r kastedil iyor. 

Bu konunun hüküm lerine göre, .. komünist faa l iyetler yürüten .. örgütler, 
Adalet Bakanl ığ ına kayıt olarak, adresleri i le beraber bütün daimi üye ve 
mi l itanla rın ın  l istelerin i  bi ldirmek, mal i  kaynaklarını, para yard ımında bu
lunanları n  adların ı  açıklamak, ellerinde bulunan bütün basın ve çoğa ltma 
makinelerin in sayısı nı ,  yerini bi ldirmek zorunlu luğundadır. Kayıt mecburi
yetini  yerine getirmiyen örgüt üyeleri ve mi l itanlar için, S yıla kadar hapis 
cezaları, her gecikme günü için 1 00.000 dolarl ı k  bir  para cezası gibi  çok 
şiddetli cezalar  öngörü lmektedir. 

1 961 Haziran ındo, Yüksek Mahkeme McCarran kanununda kayıt zorun
lu luğu ile i lg i l i  hükümleri onaylayınco, komünist partisine karşı birçok yeni 
dôva açı ldı ,  yeni yeni suçlamalar yapıldı .  Komünist partisi, teşkilöt o larak, 
bu kayıt zorunlu luğuna uymak istememekle suçlandırı ld ı .  I ki yı l  süren 
dövalardan sonra, 1 963 de i stinaf Mahkemesi, hükümeti n ;  Parti hesabına 
ça l ışan bir kişin in bu kaydı yaptırırak kendi kendini suçlamayı gözüne 
ald ığ ın ı  ispat etmedikçe, Partiyi bu kayıt mecburiyetine tabi tutamıyaca
ğ ı na karar verdi. Bu meselede israr eden hükümet, gelecek Ekim ayında 
başlıyacak olan yeni bir döva açtı. 

Parti a leyhine açı lan dövanın sonucu olarak, Gus Hall ve Benjamin 
Davis yoldaşlar, örgütün yöneticisi olarak, kayıttan kaçındıkları iddiası i le 
tevkif edildi ler. Bugün ü lkenin çeşitli bölgelerinde oturan ell iye yakın 
komünist kayıt olmak üzere .. Yıkıcı  Faa l iyetler Bürosuna .. çağ rı ld ı lar. çağ
rıya uymadı kları takdirde, kanuna karşı gelmekle suçlandırı lacaklard ı r. 
McCarran kanununun komünistlere Mi l l i  Müdafaa işletmelerinde çal ı şmayı 
yasaklayan maddesini ih lôl  i le suçlanan bir a rkadaş do tevkif edildi. 

McCarran kanunu hükümleri «Komün ist Cephesi"ne dahi l olduğu iddia 
edi len birçok örgüte karşı uygulandı .  Bu örgütlere karşı, üyelerini korku
tan, teşkilötların mal i  kaynakların ı  bitiren uzun dövalar  açı ldı .  Bunlar 
a rasında, Yabancı Köklü Kimseleri Koruma Komitesi ; Abraham lincoln 
Tugayı Emekli leri ; Sovyet-Amerikan Dostluğu Milli Konseyi, g ib i  çok eski 
teşkilötlar bulunuyor. Maden-Demi r-Çel i k  Emekçileri Sendikası, .. komü
nistleri barındıra n  .. teşkilötla ra dahil olmakla suçlandırı ld ı ; komünistler 
veya komünizm şüphesi a ltında bulunan vatandaşlar, yabancı ü l kelere 
gidemiyor, pasaport o lma hakkından yoksun bırakıl ıyor. 

Komünist Partisi, McCarran kanununun Anoyasaya karşı n itel iğ in i  şid
detle protesto etti. I kinci Dünya Savaşında oranla üye sayısı yarı yarıya 
indiği  halde, Parti, McCarran kanununun faşist nitel iğini belirtmek a macı 
ile geniş bir kitle hareketi kampanyasına g i rişti. Bu kanuna karşı düzen
lediği harekete, sendika hareketin in geniş kesimleri, vatandaş haklarını 
savunan hareketi ; genel l ik le bütün demokrati k güçler, ve özel l i kle üniver
site gençliği katı ldı .  Kolej ve ü niversite çevrelerinde bi lgi  edinme, düşünce 
ve hareket özgürlüğü isteklerin in etkisiyle bugün gerici güçlerin .. Oniver
siteler Ayaklanması .. adın ı  verdiği  b i r  hareket gelişmektedir. 
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Bu hareketlerin sonucu olarak, geçen yı l içinde, birkaç öneml i  
başarı elde edi ldi .  Yüksek Mahkeme, Herbert Aptheker ve Elizabeth Flynn 
yoldaşlaro pasaport veri lmeme kararı n ın  Anyosoya karşı olduğuna karar 
verdi. Sovyet-Amerikqn Dostluğu Mi l l i  Konseyi meselesinde hükümetin 
i leri sürdüğü suçlamalar ın müriri zamana uğradığ ın ı  söyliyen Yüksek 
Mahkeme, "Yıkıcı Fqql iyetleri Kontrol bürosunun" sonuçların ı  reddetti : 
Yqbqncı Köklü kimseleri Korumq Komitesine, ve Abrahqm Lincoln Tugayı 
Emekli leri örgütüne karşı yqpı lqn suçlqmaları n  temelsiz l iğine kqrq r  verdi : 
bu ik i  örgüte kqrşı yeni ithqmlqr temelinde yeni bir  dôvq qçlP qçmama 
kararın ı  hükümete b ı raktı. 

En önemli kara r  şudur :  7 Hazirqn ı nda 1965, de Yüksek Mahkeme, 
komünistleri n sendikq örgütlerin in  içinde çq l ışmasını yasakl ıyq n ;  komü
nistlere örgüt içinde iş veren sendika lara kqrşı zecri tedbirlerin uygulan
mqsını  öngören Landrum-Griffin kanunu mqddelerin in  Arayosoya qykırı 
olduğunq, - beşe karşı dört oyla - kqrq r  verdi. Bu mesele, Landrum
Griffin kqnunu  yürürlüğe g irdikten sonra San-Francisco Limqn ve Doklar 
Sendikasında Icrq Bürosu üyesi kalqn San-Francisco'dq çok sevi len Komü
nist Partisinin en eski üyelerinden, Archei Brown'la ilgjJjydi. 

Hiç şüphesiz, bütün bu başqrı la r  yine de MacCarran kanununun fesh e
d i lmesi için yetersizdir. Ama bu başarı lar, savqş ın  zqferle sonuçlqnabi le
ceğini ,  hükümetin, bu konunun  yürürl ükten kqld ı rmq zorunda b ı rqk ı lqbile
ceğ in i  göstermiştir. Fqkqt sonuç, her şeyden önce, Parti teşkilôtı a leyhine 
açılan dava ile, Gus Hall ve diğer komünistlere kqrşı qçı lqn dôvqlar ın 
sonuçlqrınq bqğl ıd ı r. Hiç şüphesiz, bu davalar ın sonuçları için, hükümetin 
adaletine ve iyin iyetine güvenmek, savqşı sqdece hukuki  alqndq yürütmek 
qk ı l l ı  bir iş  olmqz . . McCqrran kqnununu etkisiz bırakmak için tek yol, baırış 
ve demokrasiden yqna o lon mi lyon lqrı n  işe kqrışmqsıdır. Viyetna m  savaşı 
ile ortaYQ çıkan yeni baskı olQnaklar ına rağ men, PQrtimiz, bu savaşın 
kazan ı labi leceğ ine emindir. 

1 Eylü lde, Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partisi, kuru luşunun 46. 
yı ldönümünü kutladı .  Komünist Partisi, açığa çıkmQktan çekinen b i r  sui
kQstçl g rupu deği ld ir. Kurulduğ� günden beri Partimiz, görüşleri ni QçıkcQ 
bel irtti, m i lyonlQrca insQn ın  düşünce ve hQreketlerini etkilemeğe çQlıştl. 
Biri nci Dünya SQvQşındQn sonra, Adalet BQkanl Pa l merin işçi sınıf ınQ karşı 
uygulQdığl  terör ve baskı metotları karşıs ında, gizl i  faQ l iyet yürütmek 
zorunda kolon Parti, kısa bir süre sonra, kanuni faa l iyetlerine tekrar baş
I ıYQrak, işçi s ın ıf ın ı ,  demokrasiyi ve eşitliği cesaretle sQvundu, toplumun 
sosya list bQşka lQşmasınl  sQğ lamak üzere, fQQ l iyet yü rüttü. Kuru lduğu 
günden beri Partimiz, proletarya enternasyonQlizmi prensiplerin i  kesi n li kle 
savundu. Partimiz safla rı ndQ, Charles Rythenberg, Wil l iQm Haywood, 
Wi l l iam Foster, ElisQbeth Gurley Flynn, JQmes Foster, Eugene Dennis, Jack 
Johnstone, BenjQmin  DQvis gibi, tanınm ış, sevi len yaldaşlQrın bulunması  
bundandır. 

1 930 y ı l ları başında gel işen i ktisadi buhran  döneminde, komünist partisi. 
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çok az üyesi bulunmakla beraber (o ta rihlerde üye sayısı 7.S00'e yükseli
yordu) işsizlerin örgütlenmesinde ; Sanayi Teşkilôtları Kongresi (CIO) n i n  
kurulmasında ; karaderili halk ın i ktisadi, siyasi ve  toplumsal eşitl iğ i  
uğrunda yürütülen savaşta ; ka raderi l i lerle beyazlar arasındaki bir l iğin 
kuvvetlenmesinde çok önemli bir  rol oynadı .  1 930 y ı l ları nda düzenlenen 
kitle gösteri leri, emekçilerimiz için birçok toplumsal başarı larla sonuç
landı.  Komü nist partisi, böylece büyük bir siyasi güç haline geldi. ikinci 
Dünya Savaşı süresince Berl in-Roma-Tokyo mihverine karşı yürütülen 
savaşta bütün ü lkenin seferber edilmesinde çok büyük bir rol oynadı .  

Bugün yönetici çevrelerin komünist partisini bölmek, yok etmek ama
cıyla sarfettiğ i  büyük çabaların nedeni, küçük Partimizin, programı ve 
faa l iyetiyle, ü lken in  hayatı nda yeniden önemli bir  etken hal ine gelmesi 
olanağı karşısında, bu çevreleri n duyduğu endişedir. Ama onsekiz yı ld ı r  
devam eden bütün baskı lara rağ men, komünist partisi yok edi lmiyecektir. 
Komünist partisi yaşıyor, faa l iyet yürütüyor. Yı l ları n  tecrübeleri ono çok 
şey öğretti. Dünya emperya l izmin in boş merkezinde bulunduğu için, ken
d isine düşen tarihsel sorumlu lukları bi l inçle bil iyor. Aşacağı yolun ,  engel
siz, kolay bir yol olmadığın ı  bildiği halde, ülkemizde, çok büyük demok
ratik ve emperyalist a leyhtarı değ işikl iklerin yakın olduğunu do iyi bi l iyor. 

1964 seçimleri ve komünist partisi 

1 964 Kosımında yapılan cumhurbaşkan ı  seçimleri, Partimiz için, politika
sını ve taktiğini  tesbit ederken, büyük bir di kkat ve anlayış gerektiren 
çok yönlü durumun açı k bir örneğin i  teşkil ediyordu. Kennedy'n in ölümün
den sonra, Beyaz Saraydaki yerin i  o lon Lyndon Johnson i le ,  en sağcı u nsur
ların adayı Barry Goldwater a rası nda b i r  seçme yapma zorunda kalan 
Partimiz, Goldwater'e karşı cephe ald ı .  Ameri kan halkı  g ibi, bütün dünya 
halkları g ibi ,  . biz de Goldwater' ın ,  Amerikanın siyasi hayatında, harp, 
ırkayı rımı ve faşizm taraftarları n ı  temsil  ettiğ in i  bi l iyorduk. Hiç şüphesiz, 
Partimiz, Johnson için herhangi bir gara nti vermedi ;  tekelci sermayenin 
temsilcisi ve adayı olarak, Johnson'un halk ın isteklerini yerine getirecek 
adam olmadığ ın ı ; cumhurbaşkanl ığ ına seçildiği takd i rde, onu, halk kitle
lerin in  hareketleriyle da imi  bir baskı altında tutmak zorun lu luğunu açıkla
d ık. öte yandan, şu  nokta da açıktı : Goldwater seçimlerde yeni lg iye 
uğrattı ld ıktan sonra, Johnson, Goldwater' i n  iç ve dış programın ı  uygula
mağa kalkıştığ ı  takdirde, Johnson i le kenC;ıisine oy verenler a rasında bir  
çelişme başl ıyacaktı ; bu ise, demokratik hakları n  savunul ması, karaderi l i 
lerin eşitl iği g ib i  temel sorunlar ve yönetici çevreleri n uzun süredir ihmal  
ettiği ,  konut ve oku l  sorunları ,  otomatizasyonun etkilerine karşı, daha kısa 
bir i ş  haftas ın ın kabulü gibi ,  diğer başl ıca istekler uğrunda yürütülen 
savaşı derin letir ve genişletirdi. Komünistleri n başl ıca ödevlerinden biri, 
bu olanakları n  belirmesini  kolaylaştırmaktı. 

Seçim kampanyası süresince Partim iz üç amaç güttü : 1. Halkı harekete 
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geçirebilecek sorun la rı ele a lan enerj i k  bir  program hazırlamak. 2. Geniş 
ha lk  tabaka larının, bütün sorunlarına çiftparti l i  sistemin çerçevesi içinde 
çözüm yolu  bulunabi leceğ ine inandık larını göz önünde tutarak, halkın 
bil incini derece derece yükseltmek. 3. sendikalara ve onlarla işbirliği 
yapan unsur ve örgütlere, seçim sonuçlarına etki yanabi lme olanaklarını 
sağlayacak bağımsız siyasi aksiyonları gel iştirmek. 

Cumhurbaşkanı seçimlerinde komün ist partisinin adayı yoktu. Bununla 
beraber, Partimiz elde edilen sonuçla rı çok etki ledi. Parti, programını  m�l 
yonlarca insana bi ldirdi, açıkladı .  ü lkenin her  tarafında en  a ktüel sorun
larımız ı  inceliyen broşürlera, yazı lar dağıtı ld ı .  

Gus Hal l 'un kaleme aldığ ı  .. Onbirinci saat : faşist tehl ikesini uzaklaştı
ra i ım» ad l ı  broşürü büyük yankı lar uyandırd ı .  Bu broşürden 1 00.000 n üsha 
dağıtı ld ı .  Broşürü istiyen yüzlerce mektup aldık.  Komünist olmayan birçok 
i nsan da a rkadaşlarına, çevreleri ne bu brüşürü dağıttı. 

Parti yöneticileri ü lkenin  her tarafında düzenlenen büyük miting ve top
lantı lara kat ı ld ı lar. Birkaç ü niversitede söz a ld ı lar. Radyoda, televizyonda 
görüşlerini ha lka açı kladı lar. örneğin bu yazının yazarı, Amerikan ın  Orta 
ve Batı bölgelerinde birçok şehire uğrıyarak bir ay süren bir gezi yaptı, 
kolejlerde, kitle mitinglerinde söz a ld ı .  Birkaç şehirde, gazetecilere mülô
katla r  verdi, televizyonda konuşmalar yaptı. Bu çağ rı la rı n  bir  komüniste 
yapı l mış olması,  ü l kemizde oluşan yeni ik l imi ,  ha lk ın komünist partisin in 
görüşleri ne karşı duyduğu i lg iyi ispatlamaktadı r. 

Kamünistlerin yaptığı ; halk ın karşı laştığ ı  sorun larla ; Goldwaterin yeni l 
g isini zorun lu  tutan nedenleri i l e  i lg i l i  açıklamalar, aydın lamalar ;  bağım
s ız  siyasi örgütlerle karaderi l i  örgütlerin seçimlere a ktif alara k  katı lması 
için israr etmeleri ; komünist partisinin otoritesini kuwetlendird i ;  ü lken in  
her  tarafında geniş ha lk  tabaka la rı i le yeni i l işki ler kurmasın ı  sağ ladı. 

Barış hareketinin güçlenmesi 

Bil indiği g i bi ,  cumhurbaskan ı  seçimleri, Goldwater' in yeni lg iye uğra
ması i l e  sonuçlandı.  f-Ia l kım ız Johnson'a barışı koruma ödevini verdi. Ama 
Viyetnamda yürütülen utanç verici savaş, Dominika Cumhuriyetinde Ameri
kanın yaptığı s i lôhl ı  m üdahale, seçimlerden önce veri len sözlerin ayak 
a ltına a l ın ışı ,  haklı olarak, halk ımızda öfke ve isyan duygu ları uyandı rd ı .  
Goldwater seçimleri kazanmış olsaydı ,  bu duygu lar  bu kadar şiddetle 
bel iremezdi. Çünkü Goldwater' in  seçilmesi, Amerikan seçmenleri atom 
bombası şantaj ın ı  kul lanan, savaş taraftarı politikasını destekliyorlar  an
lamına gelmiş olurdu.  

Seçim kampanyası döneminde, Goldwater'e karşı kuru lan ittifak, seçim
lerden sonra Johnson hükümetinin siyasi yönelişini durdurtmak i stiyen 
güç lü  bir kitle hareketi hal in i  a ld ı .  lJIkenin her tarafı nda, barış için yapı
lan gösteri ler, Ameri kan ın ta ri hi boyunca görülen en geniş gösteri lerdir. 
Yeni savaş şeki l leri meydana çıktı : örneğin karaderi l i lerin hak eşitl iği 
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uğrunda yürütülen savaşta uygulanan g revler, işyerlerin in  g revciler tara
fından işgal ı ; bütün kolejlerde uygulanan, onbinlerce öğrenci ve profe
sörün katı ld ığ ı  ve «teach-in .. ad ın ı  a lan açı k, tartışmalı  oturumlar. Onlü 
yazarların, sanat dünyasında en tanınmış şahsiyetlerin, çeşitli din adam
ların ın, bar ış taraftarlarının, sayısız vatandaşların i mzasını taşıyan sayısız 
çağr ı lar, her şehrin basın ı nda yayınlanıyor;  üstel ik  bu çağrı lara imza la
rın ı  atanlar, birkaç dolar da yatırarak, bu çağ rı ları n  yayınlanması için 
gereken masrafı karş ı lamış oluyorlar. Viyetna m  savaşına bir  a n  önce son 
verilmesi için, her gün g revler, gösteri ler, toplantı lar düzenleniyor. 

Johnson hükümetin in başvurduğu demagoji lere rağ men, Viyetnamda 
ateşkesin gerçekleşmesi, Ameri kan silôhlı kuvvetlerin in  çeki lmesi, Cenev
rede yeni bir konferansın toplanması için yürütülen hareket gittikçe yayı l ı
yor, halk ın bütün kesim ve tabakalarında ta raftar kazanıyor. Bazı yönetici 
çevrelerde bile, doğru yolu gösteren sesler yükselmeğe başladı : Senato'da, 
Temsilciler Mecl isinde olduğu g ibi, Amerikan basın ın ın  önemli bir k ıs
mında hükümetin politikasına karşı muhalefet belirmektedi r. Guss Hal l 'un 
dediği  g ib i : «Bu güne kadar hiç bir hükümet, halk ın duygular ın ı  bu kadar 
şiddetle rencide eden, halktan bu kada r  az destek gören bir  politika 
yürütmemiştir.» 

Bugün barış uğruna yürütülen harekette, örg ütlenmiş hareket olanak
larını ,  savaşc ı l ığ ını ve kararl ı l ığ ın ı  aksettiren birçok yeni özel l i kler göre
bi l iyoruz. I kinci Dünya Savaşı sona erdiği günden bu yana i l k  defa olarak 
barış hareketinin önemli ve günden güne genişl iyen bir  kesiminde, gitgide 
keskinleşen emperyalizm a leyhtarı bir  eğil im başlamıştır. Bu eğil im, genç
lerde daha da kuvvetl idir. Bugün barışa ; ayrı ayrı sosyal düzendeki dev
letlerin barış içinde yan yana yaşaması prensipine, mil l i  bağımsızlığa ve 
her mi l letin kendi kaderin i  tôyin etme özgürlüğü prensipine karşı di kilen 
başl ıca engelin, Ameri kan emperya l izmi olduğunu an l ıyanla rın  sayısı gün
den güne artmaktadı r. Hiç şüphesiz bu an layış, g itg ide derin leşecek, hal
kın diğer tabakalarına da yayılacak ;  böylece barış  hareketi, gittikçe 
a rtan bir şiddetle, Johnson'un müdahaleci askeri polit ikasına karşı koyabi
lecektir. Komünist partisi, yaz ı l ı  ve sözlü yayınları i le olduğu kadar, mi l itan
ların ın  kitle savaşlarına katı lmasıyla da, emperya lizm a leyhtarı bi l incin 
gel işmesine çok yard ım  etti. 

Barış hareketinde beliren yeni özelliğe gelince : Son aylarda, vatandaş 
hakları uğrunda hareket yürüten güçlerin önemli bir kesim i, barış hare
ketin in  faaliyetlerine katı ldı ,  tutumunu benimsedi ; bu eğil im, örneği n  
Kongo meselesinde, Ameri kan emperyalistlerin in saldırıcı müdaha lesine 
karşı yükseltilen protestoların artmasıyla di le geldi. Selma-Montgomery 
yürüyüşünde, bu gösteriye katı lanlardan bazıları, «Askerlerinizi Viyetnam
dan geri çekin, Alabamaya gönderiniz h, şiarı i le levhalar  taşıyorlard ı .  
17  N isanda Vaşingtonda düzenlenen ve  genç karaderili mi litan g rupla
rı n ı n ;  Missisipi Demokratik Ozgürlük Partisinden bir  delagasyonun katı l 
d ığ ı  gösteri de ayn ı  eğ i l im i  d i le getirdi. Vatandaş haklarını savunan hare-
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ketin ün lü  öncüleri Ameri kan ın  Viyetna ma, Dominika Cumhuriyetine sal
d ı rı ların ı  protesto etti ler. Kısa b ir  süre önce, koroderili l iderlerin en ünlüsü, 
papa Martin Luther King, .Niyetna m  horbine seyirci kalamayız, sesimizi 
çıkarmazl ı k  edemeyiz» dedi. King, hükümetin dış politikasına baskı yap
mak için yardımcıla rı i le beraber .. barış toplantı ları»ndan, «teach-in» 
oturu mlarından nasıl ya rarlanabi leceğin i  incelediklerini söyledi. 

AFL-CIO başkan yardımcısı ve Ameri kal ı  koroderi l i ler sendikası Kon
seyi Başkanı,  A. Phi l ip Randolph, bu teşkilôtın son kongresinde, Viyetna m  
sav{lşına karşı b i r  kara r  teklifi getird i ;  bu karar, delegeleri n ezici çoğun
luğu i le kabul edi ld i .  Irkıarın Eşitl iğ i  Kongresinin son toplantısında do, 
Amerikan si lôhl ı  kuvvetlerin in Viyetnamdan ve Dominika Cumhuriyeti nden 
çeki lmesini istiyen bir karar a l ınd ı .  Ama bu teşkilôtın başkanı ,  James 
Former, bu  karara şahsen taraftar o lmakla beraber, böyle bir  çağ rın ın  
Kongre ta raftarları ndan bazılarını kızd ı rdbileceğ ini söyledi, ve kara rın  
geri a l ınmasın ı  sağ ladı .  

Vatandaş haklarını savunan hareketin yöneticileri arasında (örneğin 
karaderi l i lerin kurtuluşu hareketi genel sekreteri Roy Wilkins) vatandaş 
hakları uğruna yü rütülen hareketin, barış uğruna do savaş yürütmesine 
taraftar olmıyanlar  var. Bunlara göre, bu iki hareketin bir o rada yürütül 
mesi, a maçları karıştırır, hak eşitl iğ i  uğruna yütülen savaşın etkilerini 
azaltır. Ama hiç şüphesiz, gerçekte, bunun tom a ksi o lur :  Gerçekte, hakla
rın eşitl iği ,  barış uğrunda savaşan örgütlerin, sendika hareketin in ve diğer 
demokratik güçleri n desteği i le a ncak sağlanabi l i r. Ostelik, karaderili 
halk, elde edeceği hakla rı ancak barış şartları içinde kuvvetlendirebilecek, 
savunabi lecektir. 

Bugüne kadar sendika hareketi, barış uğru nda yürütülen savaşa bütün 
gücü i le katı lmamışt ı r. George Meany, David Dubinsky gibi ün salmış 
komünist a leyhtarı yöneticiler, Amerikanın Viyetnama, Domini ka Cum
huriyetine yaptığı  saldı rı ları açıkca destekliyor, Johnson hükümetin in 
iddıalarını popağan g ibi tekrarlıyorlar. Bununla beraber, durum,  g örül
düğü kadar  karanl ık  deği ld i r. Bütün sendika !iderleri, bu meselelerde 
Dubinsky g ib i  davranmıyorlar. Patrik Gorman (Kasaplar Federasyonu Baş
kanı), Emil Mazey (Otomobil  Sanayii Federasyonu Başkanı), Frank Rosen
blum (Terziler Federasyonu Başkanı),  Harry Bridges (Limon ve Doklar Mil
letlerarası Sendikası Başkanı) ,  David Livingston, (toptan ve perakende 
ticaret evlerinde ve 65'nci Bölgedeki büyük mağaza larda ça l ışan işçi ve 
müstahdemlerin bölge sendikası Başkanı) g ib i  yüzlerce sendika yönetici
leri, hükümete muha lefetleri n i  açıkladı la r. Otomobil Sanayii Emekçi leri 
B irleşmiş Sendikası gibi  güçlü b i r  sendikanın ıCra Komitesi, birçok eyalet 
ve şehir sendika örgütleri, bölgesel sendika teşki lôtları, Viyetnam savaşı 
karşısında duyd ukları derin endişeyi bel irttiler. Raifroad Labor, C% rado 

Labor Advocate, Kentucky Labar News, Washington Feamster, Missouri 

Feamster, Labor Today gib i  gazetelerde, savaşa son veri lmesini ,  barışın 
bir  on önce sağ lamak üzere görüşmeler yapılmasını istiyen yazı lar çıkmak-
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tadır. Hiç şüphesiz. sendikalara yerleşmiş bürokratik zihniyetli yöneticiler. 
yüzbinlerce emekçin in d üşüncelerini açıklamalarına engel oluyorla r ;  ama 
bütün bu engel lere rağmen. bu emekçiler barış uğru nda yürütülen savaşa 
kat ı lmanın yolunu buluyorlar. 

Çok tabii olarak. bütün bu hareketler. sendika saflarında bugün hôlô 
savaşı savunanları sustu rmak istiyorsak. daha da gel iştirilmesi gereken bir  
mücadelenin i lk  belirtileridir. Mi lyonla rca sendika üyesine seslerini duyur
mak olanaklarını sağl ıyacak yol ları bu lmak sorumlu luğ u ;  sayı ları her gün  
artan siyasi bi l ince erişmiş sendika yöneticilerine ve komünistlere düşüyor. 
O zaman ancak. barış hareketi bir kat daha kuvvetlenecek. Washington 
hükümetine baskı yapabilecek. bu hükümeti. körü körüne g i riştiği bu top
yekun savaşa son vermeğe zorlıyabi lecek gücü bulacaktı r. 

"Yoksu/luğa karşı savaş .. 

Otomatizasyonun sonucu olan sorun lar  çoktur. ve çok yönlüdür. Bu 
sorunlardan b i r i  «yoksul luğa karşı yürütülecek savaş .. tı r. Bu sorun : \JIkenin  
kuzey dağ l ık  bölgesinde ; büyük sanayi merkezlerinde ; köylerde;  özell ikle 
karaderi l ilerin. Porto-Riko· lu ların .  Meksi kal ı ların barındığı .. kara deri l i lere 
mahsus .. bölgelerde. gecekondu mahallelerinde. yaşıyan milyonlarca in
sanı  i lgi lendiriyor. 

Yoksul luğa karşı yürütülen kampanyayı yönetenlerden bir inin dediği 
gibi. bugün Amerikada gerçek si lôhlarla yürütü imiyen tek savaş budu r. 
Bu sorunun çözümü. yı lda birkaç mi lyarl ı k  krediler gerektiren bir  progra
mın uygulanmasına bağl ıd ı r. Oysa bugün bu işe ayrı lan para tutarı pek 
önemsizdir. 

Her şeye rağmen . ..  yoksul luğa karşı savaş .. bugün başlamış bulunuyor. 
Dikenin her tarafında büyük yankı lar. i lg i ler uyandıran bu harekete bin
lerce insa n  katılıyor. Kitleler bugün yoksul luğa karşı savaş yoluna g i rd i ler. 
Geçmiş tecrübeler. izlenmesi gereken yolu  göstermektedi r. Orneğin. 1930 
yı l larında hüküm süren iktisadi buhran ın  en kötü günlerinde kabul edilen 
ve Roosevelet hükümetin in aldığı i lk önemli tedbiri teşkil eden .. Mill i  Kal
kınma Kanunu .. nda ufak b i r  7-a maddesi bulunuyordu. Bu madde. emek
çilere istedikleri sendikaya g i rme ve örgütlenme hakkını tanıyordu. Oysa. 
Yüksek Mahkeme. sanayi kuru l larınca hazı rlanacak bir iktisadi plônlama
n ın  kabulünü öngören bu kanunun. Anayasaya aykırı olduğuna karar 
verdi. Ama sendika üyesi olmıyan emekçiler. yürüttükleri savaşta. bu .. 7-a» 
maddesini şiar edindiler Wagner kanununun kabulü ve sanayinin başl ıca 
kollarında sendikaların kuru lması i le sonuçlanan kampanyaya temel öde
vini gören yine bu madde oldu. ' 

Bugün. iktisadi olanakla r kanununun I l nci Bölümü.  yoksul ları . yoksul
luğa karşı yürütülen savaşa .. en yüksek ölçüde .. katılmaya çağı rıyor. Gece
kondularda. "özel .. mahal lelerde savaş. bu temel üzerinde düzenleniyor. 
Böylece. mi lyonlarca emekçi. kuvvetli bir kitle hareketi içinde birleşmiş 
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oluyor; bu hareket ise. ü lkenin her tarafında sendika hareketin in kuvvet
lenmesine yol açacak. rolünü. önemini arttıracaktır. 

Barış. vatandaş hakları .  i ktisadi kal kınma uğrunda yürütülen hareket
lerin birleşmesi. tekel a leyhtarı güçlü bir  koal isyonun kuru lması i le sonuç
lanabi I i r. Karşı laştığ ı  bütün engellere rağmen bu üç harekete katı lan 
Komünist Partisi, bu hareketlerin güçlenmesini büyük ölçüde sağladığı 
gibi ,  gelecekte de bu sürecin gelişmesini hızlandırabi lecek, sağ layabile
cektir. Böylece komünist partisi bu kitle hareketinde pişmiş i nsanların par
tisi haline gelecektir, üye sayısını a rttıracaktır, kuvvetlenecektir, ve bugün 
hôlô onu kanundış ı  etmek, onu yok etmek istiyen gerici güçlerin çabala
rı n ı  başarısızlığa uğratacaktır. 
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S O S YA L I Z M I N  K U R U L U Ş U  M E S E L E L E R I  

Burjuva Macaristandan sosyalist Macaristona geçis 

Gyula Kallai 

Kurtuluştan önce Macaristan, Lenin in «Her çağdaş mi l lette iki mi l let 
vardı r  .. sözünü doğrulayan, b ir  yandan kapitalistler, büyük toprak sahip
leri, yani sömürücü sınıf lardan meydana gelmiş bir mil letle, öte yandan, 
işçiler, köylüler yani ezilenlerden, sömürülenlerden meydana gelmiş iki nci 
b i r  mi lleti içine alan burjuva bir mi l letti. Bütün burjuva mil letleri g ibi, 
Macaristanda yönetici sı nıfla r, özel çıkarlarını mi l l i  menfaat diye göster
meğe çabaladığı halde, üykede çetin bir s ın ıf  savaşı yürütülüyordu.  Bu 
şartla r içinde, bütün toplumu içine a lacak b i r  mi l l i  birl ik  acaba bir mi l l i  

• bir l ik  acaba nası l  tasarlanabi id i? 
Horthy'n in murduğu karşı-devrimci rej im, Macar Sovyet Cumhuriyeti ni 

kana boğa rak  işe başlamıştı. 1919 da, kapitalistlerle büyük toprak sahip
leri, yabancı orduların  yardımı  i le iktidarı tekrar ellerine geçirdiler. Feoda
l izm ka l ıntı larını sürükleyen kapitalist bir rej imin varl ığ ın ı ,  s ın ıf  üstünlük
lerin i ,  burjuva demokrasi metodlarıyla sağ lamaktan aciz büyük toprak 
sahipleri ve kapital istler, i ktidarı yabancı orduların  yard ımı  i le ancak 
el lerine tekrar geçirebi idi ler. 

Horthy rej imi ,  faşizmden başka bir  şey deği ldi .  Başlıca emekçi s ın ıfları 
teşkil eden köylülerin ve işçilerin elinden bütün demokratik burjuva özgür
lükleri geri a l ındı .  Kapitalistlerle büyük toprak sahipleri işçilerden ve köy
lü lerden nefret ediyordu.  Işçileri vatan haini i lôn ettiler. Oysa, yönetici 
sı nıfların yürüttüğü ihanet politikasına karşı savaşmak, Macar mi lleti n in  
yok olmasını önlemek, kalkınma şartlarını yaratmak üzere, toplumun bütün 
i lerici güçlerini birleştirmek ödevi, Horthy rej imince vatana ihanetle suç
lanan işçi sınıf ına ve komünist partisine düştü. 

I kinci Dünya Savaşından çok daha önce, karşı-devrimci rej im, Macar
ristanı ,  faşist devletlerle, özel l ikle Nazi Almanyası i le kader birl iğine zor
ladı .  Bu ittifak kuru lunca da, baskı ve terör a rttı, faşist di ktatorya metot
ları uygulandı,  komünist a leyhtarı, şövinist propagandalar yapıldı, Maca-
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ristan ı  felôketle sonuçlanan bir  savaşa götüren saldırıcı b ir  dış politika 
yürütü ldü. 

Bu politika, işçi s ın ıfın ın, köylülerin, aydınların, küçük-burjuvaların,  
bütün emekçi sınıfların temel menfaatlerine karşı geliyordu. Gerçek mi l l i  
menfaatleri savunma ödevini üzerine alan,  ezi lenlerin öncülüğünü yapan 
işçi s ınıfı i le bütün baskı ve teröre rağmen faa l iyetini yürüten Macar 
Komünist Partisi id i .  

Enternasyonal in Vi i .  Kongresinde al ınan kararlardan i lham alan parti
miz, faşizme karşı yürütülen mil letlerarası mücadelede elde edinen tec
rübeleri olduğu kadar, ü lkenin konkre durumunu derinlemesine inceliye
rek, kendisine doğru bir siyasi hat çizebildi .  Yakın amaç, proletarya dik
tatoryasının kurulması değildi. Ama parti, faşizme ve harbe karşı, mi l l i  
bağımsızl ığın, demokratik hakla rın  sağlanması ve savunulması ,  Sovyet 
a leyhtarı pOlitikaya son verilmesi, askeri maceralardan vaz geçilmesi ve 
büyük toprak mülkiyetinin ka ld ırı lması uğruna yürütü lecek bir  mücadele 
programı hazırladı ; çeşitli sınıfla r arasında daha geniş ittifakla rın  kurul
masını kolaylaştıracak çeşitli demokratik estekler de tesbit etti. 

O dönemdeki tarihsel şartlar içinde, işçi sınıf ının ve komünist partisinin 
uygulayabileceği tek politika (sınıf politikası olduğu kadar mi l l i  politika 
olarak) faşizme karşı mi l leti birleştirme politikası idi. Bu politika, Macar 
olsun, Alman olsun, bütün faşistlere karşı savaşmak, vatanı kurta rmak 
üzere çeşitli s ın ıfların, çeşitli toplumsal tabakaların birleşmesini kolaylaş
tırıyordu. Demokratik dönüşümlere elverişli şa rtla r hazırlayan bu politika, 
toplumun sosyal ist temeller üzerinde yeniden kuru lmasını sağlıyacak şart
ları da yaratıyordu. 

Faşist a leyhtarı harekete başlar başlamaz, partimiz şu gerçeği belirtti : 
Demokratik devrimle sosya list devrim uyuşmaz deği ld ir, aksine : Bunlar, 
aynı devrimci sürecin içinde yer a labilecek i ki aşamadır. iki nci Dünya 
Savaşı boyunca yürütülen demokratik tek cephe politikası, sosyalizm 
uğru nda yürütülen savaşın başlıca şartı, organik bir unsuru idi .  Gerçekte, 
bu politi kan ın amaçları ,  gerçekleşmesiyle sosya lizme elverişli şartlar sağ
I ıyabilecek amaçlardı .  Bu politikayı tesbit ederken Partimiz, şu gerçeği 
bi l iyordu : Halkın  yü rüttüğ ü  demokratik devrimin zafere u laşması i le, işçi 
sın ıfın ın  g üttüğü sosya l ist amaçların gerçekleşmesine doğru önemli b ir  
adım atı lmış olaca ktı . Halk cephesi politikası, sını� mücadelesinden (ge
çici de olsa) vazgeçmek, mi l l iyetçif iğe taviz verme anlamına gelmez. 

Demokratik tek cephe politikası ve Parti nin harbe karşı yü rüttüğü müca
dele, kitleler a rasında geniş yankı lar uyandı rdı .  1 941 güzünden 1 942 baha
rı na - yani faşistler bütün Avrupaya hôkim olduğu, Sovyet topraklarına 
g i rdiği bir dönemde ü l kemizde faşizme karşı, harbe karşı savaşan, Maca
ristanı  harpten kurtarmak, demokratik, bağımsız bi r ü lke hal ine getirmek 
amaçların ı  güden, güçlü bir devrimci hareket gelişti. 

1 944'de Alman işgal iyle başlayan bu döneme özgü çelişmeler, bir kat 
daha derin leşti ; y ığınlar arasında Alman faşizmine ve Macar yönetici 
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çevrelerine karşı duyulan nefret, bir kat daha a rttı : Genel l ikle siyasi ge
l işme hızlandı, faşist a leyhtarı m il l i  d i reniş hareketinin temeli genişledi. 
Faşistlerin bütün cephelerde yeni lg iye uğramak üzere oldukları düşüncesi 
kitleler a rası nda yayı ld ı .  Art ık a maç, sadece harbe san vermek, askeri 
hükümetleri devirmek, faşizmi yenmek değ ildi .  Karşı-devrimci rej ime son 
verilmesi, harp bitince de bir halk demokrasi rej imin in kuru lması isteği, 
g itgide yayıl ıyor, açıkca belirtiliyordu. 

1 944 yazında ve güzünde, faşist aleyhtarı hareket Macaristanda çok 
genişledi .  Macaristan Cephesi içinde birleşmiş bulunan demokratik güçle
rin başında bulunan Macar Komünist Pa rtisi bu hareketi yöneltiyor, düzen
liyordu. 

işçi s ınıfı n ın  birliğ in i  sağ lamak üzere, komünist partis in in yürüttüğü 
sabırl ı ve inatçı savaş, faşist-aleyhtarı hareketin gel işmeSinde ve demok
ratik tek cephenin kurulmasında çok önemli bir rol oynadı .  Bu politika, 
1944 Ekiminde, iki işçi partisi a rasında hareket birl iğini  sağlayan ve bu 
iki pa rt in in ileride birleşmesini öngören bir anlaşma ile sonuçlandı .  

işç i  s ınıfı n ın  bir l iğ i  hayati bir  önem taşıyordu : Gerçekleşmekte olan 
demokratik cephenin temeli, işçilerle köylülerin birl iğ i  idi, bu birliği de 
işçi sı nıfı yönetiyordu. Sadece faşizme ve harbe karşı yürütülen savaşta 
değil , gelecekteki toplumsal savaşlarda da, başarın ın  başlıca şartı böy
lece yerine geti ri lmiş oluyordu. 

Birbirini izliyen kısa g revler, iş yerlerin in boşaltı lmasını engelleme, işgal 
kuvvetlerine tesl im edilen tarım ürün lerini yok etme, fabrikalarda işleri 
durdurtma hareketleri, kitle gösterileri, askerlerin kaçıp Sovyet ordularına 
iltihak etmeleri, partizanların ü lkenin her  yerinde yaptığı sabotajlar, yürüt
tükleri savaşlar, Macaristanda kurtuluştan önce de (işgal altında bulunan 
diğer ü l kelerdeki d i renme hareketi kadar geniş olmamakla beraber) b ir  
devrimci y ığ ın hareketinin varl ığını ispatlamıştır. 

Uğradıkları çok ağ ı r  askeri yenilgilerin  ve anti-faşist harekette g ünden 
güne artan gelişmen in  sonucu olarak, yönetici sın ıflar eski metotla rın ı  
uygulayamaz hale geldiğ i ;  Sovyet ordusu yaklaştıkça, o zamana kadar  
elleri nde tuttukları siyasi ve idari makamları kitle hal inde terk ettikleri ; 
emekçi yığ ın ları ise, faşizme karşı duydukları düşmanl ığ ı  bazan pasif, 
bazan aktif şekilde bel irttiği için, işgalden kurtulan Macaristanda dev
rimci bir durum yaratı ldı .  

' 

Bağımsızl ık uğruna yürütülen hareket, Macar komünistlerin in 1936-dan 
beri uğrunda savaştıkları demokratik, faşist-aleyhtarı savaş ve mi l l i  güçler 
arası nda kuru lan birl ik, komünist partis in in yönetimi alt ında kurulan Ma
caristan Cephesin in varl ığ ı ,  şu gerçekleri ispatlıyordu : Faşizme karşı yürü
tülen savaşlar içinde, demokrati k bir  halk devrimin i  sağ l ıyobilecek şart lar 
olgun laşmıştı ; hGlrp içinde doğan hareketi geliştiren toplumsal güçler, 
harpten sonra, ü lkeyi halk demokrasisi ve sosyal izm yoluna götürmek için, 
elverişl i  tarihsel şartlardan faydalanmağı bi lmişti .  

tılkemizde, sınıf çel işmelerin in  keskin leşmesi, kurtuluştan sonra başla -
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yan devrimi devam ettirdi, hızlandırdı .  Devrimci durum, demokratik bir  
halk devrimi hal ine geiebiidiyse, bunu,  Alman ve Macar faşist güçlerin i  
ezen, Horthy devletin in  başl ıca şiddet a raçlarını , orduyu, jandarma ve 
polis kuvvetlerin i  yok eden Sovyet ordusuna borçluyuz. Sovyet ordusunun 
zaferi sayesinde, Horthy ve Szelsi rej imierini sarsan derin iktısadi ve siyasi 
buhran,  ü lkede oluşan devrimci durum, kurtu luştan sonra, devrim şekl in i  
a labi ld i .  Komünist partisinin, Mi l l i  Cephe politikası i le sağladığı başarı
lar, halkın menfaatlerin i  savunan programı, ü lkenin devrimci biçimde 
yeniden kuru lmasında çok önemli bir  rol oynadı .  Bu etkenler, kurtuluştan 
sonra ü lkenin karşısına çıkan sorunları n  çözü lmesini sağladı. 

I I  

B u  yeni ortam içinde Parti, demokratik g üçleri bi rleştirme politikasına 
devam etti . 

Partimizin, faşizme karşı yürütülen savaş döneminde kuru lan demok
ratik cepheyi devam etti rmesi, ne bir hata, ne de prensipten yoksun opor
tünist bir uzlaşma teşkil ediyordu.  Bu politika, tarihsel durumdan doğan 
bi r zorunluluktu. Hiç şüphesiz, söz konusu olan bi rlik, bu rjuva partilerinin 
de katı ld ığ ı  bir  koalisyondu. Ama öte yandan bu birl ik, işçi  s ınıf ın ın ve 
devrimci partis inin yönetimi a ltında bütün emekçi s ınıf ve tabakala rın ın  
bir l iğini sağ l ıyabi lecek bir çerçeve teşkil ediyordu.  

Halkımızı ,  muazzam ödevler, bekliyordu.  CJlke her a landa mahvolmuştu. 
Sanayi, ta rım, fikir a lanlarında, yönetici sın ıfların yüzyı l lar  boyunca işle
diği suçların kötü sonuçla rına çare bulmak, bu s ın ıfların kabi l iyetsizl iği 
yüzünden her a landa görülen gecikmeleri kapatmak gerekiyordu. Mesele 
sadece varolanı onarmak değ i l, her şeyi yeniden ku rmaktı. Bu işin başarı 1-
ması ise, bütün bir ha lkın  çabalarını gerektiriyordu .  Halk ın demokratik 
kararla rın ın  gerçekleşmesi, toplumun sosya l ist dönüşümü, geniş halk 
cephesinin korunmasına, geliştirilmesine bağlıyd ı .  

Bu amaçla, komünist partisi 1 944 y ı l ın ın Kasım ayında Macaristamn 
kalkmması ve demokratik gelişmesi ile ilgili bir program projesi yaymladı. 

Ikinci Dünya Savaşı süresince hakim olan faşizm a leyhtarı halk cephesi 
politikası ış ığı nda, hazı rlanan bu program, en geniş mi l l i  bir l iğin temelini 
teşkil etti, çünkü gerçekte bu program burjuva mi l letinin büyük çoğun
luğunun  menfaatlerine uygun düşüyordu.  

2 Kasım 1944'de, Macar Komünist Partisin in teşebbüsü ve önderl iği  i le, 
Szeged'te Macaristan Milli ku rtu luş Cephesi ku ruldu.  Çeşitli partiler 
koa l isyonu şekl in i  alan bu Cephe, gerçekte sın ıflar a rasında kuru lan geniş 
bir ittifaktı ; işçiler, köylüler, şehir küçük burjuvaları ,  demokrat aydın lar, 
ve Alman faşizmine karşı savaşmış bir  kısım burjuvalar  a rasında kurulmuş 
bir  birl ikti. I lk  otu rumunda, Kuruluş Cephesi, komünist partisinin teklif 
ettiğ i  program projesini kabul etti. Bunun üzerine, Debrecen'de geçici bir  
Mi l l i  Mecl is toplandı ,  geçici bir  hükümet ku ru ldu.  Hüküll].et, yığ ın ları n  
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teşebbüsü i le kuru lan .. Mi l l i  Komiteler» adını  taşıyan bölgesel devrimci 
örgütlere dayanıyordu. 

Böylece yeni b i r  devlet iktidarı. mi l l i  kalkınma ve demokrasi uğruna 
yürütülen savaşta b i r  dönüm noktası teşkil eden demokratik bir  i ktidar 
tipi meydana geldi. I kt idar. işçi ve köylü devrimci ve demokratik diktator
yas ın ın b i r  şekli nden başka bir şey değildi. 

Mil l i  Cephenin ve yeni demokratik i ktidarın programın ı  uyg ulamağa 
başlayan kitleler. devrimci örgütlerini h ız la kurdular :  Mi l l i  komiteler. 
müsademe edilen büyük topra kları n  sayımı ve dağıt ı lması i le ödevii komi
teler. işletme komiteleri vb. Eski sömürücü sınıfların siyasi ve iktisadi 
durumları şiddetle sarsı ldı .  Toprak reformuno özel bir önem veri ldi .  De
mokratik halk devriminin en büyük başarı larından birin i  teşkil eden bu 
reform. ü lkenin bütün ekonomik ve toplumsal i l işkilerini değiştird i ;  büyük 
toprak sahipleri s ın ıf ın ı  ortadan kaldırdı .  toprakların ı  yoksul köylülere 
dağıttı. Böylece demokrasi güçlendi. işçi s ınıf ın ın prestiji ve toplumdaki 
yönetici önemi a rttı. Işçi sınıfı i le köylülerin kurduğu birl ik. çok sağlam b i r  
temele oturdu.  

Harp sona ermiş. toprak reformu yapılmış. demokratik organlar kurul
muştu. Bu sefer. ortaya yeni b i r  sorun çıkıyordu : bundan sonra ne yapı la
caktı ?  Toplumsal gelişmenin olacağı yönü tesbit etmek. devrimi kararlı b ir  
şekilde. daha do i leri götürüp götürmeme meselesinde. şiddetli b ir  müca
dele başladı .  

Kurtuluşton sonra partilerinden yoksun kolon büyük kapital istlerle ge
rici toprak sahipleri. Küçük Toprak Sahipleri Partisinde kendi leri ni temsil 
edecek unsurlar buldular. Ka labal ık  köylü yığınlarının desteğinden yarar
lanan bu partide. karşı-devrimcilerin her türlüsü toplanmıştı : Eski büyük 
toprak sahipleri. bankerler. Horthy rej imin in eski memurları .  subaylar. 
gerici papazlar. Gerici güçlerin sözcüleri böylece Kurtuluş Cephesine ve 
koalisyon hükümetine kadar sokulabildi ler. demokratik partiler birl iğinin 
s ınıf nitel iğini  olumsuz yönden etkiliyebi ldirler. bu nitel iğ i  bozan değişti
rebi ldi ler. Küçük Toprak Sahipleri Partis inin 1 945 seçimlerinde oyların 
% 57 ini kazanması tehl ikeyi a rttırd ı ; o dönemde. dışta ve içte. güçler 
dengesi gerici g üçlerin isteklerine uygun  düşmediği halde. komünist partisi 
için koalisyondon atı lmak teh l ikesi bel irdi .  

Komünist partisi tehl i keye karşı koymak. halk ın ve ü lkenin çıkarlarına 
uygun  bir  çözüm yolu bularak. gerici güçlerin oyunlarını başarısızl ığa 
uğratmak zorunlu luğundoydı .  Bi l inçl i  b ir  karar olabi lmek iç in.  durumun 
objektif bir i ncelenmesi şarttı. Bu incelemenin sonuçları şu gerçeği ortaya 
çıkarttı : Halkın büyük çoğunluğu (başl ıca şehirlerde. sanayi bölgelerinde 
otura n  ve aktif olarak politikaya karışan nüfusun çoğunluğu dahil) parti
m izin. kurtuluşton sonra yapı lan devrimin kanuni önderi olduğunu kabul 
ediyordu ; başka bir deyimle. komünist partisinin program ı  ve politikası 
bütün halk ın gerçek menfaatlerini d i le getiriyordu. 
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Kurtuluştan sonra da Partimiz, ü lkenin hayatı i le i lg i l i  bütün temel 
sorunlara doğru, yapıcı çözüm yol ları buldu ; politik hayata katı lan bütün 
kitleler, Partinin tôyin ettiği  ödevleri iyi karşılıyordu, onları destekliyordu. 
Parti, toprak reformu uğrunda, daha sonraları gerici g üçlerin saldırı la
r ına karşı yürütülen savaşı yönetti. Partimiz, köylü mülkiyeti n i  savundu, 
enflasyona karşı, ü lkenin kalkınması, tekelci sermayenin i lk önce s ınırlan
ması, sonra do büsbütün ka ldırı lması için savaştı. 

Yığın ların  sevgi ve güveninden güç  o lan Parti, gerici güçlerin saldırı
larını etkisiz b ı rakabiid i ;  gerçekleşen sonuçları savunmak, devaml ı  kal 
kınmayı sağ lamak, mi l l i  cephe ve hükümet koa l isyonu içinde gerici güç
leri başarısızlığa uğratmak üzere, mi l l i  birl ik politikasını devam ettirebildi .  

Bu amaçla, Parti, 1946 Martında, ü l kedeJ<i bütün sol g üçleri bir cephe 
içinde topladı .  Komünist partis inin önderliği altında bulunan bu cephede, 
Sosyal-demokrat Partisi, Mi l l i -Köylü Partisi ve sendikalar  toplanmıştı. 
Toplumsa l  n itel iği bakımından bu cephe, proletaryayı, toprağa yeni kavuş
muş küçük köylülerin büyük bir kısmın ı ;  orta köylülerin,  şehir küçük-bur
juva ların ın  ve aydın ların b i r  kısmını temsil ediyordu. Işçi sınıfın ın birl iği, 
köylü ve işçilerin ittifakı bu cephe i le örgütlenmiş oluyordu. Bu cephe, 
Sosyal-demokrat ve Mi l l i -Köylü parti lerin in içinde bulunan bazı sağcı 
politikacıların komünist a leyhtarı oyu nlarına set çekiyor; Küçük Toprak 
Sahipleri Partisin in  sol kanadına ise, bu örgütün gerici yöneticilerine karşı 
yürüttüğü savaşta yardım ediyor, bu savaşı daha etki l i  bir ha/e getiriyordu. 

Işçi s ın ıf ın ı ,  köylüleri, aydınları ,  şehi r  küçük-burjuvalarını  ve demokratik 
burjuvaları bir blok içinde toplayan bağ ımsızl ık cephesi ku rtuluştan sonra 
da devam etti. Bu cephenin varlığı, burjuvazinin karşı-devrimci istek/erine 
set çekiyor; burjuvazinin, yığ ın lar üzerindeki etkisinden yararlanarak. 
küçük burjuva ve köylü unsurları nı işçi s ınıfına karşı kul lanmasına engel 
oluyordu. Halk cephesi politikasının ve koa lisyonun devam etmesiyle, dev
rimin o döneminde burjuvazi kitlelerden uzak tutulabiidi ,  sosyalizmin 
kuru lmasına geçiş şartların ı  sağlamak üzere, toplumsal devrimin  gelişmesi 
içi nde, emekçilerin işbirl iğ ini kolaylaştırıyordu. 

Dünya şartlarında o luşan. başka laşmalar. siyasi savaşları keskinleştiri
yordu. Dünyan ın  her tarafında, emperyalistler, demokrasi ve sosyalizme 
karşı saldırı ların ı  a rttırd ı lar. Faşizme karşı savaşmak üzere, büyük dev
letler a rasında kurulan koalisyon bozulmuştu. Fransada, ıtalyada, komü
nistler hükümetten uzaklaşt ırı lmıştı .  Bu yeni ortam içinde, komünistlerle 
istemiye istemiye işbirl iği yapan sağcı burjuva güçleri, komünist a leyhtar
l ığ ına açıkca yöneldiler, hükümet darbesi yolu ile Macaristandaki güçler 
dengesini değiştirmeğe kalkıştı lar. Gerici güçler, işçi sı nıfına ve komünist 
partisine şiddetle saldırd ı lar Amaçları, siyasi bir  komplo yolu  ile, halkın  
temsi lcilerini i ktidardan uzaklaştırmak, demokratik halk devrimini  geri let
mek, bir  b.u rj uva demokrasisi kurara k, burjuvazinin sınıf egemenl iğin i  
devam ettirmekti. 

Bu komplo, 1 946 y ı l ın ın  sonlarına doğru meydana çıkarı ld ı ,  ezi ldi, ve 
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gerici güçlere karşı büyük ölçüde bir  saldırı başladı. Burjuvazinin başl ıca 
temsilcileri, koalisyondan ve hükümetten uzaklaştırı ld ı .  Küçük Toprak 
Sahipleri Partisi, Demokratik Köylü Partisi olara k  yeniden örgütlendi. 
Komünist partisinin yönettiğ i  sol güçler, 1947 seçimlerinde gerici güçleri 
yeni lgiye uğrattı. 1 948 Hazira nında, işçi partileri bi rleşerek, devrimci, 
Marksist-leninist bir parti hal ine geldi .  Bu ise, önemli bir aşama teşkil 
ediyordu ; sosyalist devrim zafere u lqşmışt ı ,  iktidar işçi s ın ıfın ın  elindeydi. 

Burada bir noktayı belirtmel iyiz :  Bugün,  şahsa tapma devrinde işlenen 
hatala rı, kanunsuzlu kları, i ktidar uğrunda yürütülen savaşa teşmi l  eden
ler; 1947-1949 döneminde fazla acele edildiğ ini ,  değişikli klerin vaktinden 
evvel yapı ldığ ını ,  «yüksek politika» a lan ında kal ındığ ın ı ,  yığınların ,  hatta 
işçi sınıfın ın  ve parti kadrolarının bu dönüşüme katı lmadığın ı ,  böylece yeni 
sosyalist iktidarın dayandığı toplumsal temel in  l üzumsuz yere daraItı ld ı 
ğ ın ı  iddia edenler var. 

Kanaatıma göre, bu görüş baştan aşağı yanl ıştı r. Işin tuhafı, bu görüşü 
savunaniara göre, bu dönüm noktasının Matyas Rakoşi 'n in 1 952 tarih l i  
«Halk demokrasisi yolu» adın ı  taşıyan raporunda belirti ldiği şekilde, ger
çekleştiğ in i ; başka bir deyimle, en önemli etkenin, parti yöneticilerin in . 
doğru taktiği olduğunu iddia ediyorlar. 

Oysa, bu dönemeç, yani işçi s ın ıf ının i ktidarı el ine a l ış ı ,  şu veya bu parti 
yöneticisin in  sübjektif isteği i le kararlaştı r ı lmadı, bunu zorun lu luk hal ine 
getiren ü lkenin içinde ve dış ında s ın ıf  savaş ın ın objektif mantığıd ı r. 1 947 
yı l ında, Macaristandaki şa rtla r, böyle bir dönemeci hazırlamış bulunu
yordu.  iki ihtimal vard ı : 

1 .  Dünyanın her tarafında karşı-saldırıya geçen gerici güçlere tes l im 
olmak ;  ü l kemizdeki temsilci lerinin devrimi durdurtmalarına,  burjuva bir  
demokrasi kurmalarına, başka bir  deyimle, kapital ist sistemin yeniden 
kurulmasına, uzun bir süre için devam etmesine katlanmak. 

2. Sosyalist devrim yoluna devam ederek, daha da i leri g itmek. 
Hiç şüphesiz, sübjektif bir karar, bu sorunu  çözemezdi .  Ama durumun  

incelenmesi, başlamış o lan  devrimi daha  da i lerletmek, kara rl ı  hareketlere 
geçebilmek için gereken temel şa rtları n  o dönemde ü lkemizde var oldu
ğunu  gösteriyordu .  

Bi l indiği g i bi ,  1 947-1948 yı l ları ,  kitlelerin geniş bir  siyasi savaş yürüt
tüğü, işçileri n, köylülerin ,  ayd ın ların ,  politik hayata büyük ölçüde katı ld ığ ı  
y ı l lard ı .  Komünist partisinin elde ettiğ i  başarı ları n nedenleri, her şeyden 
önce yığ ın larda görülen devrimci heyacan, partiye sağ ladıkları destek. 
özel l ikle partin in  i ktidara geçmesinde fevkaıade önemli  b i r  rol oynayan ;  
büyük şehirlerde, ma den bölgelerinde, başl ıca sanayi merkezlerinde, ulaş
tı rmada, çal ışan bütün işçi ve emekçilerin desteğ idir. 

lenin in öğüdünü yerine getiren Parti. en önemli sektörlerde üstün lüğü 
e lde etmenin lüzumunu bel i rtiyordu.  Sosyal ist devrimin zaferini sağlamak 
için Parti, yığ ı n ların siyasi faaliyetinden yararlandığı  g ibi, ü lkede varolan 
siyasi i l işkilerin doğurduğu olanaklardan, başka bir devimle. işçilerin ve 
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köylülerin devlet işlerine etkili katı l ış ından faydalanmasını bi ldi .  Böylece, 
.. yukarıda», yani hükümet organları düzeyinde olduğu gib i ,  «aşağıda .. , 
yani kitleleri seferber ederek, sosyal ist ve siyasi devrimin menfaatleri 
uğru nda, d üzenl i  bir ortak savaş yürütülebiidi. Söz konusu döneme ba
kınca, komünistlerin, bu politikaların ı  uygularken, hiç hata yapmadığın ı  
iddia edemeyiz. Komünistler kitlelerin devrimci faa l iyetinden daha mantıkl ı 
bir şekilde yararlanabi l i rlerdi, halkın kurduğu kurumlara daha çok önem 
verebi l irlerdi. Yine de, iddiamız şudur: I ktidarı savaşarak olon, partinin 
önderliğinde bulunan kitlelerdir. 

OI kemizde sosyal ist devrimin önemli bir özel l iği  şudur :  Şiddetli bir siyasi 
savaşla elde edilen bu devrim, barışçı yol larla  gerçekleşti, ne si lôhl ı  ayak
lanma oldu, ne de vatandaş horbi. Bu savaşta kitleler, örnek olacak bir  
devrimci faa l iyet yürütmesini bi ldi .  Si lôhl ı  yol lara başvurmak zorunda kal
mamakla beraber, partin in ve kitle örgütlerin in  kampanyalarına katı lara k, 
devlet mekanizmasında, demokratik poliste, ordudo, mi l l i leştiri lmiş işlet
melerdeki pozisyonlarına dayanarak, devrimci ödevlerini yerine getirdiler. 
Işçilerin iktidarı a lması, mi l l i  bir l ik için, proletaryanın müttefiği olan unsur
lar  bakımından, ne gibi  sonuçlar yarattı ? Proleter olmayan emekçi sınıf 
ve tabakalar  i ktidardan uzaklaştırı ld ı  mı? Işçi s ın ıfı i le ittifak kurabi lecek 
u nsurlar  azaldı m ı ?  Hayı r, bunlardan hiçbiri olmadı .  Işçi sı nıfı iktidara 
geçtikten sonra, ha lk  demokrasisi devleti (sınıf yönelmesini değil , amaç
ların ı  kastediyorum) h iç şüphesiz sosya list bir  nite l ik  kazandı. I ktidar bir 
tek s ın ıfın - işçi sınıfı n ın  - el indeydi. Ama işçi sı nıfı halkın diğer emekçi 
s ın ıf  ve tabakalarını, i ktidardan uzaklaşt ırmadı.  Işçi s ınıfın ı n  devleti el ine 
geçirmesi, bu sı nıfla, proleter olmayan emekçi s ın ıfla rı a rasındaki bir l iği 
zayıflatmadı .  Aksine :  Bu birl iğe yeni, daha sağlam bir temel kazandırdı. 
Hiç şüphesiz, i ktidar uğruna yürütülen keskin s ın ıf  savaşında, işçi sınıfın ın  
karşısına sadece en gerici burjuva ve klise unsurları değil , kararsız l ık 
iç inde bocalayan, hattô her türl ü  sosyalist gelişme olanaklarına karşı 
gelen bazı küçuk-burjuva siyasi örgütleri de d iki ld i .  Ama bu örgütler, 
ç ı ktıkları toplumsal tabakanın gerçek temel çı karlarını değil , bu tabaka
nın kararsızl ığ ın ı ,  devrim karşısında duyduğu endişe ve korkuları temsil 
ediyord u ;  peşlerinden gelen yığınları da bu yönden etkiliyorlardı. Hiç 
şüphesiz, işçi sınıfı bu konuda herhangi bir. tavizde bulunamazdı. Tarihsel 
ortamın gerekti rdiği  devrimci dönüşümü geciktiremezdi. Bu dönüşümü 
geciktirmesi, işçi s ınıfın ın  ve köylü lerin menfaatleri bakımından olduğu 
kadar, söz konusu olon küçük-burjuva tabakasın ın  gerçek menfaatleri 
bakımından da zararlı olurdu.  

Sosyal ist devletin kurulması ; 1948-1949 yı l larında, kapitalist sınıfların 
malı olon üretim araçların ın  mi l l i leştiri lmesi ; mil letimizin sosyal ist bir 
mi l let haline gelişini yakınlaştıran önemli adımlardı. Ama 1 948'den sonra 
parti yöneticilerin in uyguladığı  şahsa tapma metotla rı ,  parti nin politi
kasını (işçi s ın ıf ın ın tabii ortakları olan unsurlara karşı uygulanan politika 
do dahil), bu politikanın özünü  değiştiren dogmacı l ı k, bu gidişi bir süre 
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için durdurttu. Sonuçlarını bi l iyoruz : I lerleme durdu, işçilerle köylü ler  a ra
sındaki bağlar gevşedi, mil letin sosya l ist bir l iğ i  yolunda engel ler bel i rdi .  

1953 de Parti Merkez Komitesi bu hataları bel i rtti, bunlara çareler de 
gösterdi .  Ama b i r  yandan revizyonist eği l imlerin çoğalması, öte yandan 
sekterl iğ in ve dogmacı l ığ ın  devam etmesi, halk cephesi hareketinin geliş
mesini, sosyal ist bir  mi l letin meydana gelmesini geciktirdi. Sınıf savaşın ın 
mantı k kanunları içinde, bu tahrifier, abjektif ola rak, burjuva mi l letinin 
güçlerini de korumuş oldu, hattô karşı-devrimci saldırı lar ını  kolaylaştırdı. 
1 956 ı:kiminde meydana gelen karşı-devrimci olaylar bu gerçeği ispat
lamıştır. Burada karşı-devrimin nedenleri n i, hazırlanış şeklin i ,  gerici güç
leri n  başvurduğu taktiği bütün ayırımla rıyla incel iyecek deği l iz. Bu i nce
leme yapılmıştır. Ama burada sadece şu noktayı bel i rtmek isterim : Gerçek 
a maçlarını g izlemek için, karşı-devrimciler Horthy ile hempaların ın  metot
larına başvurdular, mi l l iyetçi lafôzanl ığ ın ı  kul landı lar. Emekçileri şaşırtmak 
için, karşı-devrimciler «mil l i  bir l ik» ten bahsediyor, �bütün Macarla r  kar
deştir» ş iarın ı  ortaya atıyorlard ı .  Oysa, o a nda, burjuva rej imini  yeniden 
kurmak istiyenlerle, sosyalist devrim taraftarları a rasında, şiddetli b ir  
savaş yürütülüyordu. 

Emekçi sınıf ların  menfaatleri, bütün halk ın çıkarları ,  karşı-devrimci ayak
lanmanın ezilmesini, sosyalizmin kurulmasını sağl ıyacak şartların yaratı l
masını şiddetle gerektiriyordu.  Bunun için de, s i lôhl ı  kuvvetten başka, 
sabırl ı  bir siyasi ve ideoloj i k  çalışma yürütmek;  o şartlar içinde şaşıran
ıarın ,  bocalayanları n  gözünü açmak, içten ve dıştan karşı-devrimi düzen
leyenlerin, yönetenlerin maskelerin i  i ndirmek ; s ın ıf  cephelerin in  gerçek 
nitel iğini  açığa vurarak, gerici yöneticileri, a ldanıp peşlerine takı lan lardan 
ayırmak ;  işçi  s ınıfı i ktidarını, emekçi ha lk  i ktidarın ı  güçlendirmek, sarsıl 
maz hare getirmek bir  zorun lu luktu. Part inin tekrar d üzenlenmesi, bir  
devrimci işçi-köylü hükümetin in kuru lması, bu hükümetin doğru ve man
tıklı bir politika izlemesi, biitiin bu ödevlerin yerine getiri l mesini  sağlayan 
etkenler rolünü gördü. 

Bu anormal durumun içinde, hattô karşı-devrimi izliyen dönem süre
since, parti, geniş milli halk politikasından hiç vazgeçmedi ; safları günden 
g üne çöziilen karşı-devrimcilere karşı, a ra larındaki mi l l i  b irl iği  günden 
güne genişleten, g iinden güne kuvvetlendiren devrim taraftarı kitleleri 
d ikti. 

Parti, bu konuda en ufak bir  tereddüt bırakmamak için, bu mill i bir l iğin 
özün ü  bir  kere daha açıkladı, kesin l ikle belirtti : Bu bir l iğin amacı, işçi 
s ın ıf ın ın yönetimi a ltında, sosyal izmi kurmaktı .  Halk  Cephesi Hareketi bu 
temel üzerinde yeniden düzenlendi, ve gelişerek, 1957 den sonra, daha da 
önemli bir siyasi etken hal ine geldi . •  

Karşı-devrim döneminde sın ıf mücadelesin in kısa bir  süre için keskin
leşmesi, temel eği l imi,  yani Macar mi l let inin aşamalı bir şekilde sosyalist 
bir mi l let hal ine gelmesi eği l imini  hiç değiştirmedi :  Sosyal ist devrimin, 
sömü rücü s ınıfları, çözülmez s ın ıf çelişmelerin i  yok etmesine ; emekçi s ın ıf-
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ları ,  sosyalizm temeli üzerinde yaklaştırmasına, bu sın ıfla r a ras ındaki bir
l iğ i  bütün topluma t�şmil etmesine engel olamadı.  

Karşı-devrimin  yen i lg iye uğra masından, sosya list i ktidarın kuvvetlen
mesinden sonra, bu bi rleştirici eği l imin gelişmesini ve gerçekleşmesini sağ
layan en önemli olay, 1959-1961 yı l ları nda tarımın  sosyal ist düzen i çi nde 
yeniden d üzenlenmesidir. 

Böylece sosyal ist devrim ü lkemizde kesin bir  başarı sağ lamış oluyord u :  
Sosyal izmin temellerin i  atmıştık. I ktisadın bütün kollarında, sosyal ist ü re
tim i l işkileri hakimdi. Kapital ist ü retimden sonra, genel küçük üretime de 
son veri lmiş, böylece kapita l izmi tekrar yaşatabilecek iç olanakları n  sonun
cusu de ortadan kal kmış oluyordu. 

Büyük bir sosyal ist tarım ın  kurulması ve işler hale gelmesiyle, toplumu
muzda sınıf yapıs ın ı  değiştirme yol unda önemli bir  ad ım atı lm ış oldu. 
\J l kenin kurtuluşu i le başlayan, mi l l i leştirme i le gelişen süreç, böylece 
tamamlar mış  oluyordu. Sosyal ist b i r  mi l letin kuru lmasına sağ l ıyacak 
objektif şartlar, sağlam, değişmez temeller, yaratı lmış oluyordu. 

iii 

Partim iz in VI I I -nci Kongresinde tayin ve tesbit edilen ilk ödev, mi l letin 
sosyalist birl iğ in i  sağlamak, kuvvetlendirmektir. Bu ise, sosya l izmin zaferi 
uğrunda yürüttüğümüz savaşta uygu lanan mi l l i  cephe politikas ın ın bir  
devamından başka bir  şey deği ldi .  Ama öte yandan, taplu mumuzun yapı
sında köklü başkalaşmaları n  meydan a  gelmesi, sosyalist temellerin atı l 
ması, yepyeni şartlar yaratmıştı. Bu şartlar içinde artık bu politika, kendi
sine, yığ ın lar  a rasında eskisinden de geniş, ama sınıf özü bakımından 
farkl ı b ir  b i rl iğ in sağlanması  gibi ,  daha yüksek a maçlar tesbit edebi l i 
yordu.  

Bu son y irmi  y ı l l ı k  dönemi gözümüzün önüne getirirsek (sıkıcı o lur  d iye 
burada istatistiklere baş vurmazsak bile) ü l kede meydana gelen, toplumu
muzun bütün tabakalarına derin etki yapan başka laşmaları n  önemini 
hemen anlarız. Toplumsal  tabakaların mi l l i  hayattaki yeri, s ın ıf  nitel ikleri, 
karş ı l ık l ı  tutumları baştan aşağı değişti. Hatta bazı sınıf lar tamamiyle 
yok oldu. 

Artık bizde sömürücü sınıf kalmadı.  Kurtuluştan sonra bu s ın ıfların 
el inden siyasi iktidarı alan halk, daha sonra bunları n  ekonomik  iş  g ücüne 
ş iddetli darbeler indirdi ,  n ihayet bütün sömürme olanaklarını ellerinden 
aldı .  

Yüzyı l larca sömürülen işçi  s ın ıfı, artı k yönetici s ınıf oldu. Ekonomi ve 
kültür a lan larında çok i lerlediği gibi ,  sayı bakımından da çok a rttı. Artık 
bugün proletaryamız, kel imenin tam anlamıyla bir proletarya sayı lmaz, 
sosyal ist bir işçi s ınıf ıdır. 

Proletaryamız, sosyalizmi kurarken takındığı kararlı tutum/o, Horthy 

rej imin in  işçi s ın ıfımıza iftira ettiğ in i  ispatlamıştır. Yeni yaşayışımızda ger-
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çekleşen muazzam başarı lar, işçi s ın ıfı iktidarının bütün halkı mızın men
faatlerine hizmet ettiğ ini gösteriyor. Işçi s ın ıfı, mi l l i  menfaatleri, yani büyük 
emekçi çoğun luğunun menfaatlerini en şuurlu, en candan, en etkili şe
kilde savunmaktadır. 

Toplumumuzda bugün yepyeni bir  s ın ıf  var :  Kooperatiflerde toplanmış 
bulunan köylüler. Sosya lizmin i lk  kuruluş gün lerinde, ta rımda, tek başına 
çal ışan köylüler, büyük çoğunluğu teşkil ediyorlardı. Bugün ise, tek başına 
çal ışan köylü sayısı, genel emekçi sayıs ının % 2'in i ; ta rımda çalışanların 
ise % S' ini geçmiyor. Emekçilerin % 22,2'i - sayı olara k  12 mi lyon insan 
demektir - üretim kooperatifleri nde üyedir. 

Artık köylülerimiz a rasında çok büyük servet ayırımları, çeşitli köylü 
tabakaların ın  menfaatleri a rasında çelişmeler kalmamıştır. Köylüler, tek 
bir s ın ıf, sosyal ist bir sınıf hal ine gel iyorlar. Bu sın ıf, sosyalizmle kader 
birliği yapıyor, işçi sın ıfı ile bozulmaz bir ittifak kurdu.  Bu ittifak, bütün 
toplumsal rej imimizin,  mi l letimizde gitgide güçleşen sosyal ist birl iğin 
temelini teşkil ediyor. 

Sayı ları bir mi lyonu aşan ücretli memurlar ise, maddi durumları, genel
likle toplumsal tutumları bakımmdan, işçi sınıfma çok yakmdırlar. Bun
ların  çoğu, bugün sorumlu mevkilerde bulunan, sosyal izmin kurulma dôva
sına olduğu gibi, bütün mi l letin menfaatlerine hizmet eden eski işçiler, 
eski köylü lerdir. 

Çeşitli işlerde çal ışan aydın lar, halkın,  memur adi i le an ı lan bu kesimi
n in  çoğunluğunu teşkil ediyor. Değişen sadece toplumsal durumları ,  oyna
dık ları rol değiL. Memurların toplumsal nitel iği de değişti. Kültür alanın
daki devrim, genç işçilere, genç köylü lere, üniversitelerin kapı ların ı  açtı. 
Eskiden el emeğ i i le geçinen birçok emekçi, tahsil gördü, ve bugün aydın
la rı n  a rasına g i rd iler. Şehirlerde aydın emekçilerin % 40 i, eski işçilerdir. 
Aydı nlarımız böylece, sanayi işçileri, üretim kooperatifleri üyeleri g ibi, 
sosyal ist emekçilerdir. 

Büyük anlam taşıyan birkaç sayı verelim :  Bugün çal ı şanların % 74,2 i, 
ücretl idirier; üretim kooperatifleri üyeleri dahi l ,  iş görebi len ha lkın 
% 96,4'ünü teşkil ediyorlar. Sanayi ve tarım alanlarında, ufak üreticiler, 

. kapital ist d iye vasıflandırı lan u nsurlar, ve «çeşitli iş gören .. lerin toplamı 
ancak % 3,6 yi bu luyor. Görüldüğü g ibi, bu toplumsal tabakalar  iktisadi 
bakımdan özel mülkiyetin ve kapitalist i l işkilerin tekrar canlanmasına sağ
I ıyabi lecek güçte deği ld ir. Ostelik, ufak üreticilerin yaptığı  işler, sosyal ist 
topluma faydalı, hattô onun için elzemdir. Devlet bunları .  destekliyor, sos
yalist ekonominin içinde yer olabi lmeleri için kolayl ık  gösteriyor. 

Parti kongresinde tesbit edilen amaç, yani mi l l i  bir l iğin kuvvetlenmesini 
ve gelişmesini sağlayan objektif etkenler, sın ıfla r a rasındaki i l işki lerde 
oluşan köklü başkalaşmalard ı r. Burjuva toplumunda, mi l l i  b irl ik, nazari 
yede o lduğu g ibi gerçekte de mümkün deği ld i r. Sosyalizmin kurulmasında, 
toplumumuzdaki önemli s ın ıf  ve tabaka ları n  objektif .menfaatı vardır. 
Onümüzde duran ödevleri sosya lizmin menfaatına uygu n  şeki lde yerine 
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getirebil irsek. ü l kemizdeki emekçi yığ ı n la rın ı  - kısa bir  süre için bile - hiç 
b i r  şey bölemiyecektir. 

Sosyalizmin kuru lması. elde ettiği başarı lar. y ığın ların şartlarını  yaşama 
düzeyini durmadan yükseltiyor. b i rl iklerini perçinleşti riyor. Büyük çoğun
luğun bugünkü ve yarındaki maddi  şartları. refahı. doğrudan doğruya sos
yalist i ktisadın kuvvetlenmesine. i lerlemesine bağl ıd ı r. Çeşitli emekçi taba
kaları a rasında hôlô toplumsal farklar olmakla. önemsiz noktalarda men
faatler arasında çelişmeler çıkmakla beraber. temel sorunlarda menfaat
leri birleşmektedi r. Bütün sosyal ist ekonominin gelişmesi. toplumuzdaki 
sosya list nitel iğin g itgide kuvvetlenmesi. elde edilen başarı ların  hayatın 
bütün a lan larına yayı lması. emekçi y ığ ın larına sağlanacak refah ın  temel 
şa rtlarıd ı r. 

Böylelikle. partimizin VI I I -nci kongresi mi l letin sosyal ist bir l iğini .  yani 
toplumun bütün sınıf ve tabakalarını içine alan bir  birl iği amaç edinirken. 
sübjektif bir istek di le getirmemiştir. Hareket noktası şu bi l imsel gerçekti : 
Toplumumuzu meydana getiren toplumsal s ınıf ve tabakaların temel men
faatleri arasında hiç bir ayırım yoktur. 

Tarihim izde i l k  defa olarak. toplumun bütün sınıf ve tabaka ların ı  içine 
a lan. özü i le sosyal ist olan bir mi l l i  birlik şartları gerçekten yarat ı lmıştır. 
Ama mil letin sosya list birl iği. bi l inçli politik çabalar sarfedilmeden. müca
delesiz. tartışmasız. «kend i liğinden ... sadece objektif olanaklar varolduğu 
iç in.  gerçekleşemez. Bu birl iğ in meydana gelmesi. kuvvetlenmesi için. 
hem politik. hem ideoloj ik  kararlı b ir  savaş yürütmek zorun ludur. 

Bazı ları .. mi l l i  b i rl ik.. sözünü hoş karşı l ıyor. benimser görünüyor. hattô 
propagandasını yapıyorlar. Ama nedense. bu sözün gerçek an lamın ı  an
lamazl ıktan geliyorlar. söz konusu olan birl iğin. herhangi bir mi l l i  birl ik 
olmadığın ı .  işçi s ın ıfına yönetici rolünü  tanıyan. sosyal ist bir  toplumun 
kurulmasını amaç edinen b i r  sosyalist birl iğin olduğunu an l ıyamıyorlar. 

Bir anlaşmazl ı k  noktası daha var :  Bazıl a rına göre. sosyal izmi kurmak 
istediğ imize göre. geniş bir mi l l i  birl i k  lôfını nas ı l  edebi l i riz? Herkesle 
işbirliği yaparsak. kime karşı savaşaçağız? Sınıf mücadelesi ne olacak?  

Mi l l i  birl iğ i  sadece soyut b i r  kavram olara k  anlamak. bu birl iği yaratan. 
g ittikçe kuvvetlendiren programdan ayırmak demektir. Komünistler bu b i r
l iği. sosyal ist teori ve amaçları feda ederek. her türlü prensipten yoksun 
tavizlerde bulunara k  gerçekleştirmek istemiyorlar. Aksine : Mi l l i  bir l iğin 
gerçekleşmesini  bu kada r  istemeleri. sosyal izmi gerçekleştirmek üzere 
bütün mi l leti bir ortak iş ve savaş cephesi içinde toplıyabi lmek içindir. 
Hiç şüphesiz. mi l l i  bir l ik politikas ın ın özü. sosya list bir  özdü r. Bize göre. 
mi l letin sosyal ist birl iği demek ;  sosyalizm konusunda büyük lôflar etmek. 
methiyeler d üzmek demek deği ldir. Bize göre. mi l l i  sosyalist bir l ik. sosya
lizmi kurmak için gerçekleşti receğimiz ekonomik. politik ve kültürel ödev
lerin .  daha mükemmel şekilde yerine getirilmesi demektir. 

Bugün çeşitli emekçi kesimlerinin siyasi bi l inç düzeyi. dünya görüşleri. 
ideolojik kanaatları a rasında farklar bulunmasi. mi l l i  birl i k  için bir engel 
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teşkil etmez. Partin in yönetimi a lt ında ortak amaçlara varmak  üzere yürü
tülecek faa l iyet, kitlelerde sosyalist bilinç düzeyini yükseltecek, onlara 
doğru b i r  dünya görüşü kazandıracak, en emin yoldur. Böylece siyasi 
düşüncelerin, dünya görüşlerin in birleştiği sosyal ist birl ik, daha kuvvetle 
perçinleşmiş oluyor. 

Mi l l i  bir l iğimizin sosyal ist bir birl ik olduğunu gösteren ikinci bir özel l ik  
te,  işçi s ın ı f ın ın bu birl ikte oynadığı yönetici roldür, bu rolün etki l i l iğ idir. 

Işçi sınıfı n ın tarihsel ödevini yerine getirdiğine kanaat getirmek için, bu  
s ın ıfın, halkın, bütün insanl ığ ın  yetiştirdiği en mükemmel i nsanların, 
uğrunda savaştığ ı ,  kendi lerini feda ettiği amaca ne dereceye kada r  yak
laştığ ımızı düşünelim. Sosyalizmin temelleri atı ld ı ktan, sosya lizm kuru lduk
tan soran, bütün sınıfların ,  bütün emekçi tabakaların ın  �bjektif olarak  
sosya list bir  nitel ik  kazandıkları ; başka bir  deyimle bu  sınıf ve  tabakaların, 
daha önce sosyal ist olmuş işçi sınıf ına yaklaştı kları ; böylece emekçi s ın ıf
lar  a rasındaki bir l iğin daha yüksek bir düzeye çıkarı ld ığ ı  için, işçi s ın ıfı n ı n  
yönetici rolünü  tehlikeye düşürdüğünü iddia etmek acayıp bir  mantık olur. 
Bir bütün olarak, toplum, eskiden sadece işçi s ınıf ının amacı olan amaca 
yaklaşmıştı r, gelecekte de bu amaca daha çok yaklaşacakt ı r :  Işçi sınıfı, 
bu  amaç uğrunda yürüttüğü savaşta, halk ın diğer emekçi sınıf ve tabaka
larına tabii müttefikleri gözüyle bakmıştır. 

Işçi sınıfın ı n  toplumdaki yönetici rolü için teh l ikeli olan, milli birl iğin 
ilerlemesi deği l ; tehl i ke, bu iki kavramı birbirinden ayıran, birbirine karşıt 
diye gösteren etkenlerd i r :  Bir yandan, işçi s ınıf ının mi l l i  birl iği gerçekleştir
mesine engel olan eği l imler;  öte yandan, işçi sı nıfına, yönetici rolünü 
yerine getirme yeteneklerine karşı beslenen g üvenzi l ik. Mi l l i  b irl ikle işçi 
sınıfının yönetici rolü ,  bi rbirinden ayrı tutu lamaz. 

Mi l letin sosya list birl iği politikası demek, varolan çeşitli kanaat ve görü
şün bir «ortak bölen .. hal ine getirmek demek değ i ld ir ;  bütün toplumsal 
sınıffarın bi l inç düzeyini, en i leri olan sınıf ın bi l inç d üzeyine yavaş yavaş 
yükseltmek demektir. 

Düşman unsurlara,  manevrolarına karşı yürütülecek savaş bugün d e  
sınıf savaşın ın  b i r  şekl idir. Ama öteye gidememek, b u  savaşta s ın ıf sava
ş ın ın özünü bulmak, meseleyi fazla basitleştirmek o lur. Marksistler için, 
sosyal izmin kurulma döneminde sınıf mücadelesi, eski kapitalist dünyanın 
d i renişini k ı rmak için, ilerlemeyi engell iyen bütün güçlere karşı, sosyaliz
min zaferi uğrunda, bütün cephelerde yürütülen savaştı r. 

Lenin bu gerçeği şöylece belirtiyordu : "Proletarya diktatoryası, eski 
toplumun güçlerine ve geleneklerine karşı, kanl ı  veya kansız, şiddet yolla
rına giden veya barışçı yol lara başvuran .  askerli k, i ktisat, eğitim, idare 
alanlarında yürütülen inatçı bir  savaştır. Mi lyonlarca insanda, en korkunç  
güç, al ışkan l ıktı r. Savaşın içinde çelikleşmiş, demir g ibi bir  parti olmazsa ; 
bu parti, söz konusu sın ıftaki bütün namuslu u nsurl arı n güvenini kazanama
mış ise ; bu parti,  kitlelerin ruh durumunu i nceliyemezse, bu ruh durumuna 
etki yapamazsa, bu savaş başarı i le yürütülemez ... 
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Sosyalizmin kurulma döneminde, s ın ıf  savaşı cephesi, bizi düşmandan 
ayıran, kesinl ikle çizi lmiş bir  hat deği ld ir. Sosyalizme düşman olanlarla 
sosyalizme taraftar olanlar a rasında mücadele her zaman belirl i deği ld ir. 
Bu çeşitli unsurları birib irinden ayırmak her zaman kolay olmaz. Bu savaş, 
fevkaıade karışık, fevkaıade çapraşık olduğu için, kul lanı lacak metot ve 
yollar da çok-yönıüdür. Hiç şüphesiz, burada birinci pıana çıkan, sınıf 
savaşının kanl ı ,  askeri, şiddetli cephesi değ i l ;  eğitim, i ktisat ve yönetim 
a lanlarında yürütülen savaş şeki l leridir. 

Sınıf savaşı i le sosyal ist birl ik  politikası a rasındaki bağ, açıktır :  Bütün 
güçlerin (bu güçler orasında varolan önemsiz ayırımlara rağmen) bir l iğini 
bugün sosyalizmin zaferini sağl ıyacak en önemli a lanlarda, sosyalizmin 
lehine olara k  gerçekleştirebilecek en emin yol,  bu politikad ı r. 

Mi l letin sosyal ist birl iğ i ,  sosya lizmin ekonomik kuruluşu ve b i r  sosya l ist 
bil incin meydana gelmesi için yürütü len savaşlar içinde perçinleşiyor;  bu  
savaşlar, bugün sosyal izmin eksiksiz zaferi uğrunda yürütü len savaşın baş
l ıca kesimlerini teşkil ediyor. 

Bu birl ik, daha çok, sosyal ist fikir ve kültürünün yayılmasına bağl ıd ı r. 
Sosyalist düşüncenin halkın geniş yığı nlarına yayı lması, siyasi birl iği ,  işbir
l iğ ini  gerçekleştiriyor. 

Sosyal ist birl iğin önemli bir u nsuru,  ha lkta ortaya çıkan yeni b i r  mi l l i  
bi l inçti r :  Bu da sosyal ist yu rtseverl iğidir. Kaynağın ı  devrimci başkalaş
malarından alan bu yurtseverl ik, ideoloji a lanında bu son yirmi yıl 
içinde yeni bir  yurdun - sosyal ist Macaristan ın  - meydana gelmiş oldu
ğunu di le geti riyor. Bu yurtseverl i k  proletarya enternasyonalizmine sıkı 
sı kıya bağl ıdır. Bu yurtseverl ik diğer sosyal ist ü lkelerle ;  bağımsızl ığa yeni 
kavuşmuş ü lkelerle, sömürgeci l i k  boyunduruğundan kurtulmak için sava
şan ülkelerle, işçi sın ıfı i le, bütün emekçilerle, dünyadaki bütün ilerici 
güçlerle işbirliğ ini ,  dayan ışmayı, kapsamaktadır. 

Sosyal ist birl ik, sosyal izmin kuru lmasına kadar yürütülen bi l inçli b ir  
sınıf savaşı i le, sosyal ist b i r  temele dayanan b i r  mi l l i  b ir l iğ i  diyalektik b i r  
şekilde birleştiriyor. Partimizin VI I I -nci kongresi bu  bir l iğin bugünkü siyasi 
özünü şöylece tayin etmişt i r :  «Sosyal ist rej imin savunulması ve gelişmesi, 
sosya lizmin eksiksiz zaferi, barış ve mi l l i  bağımsızl ık uğruna ; dünya em
peryal izmine, içte haıa varolan düşman güç ve eği l imlere karşı yürütülen 
bir savaştır ... 

LV 

Bu son yirmi yıl içinde, Macar mi l let inin dünyada oynadığı rol, çeşitli 
ü l kelerle kurduğu il işkiler, büyük ölçüde değişmiştir. Eskiden «tarihsel .. 
diye an ı lan sınıf lar, imtiyazlarını korumak için, hiç utanmadan, mi l l i  men
faatlere ihanet ederlerdi. Gerici, mi l l iyetçi, şövinist bir  dış politika izliyen 
bu sınıfla r, kitlelerde komşu ü lkelere karşı nefret ve düşmanl ık  duygular ın ı  
kışkı rtıyorlardı. Şınıf imtiyazların ı ,  s ınıf egemenl iklerini korumak için,  dün
yadaki gerici g üçlere dayanıyorlardı, ü lkenin iç inde devrimci hareketleri 
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boğmak i çin, bu güçlerden yardım istiyorlardı .  i ç  ve dış gerici güçler 
a rasında kı.lrulan ittifak, i lerici ha reketlere, devrimlere çeki lmiş bir setti : 
1848-1849 y ı l larında, özgürlük  uğruna yürütülen savaşların ;  burjuva dev
riminin ; 19 19  y ı l ında, Macar Sovyet Cumhuriyetinin a kibeti, bu tutumun 
b i rer örneğ idir. 

Bugün a rtık ü lkemiz, dünya i lerici g üçlerin in  müttefiğ id i r, müttefiğ i  kala
caktır. D lkemizle dünya sosyal ist sistemi ve dünya komünist hareketi a ra
sındaki bağlar çözülmez nitel iktedir. Sömürgeci l iğ in boyunduruğundan 
yeni ku rtulmuş ve gel işme yoluna g i rmiş birçok ü lke i le kurduğumuz dost
luk, derin ve sürelidi r. Milyonlarca i nsanla beraber, barış, toplumsal i ler
leme, sosya l izm uğrunda savaşıyoruz. 

D ıkemizin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel gel işmesi, sosyalist 
mi l letimizin meydana gelmesi ; çağ ımızın büyük tarihsel sü reçlerine s ıkı 
sı kıya bağ l ıd ı r ;  bu süreçlerin başl ıca özellikleri ise, iki dünya sistemi a ra
s ındaki savaş ve rekabet ; sosyalizmin gelişmesi ve başarıla rı, sömürgeci l ik 
sisteminin çözülüşü, yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması ve gelişmesi, 
halkların emperyalizme karşı, barış ,  demokrasi ve sosya l izm uğrunda yürüt
tükleri savaştır. 

Sovyetler Birl iği ve diğer sosyalist ü lkelerle kurduğumuz sıkı b i rl ik bağları 
ve kardeşçe yürüttüğümüz işbirl iği ,  gelişmemiz bakımından olağanüstü 
bir önem taşımakta d ı r. 

Sosya list ü lkeler, tarihte, a ra ları nda çözülmez çel işmeler bulunmayan, 
menfaatleri gerçekten uyuşan, karş ı l ık l ı  yard ımlaşma ve destekleme gerek
tiren ilk egemen devletlerdir. Sosyal ist d ünya sisteminin kurulmasıyla, yeni 
tip mi l letlerarası i l işkiler kuru ldu .  Bu i l işkilerin temel özellikleri, karş ı l ık l ı  
yardım, iç işlerine karışmama prensipi, siyasi ve iktisadi eşitlik, egemen
liğe ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve herşeyden önce, prale
tarya enternasyonalizm id i r. Sosyal ist ü l kelerde, ayni iktisadi ve siyasi 
rej imin varl ığ ı ,  bu yeni tip i l işkinin meydana çıkmasın ı  ve gel işmesini sağ
ladı .  Bu ü lkeleri yöneten partiler, aynı ideolojiyi, Marksizm-leninizmi be
n imsemişlerdir. Hiç şüphesiz, temel menfaatlerin özdeşliğine rağmen, şu 
veya bu  özel konuda, görüş ayrı l ıkları, hatta çelişmeler o labi l i r. Ama bu 
çel işmeler geçididir, iki nci derecede önemlidir. Sosyal ist ü l keler a rasın
daki başl ıca eği l im, b i rl ikti r ;  bu birl iği sağlamlaştırmağa, kuvvetlendir
rneğe ça l ışmak ödevimi�di r. Sosyal ist ü lkeler a rasındaki bir l ik, siyasal, 
ekonomik, kültürel, askeri, bi l imsel ve ideoloj ik  alanlarda görü lmektedi r. 
Bu b irl ik, bu a lanlarda gerçekleşen gelişmede, sosyal ist mil letlerin oluşu
munda ve güçlenmesindeki başlıca etkenlerden bir idir. 

Sosya list ü l keler a rasındaki i l işki lerde iktisadi işbirl iği ve işbölümü, 
g ünden güne daha önemli  b i r  yer tutuyor. Bu iş bölümü bir  olanak değil, 
bir zorun lu luktu r. Çünkü işe katı lan her devletin i ktisadi ve toplumsal ka l
kınmasını hızland ı rı r. 

Sosyalist ü lkeler a rasındaki iktisadi işbirl iğ i ,  bu ü lkelerin ekonomik 
temellerini sağlamlaştırd ığ ı  için, egemenl iklerini, mi l l i  bağımsızlı klar ın ın ı  
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kuvvetlendiriyor. Oyso kapital i�t .. Işbirl iği» devletlerin bağımsızl ığına zarar 
veriyor. Çünkü en g üçlü devletlerin tekelci kapita l ist çevreleri, bu sözde
birl ikten faydala narak,  daha zayıf ü l kenin i ktisadına sokulabi l iyorlar. 

Sosya list ü lkeler a rasında karşı l ık l ı  i htiyacı, ve karş ı l ı kl ı  kardeşce yar
dımı  d i le getiren, sosya list mi l letler cemaatın ın  ortak menfaatlerini olduğu 
g ibi, her sosya l ist mi l lete özgü çıkarları eşit olarak  göz önünde tutan 
özgü r  bir işbirl iğ idir. Böylece sosyal ist dünya sisteminin ilerlemesine a ktif 
b i r  katılış, her sosyalist ü l kenin eğemenl iğini ,  eşitl iğ in i  ve bağımsızlığ ın ı  
sağl ıyor ve kuvvetlendi riyor. Sosyalist dünya sisteminin kuvvetlenmesi, bu 
sisteme dahi l  bütün üyelerin gelişmesini sağlayan başl ıca şarttır. Her 
sosyal ist mi l letin gelişmesi ise, bütün cemaatın devamlı şekilde gelişme
sin i  sağ lar. 

Sosya list ü lkeler a rasında yürütülen işbirl iğ in in kuvvetlenmesi bütün 
cemaata özgü b i r  b i l incin oluşumuna bağl ıd ır. B ir  sosyal ist ü l kenin sağ
ladığı i lerlemeler, başarı lar, diğer sosyal ist ü l kelerin hal klarında g urur 
duyguları uyandırıyor. 

Enternasyonalizmin en önemli unsurlarından biri ,  sosyal ist cemaatın bir  
üyesi olma bi l incidi r ;  bu  bi l inç şimdiden sıkı i l işkiler kurmuş olan sosyal ist 
ü l kelerin b i rl iğ in i  koruyacaktır, kuvvetlendirecektir. Macar halkının sosya
l ist b i r  mi l let hal ine gelebilmesi için, vatandaşla rımızda bu bi l inci i le 
sosya l ist enternasyonal izm i bi l incini gel iştirmek üzere, çabalarımızı esir
gememeliyiz. 

ÇOk tabii o larak, kapitalist ü l kelerin varl ığ ın ı ; iki dünya sistemi a ra 
sında yürütülen savaşın sonuçlarını ve  etkilerini hesaba katmak zoru nda
yız. Dünya emperya lizmi sosyalist rej imi mahvetmek; sömü rgecil iğin kesin 
çöküşünü durdurtmak, egemenl iğin i  kuvvetlendi rmek, bütün dünyaya kabul 
ettirmek çabasındadır. Bu a maçlarına varmak için de, emperyal izm, yerine 
ve zamanına göre, ya ekonomik ve ideoloj ik  yol larla çeşitli ü l kelere sız
mağa ça lışıyor, ya para yardımların ı  kul lanıyor, ya askeri tehditlere baş
vuruyor, yahut da açıkca si lôhla saldırıyor. 

Emperya l istlerin kul landığı tattik iki amaç güdüyor :  Bir yandan, sosyalist 
ü l kelerin birl iğini bozmağa, Sovyetler Birl iği i le bağların ı  gevşetmeğe, öte 
yandan, bazı sosyal ist ü l kelerde, toplumsal rej imi  içten yıkmağa, bu ü lke 
halklarında gelişmekte olan sosya list birl iği bozmağa çalışıyorlar. Emper
yalistler işe mi l l iyetçi l iğ i  geliştirmek, yaymakla başlıyorlar. Sosyal ist ü lke
lerin «mil l i  bağ ımsızlığı»nı, «egemenlik»lerini korumak istediklerini iddia 
ederek, şu  veya bu sosya list ü l keyi bütün sosyalist cemaata karşı kışkırt
mak, onu sosyalist dünya sisteminden ayırmak, kendi etkileri altına sokmak 
istiyorlar. Plônlarının birinci kısmı da başarıya u laşınca da, bu sefer 
kosmopolit görüşleri savunmağa başl ıyorlar, bu ü lke halkına «insan l ık  
uğruna» yurtseverlikten, mi l l i  geleneklerinden, mi l l i  kültüründen vazgeçmek 
zorunda olduğunu, bağımsızl ık ve egemenl ik  kavramlarının bugun a rtı k 
eskimiş kavramlar olduğunu telk in etmeğe ça lışıyorlar. Başka bir deyimle, 
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.. bağımsızl ığa .. kavuşan ü lkeler, böylece emperya l izmin  ve özel l ikle, Ame
rikan emperya l izminin boyunduruğu altına g i rmek zorunda kalıyor. 

Emperyalistler bu taktiği sosyalist ü l kelerin birl iğine karşı, mi l letimizin 
sosyal i�' birl iği a leyhine kul lanıyorlar. Bu manevralara karşı koymağa 
hazır olmak istiyorsak, her günkü çal ışmalarımızda bile emperya l istlerin 
bu taktiğini gözönünde tutmak zorunluluğundayız. Dünya ölçüsünde g üç
ler dengesinde meydana gelen köklü değişikl ikler, bu işimizi kolaylaştır
maktadı r. Bugün sosyal izm, barış  ve i lerlemeden yana olan güçler, emper
yalist güçlerden daha kuvvetl id ir ;  emperyalistlerin ve gerici güçlerin saldı
r ıcı plônlarını  başarısızlığa uğratabi lecek kada r  g üçlüdür. 

Bu durumun sonucu olarak, emperya l izmin - özel l ikle Amerikan emper
yal izminin - sald ı rı la rına göz yummamakla, karşı gelmekle beraber, sos
yalist devletlerin birl iğini bozma taktiğin i  sonuçsuz b ırakmakla beraber, 
barış içinde yan yana yaşama prensipi temelinde, ekonomi, kültür ve bi l im 
alanlarında, kapitalist ü l kelerle elverişli i l işki lerimizi korumağa ve geliş
tirmeğe çal ışıyoruz. Ama mi l l i  bağımsızl ığımızı, egemenliğimizi, toplumsal 
d üzen imizi, sosyalist ve komünist a maçlarımızı h iç bir zaman pazarl ı k  
konusu etmiyeceğimiz de iyice bi l inmelidir • 

• 

Sosyalist bir  i ktidarın kuru lması, iktisat alanında sosyalist üretim i l iş
kilerin in zafere u laşması, burjuva mi l letin in,  aşamal ı  b i r  şekilde, sosyal ist 
bir  mi l let hal ine gelmesi için, objektif bir  temel teşkil eder. 

Macaristanda, sosyal ist bir temel üzerinde gerçekleşen mi l l i  b i rl i k, sos
yalist bir mi l letin oluşumuna doğru önemli bir aşama teşkil eder. Sosya
lizm, ü retimde, bugün varolan kapitalizm kal ıntı larını yeni lg iye uğrattığ ı ,  
mülkiyet şekil lerinde ve toplumsal  b i l inçte zafere u laştığı, vatandaşları
mızın çok büyük çoğ u nluğu  sosyal ist b ir  toplumda ah lôk ve hayat prensip
lerine uygun şekilde yaşadığı ,  çal ışt ığı ve düşündüğü gün,  tam anlamı i le 
bir  sosyalist mi l let nitel iğini elde etmiş olacağız. 

Sosyalist emekçilerin menfaat b i rl iği, ideoloj i , siyaset ve ahlôk alan
ları nda, bütün toplumun sosyalist bir l iğ i  i le sonuçlanacaktır. Her hangi 
bir  burjuva mi l leti nde gergerçekleşmesi olanak dış ı  olan bu birl ik, komü
nizm yolunda cesaret verici, kalkınma ve i lerleme olanaklarını sağlıyacak 
bir güç, büyük bir sosyal ist kuvvet olacaktır. 
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Kadarerili halkm kurtuluşuna doğru 

Claude Lightfoot 

Claude lightfaat'u n  bu makalesi los Angeles'de cereyan eden olayla r
dan önce yazı lmıştır. los Angeles'de, Watts mahallesinde yaşayan kara
derili halkı n  spontane ayaklanmasını ,  polis ve ordu kuvvetleri şiddetle 
bastırd ı lar. Bütün dünyada büyük yankılar uyandıran bu kanl ı  olaylar, 
Amerikada karaderi l i ler sorununun keskinl iğ ini  b i r  kere daha belirtti. 
19 Ağustos'ta, Güs Hal l ,  Henry Winston ve Claude lightfoot, Ameri kal ı  
komünistler ad ına basına bir  açıklamada bulundular. Bu açıklamada özel
l ikle şu aşağıdaki noktalar  bel irti l iyord u :  

"Burada uygulanan şiddet, tarihimiz boyunca karaderili halka uygula
nan şiddet, karaderi l i lerin, insan g ib i  muamele görmek isteklerine karşı 
ku l lanı lan zorba l ıktı. Bu meselede ası l  suçlu lar ;  i nsanların  izd irabından 
doğan bu ayaklanmaların  as ı l  nedeni, insanlara i nsandışı şartla r uygula
yanlard ı r. Ve bu sorunlara tek çözüm yolu olara k, insanları koyun g ib i  
kesenleri, ne kadar suçlasak azdır.» 

Güs Hall, Winston ve lightfoot, baskıya son veri lmesini, karaderili 
mahal lelerinde oturanla ra ,  yardım ve iş sağl ıyacak bir programın bir a n  
önce hazırlanmasını istediler. Açıklamaları nda bel irttikleri g ib i : «Her şey
den önce . . .  Güneyde medeni hakları uğrunda savaşan emekçilerin kati l
leri cezalandırı lmal ıd ı rlar. Bu kati l ler bugün hiç b i r  ceza görmeden cinayet 
işliyebiliyorlar. Bugüne kadar b i r  gün  bile hapse atılmadılar. Her seyden 
önce karaderili mahal lelerinde polisin zorba l ığ ına,  askeri polisin mutlak 
hakimiyeti ne son veri lmel idir. Her seşden önce Viyetnamda saldırıcı savaş 
durdurtulmal ıdır. Böylece bu savaşta çarçur edilen paralar  yoksul luğa 
karşı yürütülecek amansız mücadelede kul lanabi lmel idir.» 

Aşağıdaki yazı, Amerikada karaderililerin yürüttüğü savaşın çeşitli yön
lerini incelemektedi r. 

Yı l lardan beri, Amerikan ın  karaderili halkı, ı rkçı l ığa, ı rk ayırımına son 
vermek üzere, inatla, yı lmadan savaşıyor. Yürüttüğü savaşa, bazan «medeni 
hakları devrimi», bazan «karaderi l i leri n  isyanı» adı verilmektedir. Bu sava
şın, bütünü i le, günden güne daha çok yankı uyandıran ,  durmadan g elişen 
bir devrim olduğunu söyliyebi l i riz. 

Bugün Amerikada etkili bazı çevrelerin kanaatına göre, karaderi l ilerin 
sorunlarına bulunacak çözüm yolu,  ü lkemizin en önemli iç meselesidir. 
Bunu söylemekle, barış, özgürlük, refah g ibi sorunların önemini küçükse
rnek istemiyorlar. Aksine bu sorun ı rkıarı , renkleri, dinleri ne olursa olsun 
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bütün Ameri ka l ı ları i lgi lendiri r. Ama karaderi l i lerin sorunundaki başl ıca 
özel l i k  şudur :  bu soruna çözüm yolu bulunmadıkça. diğer sorunların hiç 
b i rine köklü. hatta kısmi. bir çözüm yolu bulunamaz. Karaderi l i  meselesi. 
mi l letlere ;ası bir önem de taşıyor. Haklarını  elde etmek üsere savaşan 
azın l ıklardan hiç biri dünyan ın  di kkatını bu derece çekmemiştir. Bu özel
l iğ in sebepleri şunlard ı r :  

1 .  Bu savaş. Amerikan emperya l izmin in güttüğü amaçları .  izlediği dış 
politikayı çok güzel açıkladı : sömürgeci l iği .  emperyalizmi yok etmek üzere 
savaşan halkları n ;  Amerikan emperya l izminin gerçek amaçların ı .  gerçek 
isteklerini sezmelerini. bu emperya lizmin gerçek n iteliğ in i  anlama larını 
kolaylaştırdı. 

2. Amerikanın bu soruna karşı takındığı tutum. Amerikadaki güçler
' 
den

gesini değerlendirmemizi. Amerikanın bugünkü ve yorınki dünyada 
oynıyacağı  rol hakkında daha açı k bir  fikir edinmemizi kolaylaştı rıyor. Bu 
şartlar  içinde. Amerikada olsun. bütün dünyada olsun. kalkınma ve i ler
leme sorunlarıyla i lgi lenenlerin. ı rkçı l ığ ın  yok edilmesi için yürütülen 
savaşta bel i ren akım ve eği l imleri d ikkatlı izlemeleri fevkalôde önemlidir. 
Bu yazın ın  amacı. bu akım ve eği l imler  hakkında bi lgi  vermektir ;  Irk aylrl

mına karşı yürütülen hareketin bugünkü dönemini tespit etmek; rast/adığı 
bazı engel/eri incelemek; hareketin bugünkü aşamasında Slntr/aTlnt belirt

mek. bu soruna köklü çözüm yol/aTı bulmak üzere yapacağımız işleri gös
termektir. 

Yeni bir dönem 

Amerika Birleş ik  Devletlerinde ı rkçı l ığ ı  yok etmek üzere yürütülen savaş. 
yeni bir döneme g irdi. Son yı l larda oluşan gel işmelerin etkisiyle. önümüz
deki y ı l lar içinde. durumun köklü bir  değ işikl iğe uğrayabileceğin i  gösteren 
objektif şartlar meydana geldi .  Bununla beraber. bu süreç otomatik olmı
yacaktır. Hareket belk i  geri l iyecek. yeri nde sayacak. belk i  i lerl iyecektir. 
Yeni unsurları n  meydana çı kması. rol oynayıp gidişati değiştirmesi de 
hesaba katı lacak bir olanaktır. Bununla beraber. ı rkçı l ığa karşı yürütülen 
savaşın bugünkü çerçevesi. önemli başarı lar elde edileceği umudunu 
uyandırmaktadır. Bugünkü durumda yen i  olan yönleri belirtmek üzere son 
on yıl içindeki başlıca olayları gözden geçirmemiz gerekiyor. 

1 964·de. Amerika Yüksek Mahkemesi. karaderili öğrencilere uygulanan 
ırk ayırım ı  prensipin in kanunsuz ve Anayasaya aykırı o lduğuna karar 
verdi .  Bu kararın dayandığı  prensipler. bütün ı rkçı ve ı rk ayırıcı sistemi 
tehl ikeye düşürüyordu.  Çünkü okulla rda uygulanan ırk ayırımı kanunsuz 
ise. bu ayı rımın bütün şekilleri de kanun ve ahlôk bakımıarından savunula
maz hale gel i r. Yüksek Mahkemenin verd iğ i karar. tarihsel bir  kara r  
olarak  karşı landı .  Bir çokla rı na göre. bu kanunla. i leri sürülebilecek bütün 
istekler gerçekleşmiş oluyordu. Böyle düşünenle�. Yüksek Mahkemenin ver
diğ i  kara rı n  etki l i  hale gelmesi için. yapılması gereken işleri küçümsü-
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yorlardı, ya da anlamıyorlardı. Ama bu kararın her yerde uygulanmasını 
beklemek üzere savaştan çekilenler olduysa, karaderili hareketin geniş 
kesimleri - özel l ikle Güneyde - böyle davranmadı .  Aksine ;  Yüksek Mah
kemenin verdiği  kararın uyg ulanması için yürütülen savaş çerçevesi içinde, 
karaderili ha lkımız, ü l kemizin yı l lard ı r  görmediği ölçüde en savaşçı hare
ketlere g i rişti. 1955 de Mississipi'de, Emmet Ti l l ' in katli i le başlayan hare
ketler, bütün dünyada derin yankı lar uyandırdı .  

Emmet Til l ' in öldürü lmesiyle başlıyan gösteriler, Montgomery'de otobüs
lere karşı yapılan boykotla izlendi. Bu boykot hareketi, ı rkçı l ığ ın  yok edil
mesi uğru nda yürütülen uzun mücadelede, b i r  dönüm noktası olara k  tari
h imizde yer a laca ktır. Bu ik i  olaydan sonra, ve bu son sekiz-dokuz yıl 
boyunca, karaderili halk çok olumsuz şartlar içinde savaş yürüttü. Bununla 
beraber, bu son yı l lar içinde, özgürl ü k  uğrunda yürütülen savaş, bugüne 
kadar eşi görülmemiş bir  tempo i le h ız landı ve genişledi. 

Karaderi l i  halkın dôvasında, son zamanla ra kadar hôkim olan görüş
lerden, özel l ikle hareketin ancak .. derece derece» yürütülebi leceğin i  savu
nan düşüncelerden vazgeçi ldi .  Bu düşünceyi savunanlar, bel i rl i  b ir  nokta
dan öteye gitmek istemiyen l iberal beyaz ve karaderili l iderlerdi .  Bu görü
şün sonucu olarak  ta, bu l iderler, karaderili sorunuyla karşı laştı kları her 
durumda, taviz vermeği, uzlaşmayı kabul ediyorlard ı .  Ama bu görüşü 
reddeden karaderili kitleler, artık  sadece ı rkçı unsurlara karşı değil, bir
çok beyaz l iderin, sendika yöneticilerin in görüşlerine karşı de savaşmak 
zorunda kaldı lar. 

Tarihimiz boyunca, diğer hareketlerden tecrid edildiği dönemlerde, 
karaderi l i  ha reketi faa l iyet yü rütemedi. Bir azın l ık teşkil eden karaderili 
halk, müttefik kazanmak zorun lu luğunu daima bi ldi .  Ama bulunduğu şart
ların etkisiyle, çoğu zaman, en sadık dost diye bi ldiği unsurlardan bi le 
yardım bekliyemiyeceği duygusu i le mücadelesini hazırları ve yü rüttü. 
Bununla beraber, Karaderi l i lerin bu savaşlara müttefiksiz g i riştiğ in i  san
mak yanl ış o lur :  dünya şartla rında meydana gelen köklü bazı değişikl ik
ler, bundan yirmi yıl önce akla bi le getirilemiyecek bazı şeyleri olanak 
hal ine getirmiştir. 

Yeni olon, sosyal ist dünyasının,  özell ikle büyük Sovyet halk ının fevkalôde 
gelişmesi ; sömürgeci ve emperyal ist devletlerin boyunduruğundan kurtu
lan, özgürlüğe kavuşan, bir buçuk mi lyar i nsanı toplayan hal kların  var
l ığ ıd ı r. Sosyal ist ha lkları de bağımsızl ığa kavuşan ha lkla r, Amerikadaki 
ı rkçı l ığa karşı çabaları n ı  birleştirdiler. Böylece mi l l i  a landa kendine mütte
fik sağl ıyamayan karaderili hareketine, dünya a lanında büyük yardımlar 
sağ lanabi ldi .  Bu çeşitli güçlerin karaderi l i lerin yürüttüğü mücadeleye karşı 
takındığı tutum, Amerikadaki iç durumu etki idi ; bu etki ise, birçok yeni iç 
unsurun bu savaşı desteklemesiyle sonuçlandı .  

Dünya g üçlerin in  bu savaş karşısında takındığı tutumun tipik bir  örne
ğin i ,  19 Eylü l  1957 ta rihinde Birleşmiş Mi l letlerde Gha na'nın Adalet Bakanı 
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bay Ako Edjei 'n in söylediği nutuk teşkil ediyor. Bu n utkunda bay Edjei 
özel l ikle şunları belirtti. 

«Ghana, yabancı boyunduruğundan ku rtu lmak için savaşan, hattô, s ırf 
karaderi l i  ot -lukla rı için, yaşadıkla rı ü lkede, Anayasan ın  garantisi alt ında 
bulunan temel medeni ve siyasi haklardan yoksun b ı rakı lan,  Afrikal ı  veya 
Afri ka l ı  kökten gelmiş bütün halklara karşı özel bir sorumlu luk, özel mec
buriyetler taşıd ığ ın ı  bi l iyor. Bi rleşmiş Mi l letlere üye olan bütün devletlerin 
şu  noktayı göz önünde bulundurmaların ı  isterim :  Yeni Ghana devleti, 
bütün Afrika halkların ın  özgürlüğü i le, dünyan ın  neresinde o lursa olsun, 
Afrikalı kökten gelmiş bütün halkıara uygulanan muamele i le yakından 
i lg i lenmektedir. Küçük, büyük, bütün m i lletlerin vicdanına hitap ederek, 
bu mi l letleri Birleşmiş Mi l letler Beyannamesinde yer a lan i nsan özgürlük
leri ve temel haklarına saygı gösterilmesi için yü rütülen harekete katı l 
maya çağ ı rıyoruz ... 

Iki öncü 

Karaderi l i  halk ın çabaları ,  dünya demokratik hareketinin sorumlu luk
la rın ı  daha iyi anlamasın ı  sağlamıştı r. Bu gelişmenin öncülüğünü yapa n ;  
Amerikal ı  ı rkçı ların, ve l ibera l  yardımcıla r ın ın nefreti ni kazanan şahsiyetler 
a rasında, Paul Robeson i le Wil l iam lo Patterson'un adlar ın ı  saymolıyız. 
William lo Patterson 'un bütün ömrü Amerikada mücadele yürüten Kara
deri l i lere destek bulmakla, bu destekleri örgütlemekle geçti. Bu çabala
rına, 1 930 yı l larında, Scottbore ve Anglo Herndon'da, güneyli ı rkçı ları n  
kurban ı  olan genç karaderilileri kurta rmak üzere savaş yürütmekle baş
ladı .  Bu son yı l larda en çok yankı uyandıran  teşebbüsü ise, 1951 'de Birleş
miş Mi l letlere verdiği di lekçedi r. Patterson'un ka leme aldığı  ve .denositle 
suçluyoruz .. ad ın ı  verdiğ i bu di lekçe, Birleşmiş Mi l letleri, I nsan Hakla rı 
Beyannamesi temel inde, Ameri kadaki duruma müdahaleye çağ ı rıyordu. 

Pau l  Robeson ise, bundan on iki , önüç yıl önce Pariste söylediği ün lü  
nutkunda, karaderili sorununun büyük önemin i  açıkladı. Robeson'un Ame
rika l ı  ka raderi l i leri n gerçek durumu konusunda yaptığı  açıklamalar, Batı 
Avrupa halkları ,  sosya l ist ü lkeler ve sömürgeci l ikten yeni ku rtulmuş ülkeler 
arasında, o kadar  büyük yonkı lar uyand ı rdı ki, Amerika Dış Işleri Bakan
l ığ ı  hemen harekete geçti, Karaderil i lerin Amerikadaki büyük kalkı nmasın
dan şairane tablolar vermekle ödevlendiri lmiş «Tom Amca . .  ları dünyan ın 
her tarafına gönderiverdi. 

Robeson, bugün karaderili hareketin esas ın ı  teşkil eden ideoloj ik teme
lin kurulmasına büyük ve önemli ya rdımlar sağ ladı .  «Dereceli hareket» 
prensipinden ayrı lan,  karaderi l i  hareketin gücünü bel irten i lk  önderlerden 
biridi r. «Bir an önce özgürlük  .. şiarı ortaya atı lmadan çok önce, Robeson 
bu görüşlerin i  «Here i stand Görüşlerim» (Othello Associates, New-York, 
1 958) addı kita bında belirtti. «Zaman gelmiştir» başl ıkl ı  bölümde, Pau l  
Robeson şöyle demekted i r :  «Bazı larına göre - bunlar dostumuz olduklarını 
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iddia ediyorla r !  - kanuni haklarım ızrn bir  a n  önce uygulanmasını  istemek, 
imkônsızd ı r. Onla ra bakarsak. bize eziyet edenlerin yumuşamasını .  «J im 
Crow .. larrn yatakta rahat rahat ö lmelerini beklememiz ıôzım. Bu görüşe. 
«dereceli hareket .. adını veriyorlar. Bu taktik için. karaderili Amerika l ı ların. 
demokrasinin nimetlerinden faydalanma ların ı  sağ layacak pratik. yapıcı bir 
taktik diyorlar. Ama bu görüş. ı rk ayırımın ın bir  yeni şekli nden başka bir  
şey deği ld ir. Toplumumuzun başka hiç bir a lanında. kanunla ra karşı ge
lenlere. bu kanunlara uygun şekilde hareket etmeleri için bir  mühlet 
verilmez ... 

Karaderi l i lerin yürüttüğü hareketin gücünü belirten Robeson şöyle d iyor :  
«Bu süre ne olacaktır? Bu soruya verilecek tek cevap şudur :  B iz  bu işlere 
müsaade ettiğ imiz müddetçe . . .  Tekrar ediyorum. karaderi l ilerin yürüttüğü 
hareket. en önemli etken hal ine gelebi l i r. Tekrar ediyoru m :  Teröre son 
verdi recek. ü lkenin her tarafında bizleri barışa ve güvene kavuşturacak 
güce sahibiz. Bu gerçeği iyi an larsak. daha büyük bir cesaretle. daha 
büyük bir  kararla hareket programımızı kurabi l i riz ;  amaçlarımızo varmak 
üzere yeni bir  savaşçı l ı k  kazanmış o lu ruz ... 

Bu görüşlerden kuvvet a lan karaderili kitleler. Amerikada ı rkçı l ığ ın  ve 
ı rk ayır ımın ın ka lelerini zorlamaya başladı lar. Ama önemli sonuçlar elde 
edindiği halde. hareket. bir  bütün olarak. kesin ve gerçek bir  başarı sağ- , 
I ıyamadı .  Daha köklü değişikl iklerin gerçekleşmesi için. yeni yeni unsur
ların gerektiğ ini açıkca görüyoruz. «Ozgürlük  yolunda bir  dönüm noktası .. 
(New Century Publ ishers. New-York. 1 962) adl ı  kitabımızda. bu zorun lu
luğu şöyle belirtiyoruz :  

«Bugün ü lkemizin bulunduğu aşama. «token ism.. (sembolizm) adın ı  
a lan son derece ufak değiş ik l ikler sistemi aşamasıdır. Hemen herkes ı rklar 
ve azınl ıklar sorununa bir çözüm yolu bulma zorunluluğunu kabul etmek
tedi r. ama köklü dönüşümlere taraftar olanlar azdır. Karaderi l i lerin ve 
bazı solcu güçlerin hareketleri dış ı nda. günün modası hôlô «dereceli hare
ket .. ve «tokenism .. dır.» 

Şu noktayı da belirtti k :  
«Karaderi l i leri n yürüttüğü  hareketin gücü. b u  dönemde karaderi l i  halka 

verilen tavizleri sağlayan başlıca etkendir. Ama bugün artık  şu gerçek 
anlaşı lmışt ı r :  Karaderi l i  halk ın hayatında herhangi bir köklü. esasl ı  değ i
şikl iğ in sağlanması için. başlıca şart. karaderi l i  hareketin. işçi hareketi ve 
diğer demokratik güçlerle b i rl ik kurmasıdır ;  öte yandan. isterik. şuursuz. 
kudurmuş bir komünist a leyhtarı l ığ ı  havası  içinde de hiç bir değ işikl ik 
sağlanamaz ... 

Görüldüğü gibi .  i 1erlememizi köstekliyen başl ıca engel. hareketimizin 
müttefiklerimizde uyandırd ığ ı  yankı ların yetersizl iğ idir. Ostelik. iktidarın  üç 
kolu (teşri i ;  icrai ve adl i  organlar) ı rkçı l ığa son vermek üzere iş birl iği  
yapmamıştı r. 
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Halk koalisyonu meydana geliyor 

Bu yazın ın başında, ı rkçı l ığa ve ı rk ayı rımına son vermek amacını güden 
hareketin, yeni ve daha yüksek bir  döneme girdiğini belirttik. Bu şartlar  
içinde, m üttefıkler sorun u  ve çeşitli i ktidar organların ın  takındığı tutum 
bakımından, yeni bir  duru m  meydana geldi. 

Bu alandaki yenilikleri gözden geçirel im.  Her şeyden önce, Medeni Hak
lar Hareketinde önemli bir değişiklik oldu, bu hareketin tabanı genişledi. 
Dte yandan, teşrii kuvvetle icra kuvvetinin oynadığı  rolde, olumlu b i r  değ i 
şikl ik oldu .  Bu i ki sorunu etkiliyen maddi şartlar oldukça değişti. 

Birkaç yıl önce, hükümet olsun, b i rçok sendika ve l ibera l  görüşlü şahsi
yetler olsun, karaderi l i  meselesiyle, s ırf bu meselenin bütün dünyada uyan
d ırdığı  olumsuz yankı lar yüzünden i lgi leniyorlardı . Ufak tefek dönüşümlere 
razı oluşları ,  s ı rf Amerikan ın demokratik bir ü lke olduğunu göstermek 
içindi. Yüksek Mahkeme bi le, 1 964 tarih l i  kararının nedenlerini açıklarken, 
bu noktadan hareket etti. Bu g ibi leri n ı rkçıl ığa ve ırk, ayı rımına karşı 
cephe a lmaları, haksızl ık lara isyan etmelerinden ; Amerikal ı ları n  çoğunu 
i lg i lendiren başlıca sorunlarla karaderi l i ler sorunu  a rası ndaki bağları 
görmelerinden ileri gelmiyor. Çok ta bii olara k, bu görüşten hareket eden
lerin çabaları ancak yarım yamalak sonuçlar verebiidi . Ama Ameri kada 
o rtaya çıkan yen i sorunlar  şu gerçeği ispatladı : Mi l l i  menfaatler, Karade
rili halkın i çinde bulunduğu şartları n  değişmesini gerektiriyor. 

Evvelô meselenin manevi yönünü ele a la l ım : Ameri kan toplumunun 
bugün geçirdiğ i  manevi buhran, faşist devletlerin yenilg iye uğradığı  
günde'n beri geçirdiğ imiz en ciddi buhrandır. 

Bugünkü dönemin büyük özell iği şudur :  Ahlôksızl ı k  mi l l i  hayatın bütün 
a lanlarına g i rmişken, Ameri kan gençliği, içinde yaşadığı  dünya ile, büyük
lerin gerçekteki hareketleriyle, kendisine tavsiye edilenler arasındaki büyük 
farkı görüyor. Bu şartlar içinde, karaderi l i ler sorununun,  Beyaz Ameri ka l ı  
larasında, gençl iğin büyük çoğunluğuna etki yapması çok tabidir. Bu 
gençlerin faydal ı ,  yaratıcı, amacı olon bir hayat sürmek isteğ i ;  Meden i 
hakların elde edi lmesi i çin  savaşan hareketin a maçlarını desteklemekle 
dile gel iyor. Günevde, 1 960'da, tarihsel «oturma g revleri» hareketine baş
larken, karaderili ü niversite talebeleri n in çağ rısı ,  Amerikanın her tara
fında, beyaz üniversiteli ler arasında büyük yankı la r uyandırdı. Genç 
beyazlar a rasında uyanan bu yankı lar, beyaz Ameri ka lı ların Koraderililere 
sağladığı destek hareketinde, yeni bir dönemin başlangıç noktasıd ı r. 

Manevi otoritenin aza lması, gençlerde beliren isyan duyguları ; b ir  yan
dan, dış politikamızdaki i ki yüzlü lükten, öte yandan do, karaderi l i lerin 
Ameri kadaki yaşama şartlarından i leri gelmektedir. Bütün dünyada kamu 
oyunun suçladığı durum, bugün a rtık Ameri kan ın  içinde de, çeşitli güçlerin 
bilincine etki yapıyor. Gençlikte günden güne artan isyan, klise yöneticile
rine, eğitimcilere de tesir etti. Böylece 1960 da sadece talebeler arasında 
başlayan bu hareket genişl iyerek, d in adamların ın  çoğunluğu, tanınmış 
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pedagog ve profesörler a rasında, medeni haklar uğrunda yürütülen b ir  
savaş hal ine geld i .  Din adamları ,  Kliseyi tehdit eden tehl ikeyi gördükleri 
için, bu savaşa g i rd i ler. Bu tehlike, bir kaç yıl önce «Irk ve bi l inç meseleleri 
Konferansı .. adı a ltında toplanan bir konferansta açıklandı. 

Sendika hareketinde de büyük anlam yaşıyan değ işikl ikler oldu. Birkaç 
yıl önce, AFL-ClO federasyonları başkanı ,  George Meany, halkın ve sen
dika hareketinin en sevi len önderlerinden, A. Philip Randolph'a, ıCra 
Komitesin in toplantıs ında hakaret edebil iyordu .  Bugün a rtık George 
Meany böyle bir tutum takınamaz. Bugünkü şartla r, Meany'yi, dün Ran
dolph'un hakarete uğramasına sebep olan amaçları (hiç değ i lse sözle
rinde) savunmak zorunda b ı ra kıyor. 

Daha dün  AFL-CIO'nun en i lerici sendikalardan bazı ları ,  örgütlenmiş 
işçi hareketi saflarında bulunan ı rkçı unsurlara karşı savaşmaktan çeki
n i rken, bugün a rtık bu savaşı yürütmek zorundadır. Sendika hareketinde 
bu gel işmeyi sağ layan nedenlerin biri şudur :  Büyük işveren ler, soğu k  harp 
yı l ları nda işçilere vermek zorunda ka ldı kları bazı tavizlerden vaz geçrneğe 
hazırlanıyorlar. Amerikan ın  karş ı laşt ığı  büyük sorun lar  ka rşıs ında, sendika 
hareketi, el i ndeki bütün güçleri kullanmak zorunda kalacaktı r. Sanayiin 
bütün kol larına yayı lan otomatizasyon, işsizl iği a rttırıyor, ve herkeste işin
den olma kaygusunu uyandı rıyor. Işçi sı nıfı bu gerçeği an lamağa başladı ; 
önümüzdeki dönem, işçi s ın ıf ın ı  b i rl iğini gerekti recektir. Oysa karaderili 
işçiler, bu s ın ıf ın çok önemli bir kesimini teşkil etmektedir. 

Beyaz halkın bazı tabaka ları nda oluşan gelişme ; bu tabaka la rın  men
faatleri icabı ı rkçı l ığa ve ı rk ayı rımına karşı savaşma zorunlu luğunu anla
d ıklarını gösteriyor. Bu da, karaderili hal kın durumunda, köklü ve sürel i  
değişikl ikleri n sağlanması için gereken şartlardan bird i r. 

Beyaz Amerikal ı ları n  kendi çıkarlarını daha iyi anlamaların ı  sağl ıyan 
bir tehl ike daha var :  Bu da, bütün i lerici, bütün namuslu unsurları yok 
etmek istiyen aşırı sağcı hareketin gelişmesidir. Yukarıda saydığımız etken
Ierin tesiriyle, ve aşırı sağcı g üçlerin tehditi karşısında, 1964 seçimlerinde 
ü l kemizin siyasi iç yapısı ,  bugüne kadar görülen en şiddetli baskı a ltında 
ka ldı .  Bu geniş halk koa l isyonunun içinde, en önemli güçlerden biri ,  kara
derili halkın hareketiydi .  

Bu koalisyon yepyeni bir u nsurdur. Bu koalisyona bakarak, önümüzdeki 
dönemde, karaderili halkın durumunda köklü dönüşümler bekliyebi l i riz. 

Seçim hakkı uğrunda yürütülen savaş 

Seçimlerden sonraki dönemde de, yeni halk koalisyonu kuvvetin i  gös
terdi. Karaderi l i lerin özgürlüğü uğrunda üç yüz yıld ı r  devam edegelen 
savaşın ta ri hinde, büyük bir dönüm noktası teşkil eden Selma gösterileri, 
bunun bir örneğ idir. 

Güney Hristiyanlar  Yönetimi Konferansı ve şiddet yollarına başvurmayan 
Güneyli Oğrenciler Hara ketleri Koordinasyon Komitesin in yönettiği kara-
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deri l i  hareket, Johnson'un, 1964 seçimlerinde halk ın kendisine yüklediği 
ödevi yerine getirmesin i  beklemed i ;  durumda değişikl ik  sağ lamak üzere, 
hemen hareketleri düzenledi : Bölgesel idareci ler Selmoda düzenlenen 
gösteri leri, �örülmemiş bir şiddetle karş ı ladı lar. Bu terörün ü l kenin her 
tarafında uyandırdığı  heyecan karşıs ında, Bakan ve Kongre, Vatandaş 
Savaşı ve Kalkınma Döneminden beri ku l lan ı lmayan tedbirlere başvurmak 
zorunda kaldı lar. Binlerce din adamı, bin lerce sendikacı, b inlerce genç, 
karaderi l i  hareketine ve Selma-Montgomery tarihsel yürüyüşüne kat ı ld ı lar. 
(JIkenin her tarafı nda, binlerce rahibe yü rüyüşlere; gösterilere iştirak etti
ler. S.OOO'den fazla d in  adamı,  Selmo'daki ı rkçı teröre son verilmesi için, 
Başkana baskı yapmak üzere, Vaşingtona kadar gittiler. 

Bütün bu olayla r, seçimler münasebetiyle kuru lan ve medeni hakla r  
uğ runda yürütülen savaşa yeni bir  güç sağlıyan koa lisyonun canl ı l ığ ın ı  
gösteriyor. Johnson'un ve d iğer politi kacı ların davranmasını  beklemiyen 
bu koa l isyon, teşebbüsü eline a lmağa kararl ıd ı r. I lerici ve öncü g üçlerde 
görülen ve günden güne artan bağımsızl ı k, geleceğe güvenle bakma
m ızı kolaylaştı rıyor. 

Bu hareketler ş imdiden önemli bir sonuç sağladı : Başkan Johnson, 
G üneyde karaderi l i lere seçim hakkın ın  tan ınması için yü rütülen harekete 
karşı daha açık b i r  tutum takınmak zorunda kaldı .  Medeni haklarla i lg i l i  
1964 tar ih l i  kanunda, bölgesel yönetici lerin kaydetmek istemedikleri seç
menleri kayıtla ödevlendiri lmiş federal memurların gönderilmesi konu
sunda bir  hüküm yoktu. Bugün  gitgide gelişen hareketin baskısı karşıs ında, 
başkan Johnson, Güneyde seçmenlerin haklarını koruyacak yeni bi r kanun 
p rojesini Kongreye vermek zorunda kaldı .  Federal memurları n  Güney böl
gelerine gönderi lmesi meselesi, bu yeni kanunda yer a lmaktad ı r. Bu 
kanunun kabulü i le önemli b i r  adım atı lmış olacak, karaderi l i lerin medeni 
hakları sorununda köklü değişikl ikler sağlanabi lecektir. Bu kanunla Ame
rikada demokratik burjuva devrimin i  tamamlıyacak yeni gelişmelerin 
temelleri atılmış olacak. Bu bakımdan bu kanun, karaderi l i  halkın ku rtuluş 
hareketinde yeni b i r  dönemin başlangıcı sayı labi l i r. 

Bu yeni dönemin özellikleri ne olacaktı r? Bu sorunun kil it noktası, Gü
neyde karaderi l i lere seçim hakkın ı n  tanınmasıdır. Kuzeydeki karaderi l i ler 
de seçim hakları n ı  daha etki l i ,  daha bi l inçl i b i r  şekilde ku l lan ı rla rsa, 
Amerikada siyasi hayatın bütün a lan la rında karaderili lerin temsilci sayısı 
birdenbire çok a rtabil icektir. 

Güneyde ise, karaderi l i ler belediye reisi, belediye encümeni üyesi, şerif 
olabi lecekler, eyaletlerin teşrii meclislerine, Kongreye seçi lebilecekler, dev
let memuru olabi leceklerdir. Bu süreç Kuzeyde başlamıştı r ;  gerçekte Ku
zeyde bi rçok sanayi şehirlerinde, karaderil i  seçmenlerin oyları dengeyi 
d eğ i r  tirmiştir. Bundan sekiz on yıla kadar, New-York, Philadelphia, Cle
veland, Detroit, Los Angeles, San-Fransiso gibi en önemli merkezlerde, 
karaderi l i  seçmenlerin oyu, en önemli etken hal ine gelecektir. Güneyde 
karaderi l i  vatandaşların seçim hakkına kavuşrnaları, Küzeyde de bu hak-
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lar ın ı  daha iyi kul lanmaları yalmız karaderi l i  temsilcilerin sayısın ı  arttır
makla kalmıyocak. aynı zamanda ü lkede siyasi g ruplaşma sürecin i  de 
hızlandırıp  keskinleşti recekt i r. 

Her şeyden önce. Güneyin büyük ağaları. Ameri kan siyasi hayatın ın  
başlıca a lanlarından uzaklaştı rı lmış  olacak. Bu Güneyli ağalar. y ı l lardan 
beri. gerici güçlerin başl ıca desteğ idir. Bu u nsurların politika hayatından 
uzaklaştır ı lması. genel l ik le gerici g üçlere m üthiş bir  darbe indiri r. Ilerici 
güçler ise tutumların ı  çok kuvvetlendirebi leceklerdir. Bu yeni durumun 
başka b i r  sonucu da. G üneyde. genelli kle i lerici politikayı destekliyecek 
olan yeni siyasi g üçlerin ortaya çıkması olaca ktı r. Kuzeyde. sayı ları ve 
güçleri artan karaderi l i  kuvvetler. sendikalarla. i lerici güçlerle bi rleşerek 
yönetim kadrola rında çok önemli değişikl ikler sağlıyabi leceklerdir. 

Böylece savaşın bu yen i  dönemindeki başlıca öz. toplumun bütün kesim 
ve tabaka larını  temsil  edecek bir hükümet şekl in in  gerçekleşmesidir. Böyle 
b i r  gelişme. tekel a leyhtarı b i r  hükümetin. hatta i leride sosyal ist b i r  top
lumun kurulmasını sağlıyab i l i r. 

Karşımıza çıkan engeller 

Bugün. toplumumuzun bütün kesim ve tabaka la rın ı  temsi l  eden. daha 
demokratik bir hükümetin kurulması ; ırkçı l ığ ın ve ı rkayı rımın ın.  bütün kal ın
tı la rıyla beraber yok edilmesi uğrunda savaşa g i rmiş bulunuyoruz. Ama 
bu gel işmenin bizi başarıya götü receğ inden emin olamayız. Bu yolda. b i r
çok engelle karşı laşıyoruz ;  bugün varolan önemli olumsuz etkenler bi r an 
önce yok edilmezse. yükarıda saydığ ımız olanakla rı n  gercekleşmesi geci
kecektir. 

Bu bakımdan. en büyük rol oynıyan sorun lardan biri .  barış-savaş soru
nudur. Barış sorunu ile medeni hakla r sorunu a rasındaki bağları göre
bilenlerin sayısı günden güne a rtmaktad ı r. Bugüne kadar. barıştan yana 
olan g üçler ancak dış pol itika meseleleriyle i lg i leniyord u ;  vatandaş hak
ları uğrunda yürütülen savaş meselesinde. tutumlarını  açıkca bel i rtmiyor
la rd ı .  Ote yandan. vatandaş haklarını sağ lamaya çalışan hareket de. bu 
iki büyük dava a rasındaki bağları göremiyordu, dış politika meselesinde 
görüşlerin i  pek ender bel i rtiyordu .  Hatta kendi durumların ı  kuvvetIendir
mek �mudu ile. soğuk  harpten faydalanmağa kalkışan karaderi l i  yöne
tider b i le vard ı .  I rk ayırımına son vermek iddiası i le önemli ödevler yük
lenmiş olan bazı ka raderil i Amerika l ı ,  Ameri kan emperyal istlerin in  başlıca 
amacına ; yani diğer halkları köleleştirme a maçlarına yard ım  bile etti ler. 
Bununla beraber. Sel ma olayla rından beri, ba rıştan yana olan güçlerle, 
medeni hakla r uğruna savaşan güçler a rasında. genell ikle b i r  yakınlaşma 
görülmektedir. 

Barış uğrunda savaş yü rüten güçler. Selma olaylarını protesto ettiler, 
medeni hakları savunan hareketin yöneticileri de dış politikadakı yönelişi 
şiddetle tenkit ettiler. «Altı Büyük" karaderil i  yöneticin in, hükümetimiz in 
Kongo'da izlediği  politika i le i lg i l i  açıklamaları ; A. Phi l ip Randolph, Mar-
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t in  Luther King, John Lewis g ib i ,  Medeni haklar hareketin in en tanınmış 
yöneticilerin, bugün Vietnamda, Dominika Cumhuriyetinde izlenen Ameri
kan politikasına karşı takındı kları tutum, bu tenkitleri d i le getiriyor. Bu 
gel iş.nenin tipik bir örneğin i  Martin Luther King'in şu  sorusunda bulabil i riz : 
.. Karaderi l i lerin ı rk ayırım ın ın  uygulanmadığı  bir büfeden bir bardak süt 
ısmarlamak hakkını kazanmaları ,  ne işe yarar, eğer bu sütte strontiu m  90 
bulunuyorsa?» Bayan King ise, New-York'ta, 1 8.000 kişi l ik bir toplantıda şu 
soruyu sormuştur :  .. Herkese eşit haklar, evet, ama bu haklardan faydala
nabi leceğimiz dünya yok edi l i rse, bu haklar ne işe yarar?» 

Bu gibi açıklamalar, Medeni Haklar Hareketin in günden güne daha 
yüksek bir  bi l i nce eriştiğini ,  barış ın bir zorun lu luk  olduğ unu günden güne 
daha iyi anladığ ın ı  göstermektedir. Hiç şüphesiz, Viyetnam'da yürütülen 
utanç savaşı i le Dominika Cumhu�iyetinin işga l ı ,  medeni haklar uğruna 
yürütülen savaşı yavaşlattı. Bundan bir kaç ay önce, Viyetna m  savaşı kızış
madan evvel, başka Johnson seçim hakkı i le ilgil i kanunun bir an önce 
çı kmasına taraftardı .  Ama o zamandan beri, herkesin nefretini uyandıran 
bu haksız savaşın, yönetici çevrelerde uyandırdığı  endişeler; hükümetin 
Güneyli ağalara muhtaç oluşu ; çıkması muhakkak görünen bu kanunun 
kabu lünü frenledi. Böylelikle, karaderili halk ın özgürlüğüne doğru g iden 
yolda yeni bir adımın atı labi lmesi i çin ,  hükümetin izlediği saldırıcı politi 
kaya son vermek bir zorunlu luktur. 

I kinci engel ise, aşırı sağcı ların varl ığ ıd ı r. Bu unsurların  iktidara gel
mesine, veya diğer güçleri etkiiemesine m üsaade edi l irse, bunlar, yeni 
adımları n  atı lmasına engel olacağı g ibi, hareketi birkaç kuşak boyunca 
yerinde saydırtı r, geriletir. Bu noktada a ldanmıyal ı m :  Bu unsurların i ktidarı 
ellerine geçirmesi olanağın ı  küçümsemek büyük bir hata olur. Bunlar, son 
cumhurbaşkanı seçimlerinde kesin bir yeni lg iye uğradı la r. Ama a rtık hiç 
bir tehl ike teşkil etmediklerini sanmak yanl ış o lur. Seçim lerden beri bu 
unsurlar, sadece intikam a lmayı düşünüyorlar. 

Johnson hükümeti, aş ırı sağcı ların dış politika programın ın  bir kaç nok
tasını benimsemiştir. Hiç şüphesiz, aş ırı sağcılar sanayiçin, hükümetin ve 
ordunun bütün ki l it noktalarında kendi adamlarını  bulunduruyorlar. Or
dunun başkana karşı bir sui kast hazırlayıs ını  Amerikada askeri bir d ikta
torya kurmağa ka lkışmasını an latan .. Mayıste yedi gün» adındaki fi lm, 
temelsiz, boş bir fantazi deği ld i r. Hiç şüphesiz, Amerikada bazı unsurlar 
bu işi düşünmektedir. Durumları kötüledikçe, tehl ike de artıyor. Hükümeti
miz CIA (Ameri kan Casusluk  Servisi)ni kul lanaca k, bir halk hükümetini 
devirmek istiyen çeşitli ordulara defala rca yard ım etti. Dl kemizde de aynı 
şey başımıza gelebil i r. 

Gerici güçlerin, karaderililere medeni hakların  tanınmasına karşı baş
vurduğu başlıca si lôh, komünizm aleyhtarl ığ ıd ır. Demokratik güçler, komü
n izm aleyhtarl ığın ın,  bütün ilerici güçleri zayıf d üşürmek, yok etmek için, 
kul lanı ld ığ ın ı  a nlamağa başladı lar. Ama yine de bu eği l im, ters-devrimci 
güçlü bir s i lôhtı r. 
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Bugün. medeni hakları n karaderili lere tan ınması için savaş yürüten 
çeşitli teşkilatlara yapılan bütün saldırı lar . .. kızı l avına çıkma». her yerde 
ve her işte .. komünist parmağı» görme şeki llerini a l ıyor. Komünizm a leyh
tarl ığ ına başvuran sadece gerici partiler değil ; sözde .. l iberal» partiler de. 
daha etkili faa l iyet istiyen karaderi l i  mi l itanların  baskıs ına son vermek 
a macı ile . .. kızı l ları» ın her tarafa sokulduğunu iddia ediyorlar. 

Bu tutumun bir örneğini.  Kuzeyde. birçok dini .. li beral» grupları n  da v
ranışında gördük :  Bunlar medeni haklar uğruna yürütülen savaşa katı l 
d ı lar. ama bu savaşın keskinleşmesinden. istedikleri tavizlere yanaşmama
sından korkuyorlar. Böylece. sağcı güçlerle beraber falan veya fi lan örgü
tün komünistlerin idaresi altında bulunduğunu. veya komünistleri barındı r
d ığ ın ı  söylüyorlar. 

Maalesef. Medeni Hakla r Hareketinin bazı yöneticileri - özel l ikle  en 
m uhafazakarları. en az enerj ik  olanları - bu propagandanın etkisinde 
kal ıyorlar. Hatta bazıları FBI teşkilatı i le işbirl iği yaparak. örgüt üyeleri 
a rasında komünist alanlarla olmıyanları tesbit etmeğe çal ışıyorlar. Bu 
duru m  deva m etti kçe. Medeni Haklar Hareketi önemli başarı lar  sağlıya
mıyocaktır. Çünkü medeni haklar uğruna savaşın örgütlerin içi nde. komü
nist unsurları tesbite kalkışmak. bu örgütlerin zayıf düşmesiyle sonuçlan ı r. 

Bu davran ış. ortak savaşı en iyi savaşçı larından yoksun b ırakıyor; pren
siplere en bağlı .  en kararlı u nsurların  başına gelenleri gören diğer unsur
ları n  cesaretin i  kı rıyor: Medeni haklar uğruna savaşan örgütlerin içinde. 
kolektif ve kişisel çatışmalar yaratıyor. Bu durum ise. ı rkçı l ığ ın  devam 
etmesini istiyenıerin işini kolaylaştı rıyor. 

Oçüncü engele gelince : Bu da Ku-Klux-Klan g ib i  ı rkçı teşkilatların 
Güneyde sürdürttüğü terördür. Kongre. seçim hakkı i le i lg i l i  mükemmel bir 
kanun kabul  etse bi le. karaderi l i ler bu hakkı tam olarak kul lanamazla r. 
çünkü Güneyin bazı bölgelerinde hayatları bi le tehl ikeye düşer. Federal 
hükümet. hakların ı  kul lanmak istiyen karaderili ha lkı tam manasiyle koru
madıkça. seçim hakkının her yerde kul lanı labi leceğ ini ummak bir hayal 
o lur. Federal hükümet. Güneydeki teröre karşı yürütülen savaşı çok gevşek 
tutuyor;  karaderi l i  ha lkı korumağa pek niyeti yok. Bazan. fevka lade öneml i  
o laylar karşısında. hükü met. o lay yerine federal askerleri gönderiyor. ama 
federal makamların  h iç m üdahele etmediği. vatandaşlara karşı terörün 
rahatça uygulanabildiği birkaç bölge vardır. Güneyde. medeni haklar 
uğrunda savaşan beyaz ve karaderi l i  vatandaşları öldüren, herkesçe bi l i
nen katılleri. Ku-Klux-Klan'cı jüriler beraet ettiriyor. Federal hükü met de 
kanunun bu katillere uygulanmasın ı  sağ lamak üzere hiç bir şey yapmadı. 

Bazıla rına göre. federal hükümet, bu katilleri mahkemeye verebilecek 
yetkilerden yoksundur. Bunu iddia eden ler ya fevka löde cahi ldir. yahut da 
sadece sorumlu luktan kaçmak istiyorlar. Bunlara.  federal hükümetin 1 871 
yı l ında kabul  ettiğ i  ve bugüne kadar yürürlükte kalan bir kanunun şu 
maddesini hatırlata lım :  

.. Herhangi bir  eyalette. ayaklanma. şiddet. kanunsuz hareket. veya 
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komplo nedeniyle. bu eyaletin kanunları veya Birleşik Devletlerin ortak 
kanunları uygulanamaz ise. veya uygulanması bu eyalet halk ın ın bir kıs
min i  veya bir s ın ıfını Anayasanın öngördüğü hakla rdan. fayda lardan. 
garantilerden. h imayeden ; bu hakları .  faydaları .  garantileri koruyan ka
nunların  sağladığı hakla rdan. faydalardan. garantilerden yoksun b ıra 
kacak kadar engellerirse ; bu  eyaleti n yönetici makamları bu  haklara 
sahip olanları korumaktan aciz olursa. veya bu hakları korumak istemezse. 
veya bu korumayı ihmal ederse ; bu gibi  olaylar. bu eyaletin Amerika 
Birleşik Devletleri Anayasasın ın garanti a ltına ald ığ ı  kanunlardan herke
sin faydalanmasına engel oluyor anlamına gelecekti r; ayaklanma. şiddet. 
kanunsuz hareketler. veya komplo nedeniyle. Amerikan kanunları uygu
Ianamadığı veya bu  kanunlara göre hareket eden adl i  makamların işleri 
imkansızlaştağı veya zorlaştığ ı  takdirde;  Birleşik Devletlerin polisine. kara 
ve deniz kuvvetlerine; veya bu kuvvetlerden sadece birine. veya fayda lı 
gördü9.J her hangi b i r  yola başvurarak. bu ayaklanmaya. şiddete. kanun
suz harekete son vermek üzere. gereken tedbirleri a lmak. Cumhurbaşkanı 
için kanuni bir  imkan. ve bir  ödev olacakt ır.» 

Bu kanun maddesinin bel i rttiği g ibi. Güneyde devaml ı  şekilde uygula
nan teröre karşı. federal hükümetin müdaha lesi bir  kanuni  temeli dayan ı r. 
Bunu anlamak istiyen anlar. Lüdahale etmiyorlarsa veya çok s ın ı rl ı  b ir  
şeki lde müdahale ediyorlarse. Amerikada ı rkçı l ığa. ı rk ayırımına son ver
mek istemeyişlerindendi r. Bu şartlar içinde. bütün halkımız ın cesaret ve 
inatla yürüttüğü savaş ancak. Johnson hükümetini - veya herhangi bi r 
hükümeti - durumun gerektirdiği tedbirlere a lmağa zorlayabil i r. 

«Tokenism» eği l imini  devam ettiren nedenlerin yok edilmesi ; medeni 
hakla r uğruna yürütülen savaşın h ızlandırı lması için gereken şartları özet
liyelim :  

1 .  Hükümetin emperyal ist politikasına son veri lmesi ; bütün dünyada 
barışın sağ lanması. 

2. Aşır ı  sağcı politikaya son verilmesi ; aş ırı güçlerin faşizme gitmesin in 
önlenmesi. 

3. Komünizm aleyhtarl ığı  mikrobunu etkisiz bırakarak. medeni hakları 
savunan bütün güçlerin b i rl iğ in i  i lerletmek. 

4. Federal hükümeti. Güneyde özgü rlük  uğruna savaşanların  hayatını 
korumağa ; bütün vatandaşların Anayasa hakların ı  gara nti a ltına a lmağa 
zorlamak. 

Bugünkü amaçlarla yarınki amaçlar 

Burjuva demokratik hakları uğruna yürütülen savaşın başarıya ermesi. 
yüzde yüz garanti deği ldir ;  ama bu da. ilerici güçlerin durumu enine 
boyuna i ncelemeleri ne ;  toplumun sosyal ist temeller üzerinde yeniden 
düzenlenmesi için güdülecek amaçları tesbit etmelerine engel deği ld i r. 
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Komünistlerle sol güçler, kapital ist düzen içinde gerçekleştirilecek a maç
ları tesbit etmekle yetinmemelidir. Bununla beraber, sosya list düzen içinde 
ancak gerçekleşebilecek amaçlarla i lg i lenmek; böylece kapitalist düzende 
yapılması gereken işleri ihmal etmek, büyük bir hata o lur. Bugün gerçek
leşebilecek amaçlar uğruna yürütülen savaş içinde, yarın g ünün meselesi 
olacak işleri ş imdiden tespit ve tayin etmek bir zorun lu luktur;  hem de 
kaçın ı lmaz bir zorun lu luktur, çünkü karaderi l i  halkın hareketi çoğu zaman 
pragmatik bir  yol izledi .  Komünistlerle sol güçlerden, veyahut aşırı mil l i
yetçi unsurlardon başka kimse, bu sorunlara esasl ı  b ir  şekilde yanaşmadı, 
kimse bütün bu sorunları birden çözebilecek yolu  bulmağa ça l ışmadı. 
Medeni hakla r uğruna savaşan örgütler, «bir a n  önce özgürlük», «1 966'da 
özgü rlüğümüzü veriniz» g ibi genel nitel ikte şiarlar  ortaya atmakla yetin
d i ler; bu ş iarların gerçekleşmesi iç in  gereken şartları ne tespit ettiler ne 
de tartıştılar. Çoğunlukla bu örgütler, «karaderi l i ler, kapitalist düzen 
içinde eşitliğe kavuşabil i rler» kaziyesinden hareket ettikleri için, hiç biri , 
bütün sorunları içine alan bi l imsel bir  plan teklif etmiyor. Bu yazı yolu i le, 
bu sorunla rla i lgi l i  bi r tartışman ın  açılacağın ı  umuyoruz. 

Her şeyden önce yürütülen savaşın bugünkü döneminde sağlanabilecek 
başarı lar  sorununu ele a lmal ıyız : kapital ist düzen şartları içinde karaderi
l i ler, eksiksiz bir özgürlüğe, eksiksiz bir eşitliğe kavuşabi l i rler m i ?  Komü
nist o lara k, b iz  bu sorunu hayı r diye cevaplandırı rız. Kapitalist düzen 
şartları içinde, işçi s ın ıfı, bütün sorun larını çözemiyeceği g ibi, karaderili 
halk da eşitl iğini ,  özgürlüğünü elde edemez. 

Bunu söylemekle, sosyalizme kavuşmazdan önce de gerçekleşti ri lebile
cek büyük sonuçların  önemini  küçümsemiş olmuyoruz. Bu sonuçlar köklü 
olabi l i r, ı rkla r arasındaki eşitsizl ikten doğan bütün sorunlara çözüm yol ları 
hazırlayabi l i r. 

Hiç şüphesiz, Güneyli ağalar siyasi bir  güç olmaktan çıktığ ı ;  en i lerici, 
en l i beral güçlerin etkileri genel siyasi gelişmenin çerçevesi içinde kuwet
lendiği g ün, ı rkçı l ığ ın ve ırk ayırımın ın  bütün kanuni  yapısı yıkı labi lecek; 
Amerikada, hayatın bütün alanlarında, herkese eşit  olanakla r sağ lana
bi lecektir. 

Kamu hayatında karaderi l ilerin temsilci sayıs ın ı  a rttı rmak mümkün ola
caktır. Böylece karaderil i ler siyasi a landa, sendikaları n  ve diğer güçlerin 
yanıbaşında, i ktidara katı labi leceklerd i r ;  ırkçı l ığa son veren kanunlar ın 
çıkmasını sağlıyabi leceklerdir. I ktidarın icra organlarına g irmeleri, bu 
kanunlara saygı gösteri lmesini, bu kanunların  yerine geti rilmesini sağl ı 
yacaktır. Böylece, i nsan faa l iyeti nin bütün alanlarında «Tokenisme»e son 
vermek mümkün olacaktır. Siyasi, toplumsal ve iktisadi a lanlarda önemli 
adımlar atı labi lecektir. Karaderi l i lerle diğer azınl ık lar, Amerikan halkını  
meydana getiren bütün diğer kesimlerin yararlandığı  burjuva demokratik 
haklarına kavuşabi leceklerdir. 

Ama bu kadar önemli değ işikl ikler elde edilse bile, karaderil i ler yine 
tam manasiyle eşitliğe ve özgürlüğe kavuşamıyacaktır. Bu amaca varabi l -
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meleri için, toplumun sosyal ist temeller üzerinde yeniden ku rulması gere
kiyor. 

Karaderi l i  halkın  dôvasın ı  başarıya götürecek rej imin sosyal ist rej im ol 
duğunu ispatlayan birçok neden vardır. Ama bu yazıda, b iz  b i rkaç noktayı 
i ncelemekle yeti niyoruz. 

Her şeyden önce, eşitl i k  ve özgürlük kavramın ın  tarifi ni yapal ım Bazı
larına göre, bu  kavram eşit hakların, eşit olanakları n  kuru lması demektir. 
H iç  şüphesiz, bu amaçlara ,  toplumumuzda köklü dönüşümlerin gerçekleş
mesiyle ancak varı labi l i r ;  bunlara varabilmek, çok önemli  bir başarı sağ
lamak demektir. Bununla beraber, üç yüzyı ld ır  süren bir sömü rme döne
minden sonra, eşit hakların, .eşit olanakların verilmesi. özgü rlüğün ve eşit
l iğ in gerçekleşmesi demek deği ld i r. Bunun sonucu olarak, b i rçok a landa, 
özel tedbirlerin a l ınması gerekecektir. Bu meseleyi biraz daha açıkl ıya l ım : 
özgürlük, a l ınmış kararları savunabilmek, demektir. Ozgürlük  verilmez. 
Insan ya hürdür, ya deği ldir. Tavizlerde bulunan herhangi bir i ktidar. 
bağışladığ ın ı  her zaman geri a labi l i r. Halk ımın eskiden beri dediği gibi : 
�Veren Tanrı, geri a lan da Tanrı ... Bu formülü  şöyle yorumlayobi l i riz : Kara
derili leri eşitsiz l ik içinde yaşatan iktidar, devlet yapıs ın ın içinden çıkarı l ıp, 
atı lmadıkça, elde edilen sonuçla rı daima yok edebi l i r. Bu gerçeğin  açık 
b i r  örneğ i Glineyde, Kalkınma döneminde, görülmüştür. Bu dönemde, 
Kuzeydeki sanayi kapitalistleri, yeni lg iye uğratı lan Güneyli kölelik taraf tar
la rına karşı durumların ı  kuvvetlendi rmek için, eski kölelerle bir ittifak ku r
muşlard ı .  Bu ittifak, karaderi l i lerin siyasi hayata geniş ölçüde katı lmala
rıyla sonuçlandı.  Bugün yürütülen savaşın amacı. bundan yüz yı l  önceki 
duruma benziyen bir du ru m  sağlamaktır. Onümüzdeki döneme I ki nci Kal
k ınma adını verenler bi le var. Ama bu yeni dönemi hazı rla rken, Birinci 
Kalkınma döneminden sonra, karaderil i lerin ihanete uğradıklarını unut
mıya l ım. Birinci Kalkınma döneminde karaderi l i lerin elde ettiği haklar, 
Kuzeyli kapital istlerin bir  tavizinden başka bir  şey değ ildi .  Kuzeyli büyük 
sermayedarlar. barışın çıkarlarına hizmet ettiğine. böylece Güney ekono
misinde baş rolü oynıyabileceklerine karar verdikleri anda, karaderili halk 
Ku-Kl ux-Kla n'a terk edi ldi .  

Sosyalizm ve iktisadi eşitlik 

Ka lkınma döneminde sağ lanan tecrübeler bize şu gerçeği göstermiştir: 
Koraderi l i  devrimin süreli başarı lar elde edebilmesi için, s ınıf dengesinde 
bir değişi kl ik gerekiyor. Sisyasi iktidar daima yetersiz kalıyor; ekonomik 
i ktidar elde tutulmadıkça, siyasi egemenl ık özünden daima yoksun kala
bi l i r. 

Bugün Afrikalı mi l letler, bağımsız ve egemen bir hükümetin yetersizliğ ini 
anlamağa başlamışla rdır. Kendi ekonomilerin in  kontrolünü ellerinde tut
modıkça, ekonomik alanda kara r  verme yeteneğine sahip olmadıkça, ger
çekte özgü r  ve bağımsız olamıyacakların ı  öğreniyorlar. Bazı ü lkelerde 
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hükümet, kökü dışarda ' g üçleri n emirlerin i  yerine getiren b i r  kukladan 
başka bir  şey deği ld i r. Kongodaki duru m  bunun bir  örneğidir. Belçikal ı  
emperyalistler Kongonun bağımsızl ığ ını  tanıdı lar, ama başlıca işletmele
rin kontrolünü el lerinde tuttular. Bu işletmeler yolu ile, ve kukla Çombe 
hükümetine dayanarak, Katangayı elde tutabiidi ler. Daha sonra da, diğer 
emperyalist devletlerle - özel l i kle Amerika i le - işbirl iği yapara k, bütün 
Kongo'da egemenl ikleri n i  sürdürtebi ldi ler. 

Kal kınma Döneminden çıka rı lacak  i ki nci ders de şudur :  Bu dönemde, 
özgürlüge ye eşitliğe temel teşkil edebi lecek hiç bir ekonomik temel yara
tı lmadı.  Her kömle için «kırk dönümle bir  katır» ş iarı i le di le getirilen 
temel ekonomik istek, gerçekleşmedi. Azat edilen köleler, durumların ı  sağ
lamlaştıracak her türlü ekonomik  a raçlardan yoksun bırakıldı. 

Bugün I kinci Kalkınma Dönemine girmek üzere iken, geçmişteki tecrübe
leri göz önünde tutmak, eskiden işlenen hata lardan kaçınmak zorundayız. 
Karaderi l i  ha reketi, yüzyı l lar boyunca, karaderili halkı boyunduruk altında 
tutan güçleri y ıkacak kadar güçlüdür. Yukarıda bel i rtt ığ ımız gibi, halkın 
bütün kesimlerini temsil edecek bir  hükümete kavuşabilmek için,  Güneyli 
ağaları devletin iç yapısından atmak bir zorun lu luktur. Ama iş bununla 
bitmiyecek, günkü Güneyli ağaların arkasında daha da büyük bir  kuwet 
gizleniyor :  Bütün ü l kede olduğu g ibi, çağdaş G üney'de de ekonomimizi 
ellerinde tutan, yöneten büyük tekeller. Tekelci sermayenin, ve arkasından, 
bütün kapital ist sınıf ın g ücünü yıktığ ımız gün, Kararderi l i ler sorununa 
süreli b ir  çözüm yolu sağlıyabi lecek şartlar yaratı lm ış  olacaktır. 

Kapitalist dönemde elde edilebilen sonuçla rı n devam ı  için, başlıca şart 
sosya l izmin kurulmasıd ır. Sosyalizm, karaderililere i ktidarın bütün kesim
lerine, üretim a raçla rın ı n  mül kiyeti ne katı lma olanaklarını sağl ıyacaktır. 
O lkenin servet ve kaynakla rından karaderi l i lere düşen pay, sayı ları na ve 
emeklerine uygun olduğu gün ancak, eksiksiz bir eşitli k  elde edilebi le
cektir. Çünkü üç yüzyıl süren eşitsizl ik, en çok bu alanda etki lerini göster
miştir. 

Bunun nedeni açı ktı r :  Karaderi l i leri beyazların boyunduruğu a ltında tut
makla, tek bir amaç güdülüyordu : Kapitalist sınıf ına fevkalôde büyük 
kôrlar  sağ lamak. Oçyüz yı l  boyunca i lk önce kölel i k, sonra yarı -kölel i k  
şartları içi nde yaşayan karaderi l i ler, emekleriyle mi lyarl ı k  servetler yarat
t ı ıar ;  Amerikada büyük sermayenin gelişmesini sağlıyan, işte bu mi lyar
lardı r. 

Hiç şüphesiz, Ameri kan işçi sı n ıfı da emeğin in ürünlerinden yoksun b ı ra 
k ı ld ı .  Ama karaderilelere gelince, sömürülen bütün bir  ha l ktır. Kölel iğ in ve 
ı rk ayirım ın ı n  sonucu ola rak, ü l kenin i ktisadi kurumlarında hiç bir temsi l 
cisi bulunmayan tek azın l ı k, karaderi l i  halktır. Karaderi l i ler tek b i r  en
düstriye sah ip deği l ler, tek bir  endüstriyi kontrolleri a ltında tutmuyorlar. 
Birkaç dağıtım sektöründe, bazı önemsiz ü retim alanlarında, karaderili 
birkaç ufak kapitalist var. Ama bunların  varl ığ ı ,  yönetici sınıf ları n  höşgö
rürlüğüne bağl ıdı r. 
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Amerikanın kurulmasına katı lmış olan bütün cemaatler, i ktisadımızın şu  
veya bu kolu nda büyük hisselere sah ip olmuştur. Hiç şüphesiz, bu cemaat
lardaki emekçi ler de sömürü lmüştür ve sömürül mektedi r. Ama bu sömü
rülme, karaderililere uygulanan şartlar kadar korkunç deği ld ir. 

Bu «beyaz ekonomik duvar»ın varl ığ ını gören b i rçok karaderi l i ,  eşitliğe 
varmanın tek yolunu,  Amerikadan ayrı lma kta ; kendi hükümetlerini, kendi 
ü l kelerini kurmakta gördüler. Hiç şüphesiz, bu, bir çözüm yolu deği ld i r. 
Karşılaştığ ımız sorun çetindir, ama bu sorun, bu ü l kede, diğer güçlerle 
işbirliği yapara k, çözülebi l ir. Bu sorun, sosyal ist bir toplum çerçevesi 
içinde çözülebi l i r. Bugün a rtık, iş işten geçmiştir. Karaderili kapitalistler, 
kapitalist ekonominin b i r  parçaşı hal ine gelemezler. Çünkü kapital izmin 
son dönemine yaklaşıyoruz. Sosyal izmin doğduğu dönemdeyiz. Serbest 
rekabete dayanan kapital izm dönemi çoktan kapandı. Bugünkü kapita
l izm, bütün mülkiyetin ,  bütün kontrolün birkaç kiş inin elinde toplandığ ı ,  
tekel c i  b i r  kapital izmdir. I ktisad ın  bu .. kra l lar�ı, üçyüz yı l  boyunca kara
derili halk ın sırtından toplanan bu mi lyarları geri vermeğe hiç razı olur
lar  m ı?  

Zaman zaman, kitlelerin baskısı altında, bu mi lyarderler, i şe  alma usul
lerinde, emekçilerin terfii meselesinde, bazı tavizlerde bulunuyorlar. Hattö 
şu veya bu firmanın başına bir  karaderi l i  müdür bi le getiriyorlar. Ama hiç 
bir  zaman karaderi l i leri, beyazlarla eşit tutmazlar, onlara eşit bi r oy hakkı, 
eşit b i r  otorite, önemli b i r  hisse, i ktisadi mekanizmanın  başında bir ypne
tici l i k  vermezler. Bu da kapita lizmin özünden, nitel iğinden i leri geliyor. 

Bu kapitalistler s ın ıf ı ,  bugünkü kontrolü kaybettiği ;  yeni bir s ın ıf  - işçi 
sınıfı - egemenl iği  ele a ld ığ ı  zaman ancak, bu durum değişecektir. Çünkü 
işçi s ınıfı iktidarı el ine aldığı gün,  bütün temel işletmeleri mi l l ileştirecektir, 
bunları bütün halkı n mal ı  hal ine getirecektir. 

Bu şa rtla r  içinde ancak, koroderi l i ler ü l kenin iktisodında bir  h isseye 
sahip olabilecekler; bu şartlar  içinde ancak devlet yapısın ın  içinde büyük 
bir  güç hal ine geleceklerd i r ;  o zaman ancak, başka lar ın ın iyiniyetine, 
keyfine bağl ı  olmıyan gerçek bir özgürlüğe, gerçek bir eşitliğe kavuşacak
lardı r. Sosyalist bir Amerika çerçevesi içinde a ncak, koroderi l i ler gerçek
ten özgürlüğe erişeceklerdir. Bu çerçeve içinde a ncak «bir on önce özgür
lük .. ş iarı gerçekleşebilecektir. 
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A V R U P A  K A P I T A L I Z M I N D E Y E N I  E ö l L l M l E R  

Avrupa kapitalizminde ekonomik eğilimler 

Maurice Dobb 

Yozıma başlarken, Batı Avrupada ve Kuzey Amerikada I kinci Dünya 
Savaşı yı l ları içinde, kapita lizmde bel i rmeğe başlayan ve bugüne kadar 
devam eden başlıca özellikleri gözden geçirmemiz, her halde faydal ı  ola
caktır. Ele a lacağım nokta lar, bundan önce de tartışma konusu olduğu 
için, yapacağ ım tekrarın ortaya yeni unsurlar çıkaracağın ı  iddıa etmi
yorum. Sadece çeşitli noktalar daha kuvvetle belirti lmiş olacaktır. Bununla 
beraber, aşağıdaki özetin, bazı önemli sorunlara di kkatı çekeceği için, 
faydal ı  olabi leceğin i  sanıyorum. 

C)zerinde durocağımız birinci nokta şudur:  Görüldüğü g ibi ,  sermayen in  
ve iktisadi g ücün birkaç elde toplanması eği l imi ,  fevka lôde a rtmıştır. 
Bunun yanında, i ktisadi hayatta tekelci usul ler, tekelci egemenl ik de çok 
a rtmıştır. Bugün artık burjuva ekonomistlerin in  eserlerinde göklere ç ıkartı
lan «serbest rekabet» efsanesi, hôlô insanlara tesir etmekle beraber, etkisi 
gitti kçe azalan, bir ideoloj ik  «tatlı dönem» diye an ı lan 19ncu yüzyı l ın  orta
larından a rtokalmış bir soluk  hayal ha line geldi .  Bi l indiği g ib i ,  i kinci 
Dünya Savaşından biraz önce, Amerikan Senatosuno bağlı, ekonomik 
g ücün belirli ellerde toplanma eği l imin i  incel iyen bir Muvakkat Tahkikat 
Komisyonu kurulmuştu. Bu komisyonun soruşturmaları birkaç önemli ger
çek meydana çıkarmıştı : Ozel l ikle, 200 dev şirketin, ima lôt endüstrisindeki 
üretim değerinin % 2S' ini  kontrol ettiğ in i  öğrenmiştik. Ikinci Dünya Sava
şından sonra (1946) veri len buna benzer bir i statistiklerden a nlaşıldığı 
g ibi, Amerikan imalat endüstrisinde, «emlak, işletme ve donatım»ın yarıs ı ,  
1 1 3  büyük ima lat ş irketin in elinde bulunuyordu. Bu tarihten sonraki yı l-
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larda, durumu inceliyen buna benzer yeni araştırmaları n  yapı l ıp yapı l
madığın ı  b i lm iyorum.  Ama herhalde, Batı Avrupa ü l kelerinde yapı lmadı .  
Ingi lterede Tekelleri inceleme Komisyonu çal ışmaların ı  pek yavaş yürüttü, 
Tahkikat Mahkemesi ise ça l ışma larında, durumun genel b i r  özetini çizemi
yecek kadar taraftutuyordu. Her halde, son on onbeş yı ldır  sayı ları fev
ka ıade artan (ve ekseriya Amerikan sermayesine bağl ı  olan işletme birleş
mesi, büyük firmanın küçük firmaları yutmasına bakı l ırsa, ekonomik haya
tın belirli eııerde ' toplanma eği l imin in son yirmi yıl içinde çok a rttığ ın ı  
an l ıyoruz. Böylece, iktisadi politikada tekelci eği l imler çok a rtmış olacakt ır. 
Bu eği l im pazar bulma savaşında, reklam için harcanan korkunç para 
m iktarında, ve fiatların seviyesinde, belli oluyor.) Ama bu gelişmenin, 
bugün l i beral ve sosya l-demokrat çevrelerinde, 1 930-1 940 dönemine 
oranla daha az laf ı  geçen, ama üzerinde önemle duru lması gereken bir  
başka yönü vard ı r :  Bu da, iktisadi g ücün birkaç elde toplanması eği l imi
n in, demokrasi için teşkil ettiği büyük tehl iked i r :  bu eğ i l im, siyasi demok
rasi iddıala rın ı  gü lünç bir  komedi hal ine getirecek kadar, genişlemesidir. 

I kinci özeı ı iğe geçel im : bu özellik, özel tekellerin genişlemesine ve eko
nomist gücün belirli ellerde toplanmasına paralel olarak, devletin eko
nomide oynadığı ro lün ve faa l iyetin a rtışıdı r. Bazı ü lkelerde - ve özell ikle 
Amerikada - bu özel l iğin, kısmen, soğuk  harp döneminde askeri pasraf
ların  art ımış olmasından, ve askeri üretimin ekonomi de gittikçe daha 
büyük yer tutmasından i leri geldiği söylenmiştir. Ama bu özel l iğin daha 
başka nedenleri vardır. 1962 yı l ında profesör Pesenti ve Profesör Vitello 
«ıtalyan kapita l izmindeki eğ i l imler» adl ı  raporları nda, «ıtalyada, Devlet 
Kapita l izminin g ünden güne artan önemi, yeni niteliği, ve çağdaş i ktisadi 
hayatta başl ıca u nsurlardan biri hal ine gelişi»nden bahsetmekte ; «Avru
panın diğer kapita list ü lkelere oranla,  ıtalya, devletin, endüstride en 
büyük paya sahip olduğu ü l ke olmağa başlamıştı r» demekteydi ler 
(s. 79-80). 

Ingi liz ekonomisinde, devlet sektörü (yani mi l l i leşti ri lmiş sektör), bütün 
ü'retimin ancak beşte birini soğlıyor; ama devlet, bütün masrafta, özel
l ik le yat ırım larda, çok büyük bir yer tutmaktad ı r  (bazı y ı l larda, bölgesel ve 
merkez organların ın faaliyetleri hesaba katı l ı rsa, bu tutar, yatırımların  
% 40-50 ine yükseliyor). Fransada mi l l i leştiri lmiş sektörün, sabit sermaye 
ola ra k, bütün yatırımları n  beşte birini tutuyor; Devlet 500 büyük sanayi ve 
ticaret şirketinde hisse sahibidir. 1 955-1960 yı l larında, «Batı ü lkelerin in 
çoğunda, mi l l i  gel ir in üçte biri kamu sektörü kanal ından geçiyor, hüküme
tin mala ve kamu hizmetlerine ayırd ığ ı  para, kamu işletmelerine ayrı lan 
yatı rımla rla beraber, gayri-safi mi l l i  üretimin % 1 5-25' in i  yutuyor.» Tekelci 
devlet kapita l izmi deyimi, bu yüzden, Ikinci Dünya Savaşından sonraki 
dönemde, Batı Avrupanın durumunu çok güzel açıklamaktad ı r. Ama bu 
deyimi kullan ı rken, çok basitleşti ri lmiş ve eskiden çok yayğ ın  olan bir  
an layıştan kaçınmak zorundayız. 
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Iktisadi g ucun g ünden güne daha az elde toplanması ve bu toplan
manın  siyasi teh l ikesi hakkinda yukarıda söyled iklerimiz, bu yen i  geliş
melerin b ir  yönünü belirtiyor :  Amerikal ı lar ın «Big busi ness» dedikleri tip
ten, geniş tekelci teşki latları n, devlet üzerindeki hakimiyeti, günden güne 
a rtmaktadır. Ama tekelci örgütlerle Devlet a rası ndaki «birleşme»ler, «karşı
I ı kl l -karışma»lar, çoğu zaman, tek taraflı ve mihaniki  bir şeki lde anlaş ı l ı 
yordu. Hiç şüphesiz, bu süreç, sadece bir  «boyunduruğa g i rme», b i r  «uyruk
luk» meselesi deği ld ir. Şu noktayı da unutmıya l ı m : Devlet cihazın ın daha 
geniş b i r  i ktisadi faa l iyet yürütmesi, ekonomik  duru mu (kısmen) bağımsız 
ve olumlu şeki lde etkiliyor; bu etkiler, tekelcilerin çı karla rına hizmet et
mekle beraber, tekelcilerin politikas ın ı  kantrol altında tutabi l i r, ona gem 
vurab i l i r ;  bazan da, büyük şirketlerin rekabetinden doğan a na rşiye b i r  
dereceye kadar set çeken, genel durumdaki çelişmeleri b i r  kat  daha kes
kin leştirebilecek etkilerdir. Bu etkilerin, genişl iği ve doğurduğu sonuçla r, 
çok tabii o larak, bel irl i  b i r  ü lkede, belirl i b ir  dönemde, sınıf g üçlerin in  
dengesine, politik faa l iyet durumuna, ve  özel l ikle işçi s ın ıfı n ın  ve  bütün 
halkın yürüttüğü siyasi faa l iyetin aldığı  konkre şekil lere bağl ıdır. (Yuka
rıda adı geçen Pesenti-Vitel lo raporu, bu noktan ın  üzerinde isra r  etmek
tedir.) Bu gerçeği inkô r  etmek; bu etkenlere bağl ı  olmayan b i r  gelişme 
olabileceğ in i  farzetmek, meseleyi fazla basitleştirmek, bunu mihaniki bir 
süreç sanmak demektir. 

Oçüncü özell iğe gelince : Hiç şüphesiz, iki savaş arasındaki döneme, 
hatta 1914  önceki döneme oranla,  Batı Avrupa ü lkelerinde, sermaye biri 
k imi  çok hızlı b i r  tempo i le  artmıştır, ekonomik gelişmedeki artış oranı da 
oldukça yükselmiştir. (örneğin ,  mi l l i  gel irdeki veya gayrısafi mi l l i  üretim
deki y ı l l ı k  a rtış temposu i le ölçülürse). Bu meseleyi daha i leride tekrar ele 
a lacağız. 

Dördüncü noktaya geçel i m :  Bu özelliğe, bir  zamanlar, «ekonomik dev
ren in  bozulması» adın ı  veriyorlardı ,  Maalesef, bu tarife, çok yanı ltıcı an
lamlar veri lmiştir. 1920-1930 yı l ları nda iktisadi faal iyette durgunluklar, 
düşüşler olduğu halde, ikinci Dünya Savaşından bu yana, bu durgunluklar, 
bu düşüşler çok çabuk durduru lmuştu r. Harpten öncesine oranla, iktisadi 
buhran  dönemleri çok kısa sürmüştür. 1948-1960 yı l ları arası nda, Batı 
Avrupa ü lkelerinde, gayri-safi mi l l i  ü retim tutarı «gerileme dönemleri»nde, 
en çok % 1 kadar düşmüştü r. Ya lnız Belçikada ve ısviçrede bu düşüş oran ı  
% l ' i geçmiştir. Oysa, iki dünya savaşı a rası ndaki dönemde, bu düşüş 
o ran ı  birkaç defa % 1 0'u ; Fransoda ve Almanyada % l S' i bi le geçti. 
(Tabi i ,  Amerikada, 1929-1931 yı l larındaki buhra n  döneminde, bu düşüş 
% 30'u bulmuştu.) Neticede, Ikinci Dünya Savaşından sonraki «geri le
me»lerin süresi 1 2  ayı pek ender geçmiştir. Oysa, devaml ı  gelişme dönem
leri kolayca 3-4 yı l ı  bulmaktad ı r. Bu dönem içinde, yüksek konjonktür 
yı l ları ve çok büyük ekonomik faaliyet dönemleri çoktur. Bu durumun 
sonucu olara k, işsiz l ik oldukça az görü lmüştür. Batı Almanyada ve ıtalyada 
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bazı özel etkenler, emek g ücü fazlal ığ ına ve hafif bir işsizl iğe sebep 
olmuştur. Buna karşılık, Ing ilterede, bundan öneceki dönemlere oranla,  iş 
bulma oranı fevka lôde yüksek olmuştur. Işsizlik oran ı  çoğu zaman % 2'yi 
bile bulmamıştır. Hattô zaman zaman, bu oran % 1 'e bile inmiştir. Yine 
bu duruma para lel olarak, bu dönemde, fiatlarda genellikle yükseliş 
kısa süreli bazı istisnalar o lmakla beraber enflasyonist eği l imler görül
müştür. Iki dünya savaşı arasındaki deflasyonist buhranlara karşı l ık, bu 
son dönemdeki bütün iktisadi buhran lar  «enflasyonis\>, buhranlardır. 

Beşinci noktaya geçel i m :  I kinci Dünya Savaşından sonraki dönem, tek
n ik  değ işiklikler a lan ında çok büyük bir dönüm noktası teşkil ediyor. 
Tekn ik buluş ve yen i l ikler yüzde yüz veya kısmen uygulanan otomasyonla 
beraber hiç bir dönemde bu kadar büyük yer tutmamıştır. (kanaatıma 
göre, çağ ımıza «tekn ik  devri .. dedirtebilecek kadar) .  Belki de bu devri, iki 
dünya savaşı a rasındaki dönemden, yani üretimdeki artışın fevkalade h ız l ı  
olduğu yı l lardan, ve Amerikadada, i ktisa�çı ların .. teknikten doğan işs iz l ik .. 
tehl ikesi lafını etmeğe başladıkları 1920-1925 yıı ıarından başlatmak daha 
doğru o lur. Ikinci Dünya Savaşından sonra Batı Avrupa ü lkelerinde mey
dana gelen durum, hiç şüphesiz bu eğ i l imin bir devamı, belki de keskin

leşmiş bir devamıdır. 

Son noktaya gelince : Daha sonra da belirtileceği g ibi ,  sayacağımız 
nedenler yüzünden, işçi s ın ıf ın ı n  toplumsal i l işkiler sistemindeki durumu, 
bu dönem iç inde genel l ikle kuvvetlenmiştir. Bu durumu yansıtan b ir  olay 
da, bazı ü lkelerde zaman zaman görülen istisnalara rağmen, ücretl i lerin 
satın o lma yeneteneğ in in  oldukça yükselmesidir. Bu yükseliş, iş bulma 
olanakların ın  a rtışına de bağl ıdır. 

Şimdi yükarıda saydığımız noktaları sayı larla bel i rtel im. Evvela, sermaye 
birikimin in a rtış ın ı  ele a la lı m. Bir yı l önce yayın lanan bir inceleme (<<Batıda 
ekonomik Gelişme .. , Angus Maddison, londra ve New-York, 1964) de, 
şöyle deni lmekted ir :  «1 950-1960 yı l larında bütün Batı Avrupa ülkelerin
deki yatırım oranlarına bakı l ınca, bundan daha önce hiç bir dönemde bu 
kadar yüksek bir yatırım oran ına varı lmadığın ı  görüyoruz. Bugün normal 
olon yatırım nispetleri, bundan önce, sadece en yüksek konjonktür dönem
leri nde görü lebi l iyordu. Ostelik, 1 950-1960 yı l ları arasında, yat ı rım n ispeti 
hemen hemen her ü lkede yükselmiştir.» Yazarın belirttiğ i  gibi : «1950-1960 
yıl larında görülen yatırım oranın ın  artışı ile, ekonomik gel işmesin hızlanışı 
a rasındaki bağlar çok bel i rl id ir  ... 

Bu eserden a l ınmış  aşağıdaki cetvelde, yirminci yüzyı l ı n  üç  ayrı döne
minde gayri-safi mi l l i  üret ime oranla gayrisafi yatırım oranları veril
mektedir. 
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CETVEL i 

Gayri-safi mil/i üretimle gayri-safi yatmm oranı (bug ünkü fiat/ara göre) 
verilen yılların ortalaması: 

1900-1913  1914-1949 1950-1960 

Ingiltere 7.7 7.6 1 5.4 

ıtalya 1 5.4 1 3.5 20.8 

Almanya 1 4.3 (1925-937) 24.0 

Fransa 1 9. 1  

Norveç 12.7 15.4 (1914-938) 26..4 

Isveç 1 2.3 1 5.5 2 1 .3 

Yine aynı eserden (s. 28) a l ınmış  2 numaral ı  cetvel, birinci dünya sava
ş ından önceki 40 yıl içinde gerçekleşen yı l l ık gelişme artışları oranla. bu 
son on yıl içinde gerçekleşen yı l l ık artış oran la rı vermektedi r :  

CETVEL i i  
Genel gelişmede ortalama ydlık artış oranla" 

1 870-1 913 1 950-1960 

Ingiltere 2.2 2.6 

Fransa 1 .6 4.4 

Belçika 2.7 2.9 

Almanya 2.9 7.6 

ıtalya 1 .4 5.9 

Holfanda 2.2 (1900-1913) 4.9 

Danımarka 3.2 3.3 

Norveç 2.2 3.5 

Isveç 3.0 3.3 

(Amerikaya gelince, 1 870-1913 dönemi içindeki a rtış oran ı  daha yüksekti: 

4.3'. Oysa 1 950-1960 dönemi içinde bu oran 3.2 idi .) 

işsizl ik meselesine geçel i m :  1950-1960 dönemi boyunca, Fransada, Hol
landa, Norveçte, Isveçte, Ingi lterede, işsiz l ik  oran ı  çoğunlukla % 2.5 u bul
mamıştır. Batı Almanyada ise, 1 950-1960 döneminde, orta lama oran daha 
yüksekti : % 4.1 . (bi ldiğimiz özel nedenleri n etkisiyle, tabi i .) Ama 1960'0 
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doğru, bu oran ın  % 2'ye düştüğünü  görüyoruz. Buna karşı l ık, ıtalyada, bu 
oran  % 8'e kadar yükselmişti. Belçikada, Danimarkada, orta lama oran 
daima % 4 veya % 5 idi .  Bütün bu dönem boyunca, Kuzey Amerika ü lke
lerinde, işsizl i k  oran ı  Batı Avrupa ülkelerindeki orta lamadan daha yüksek 
olmuştu r, ve yükselmeğe yüz tutmuştur. 

Birleşmiş M iııetlerin Avrupa i le i lg i l i  komisyonu, 1 950-1960 yı ı ıarı a ra 
sında ima lôt ve  yapı endüstrilerinde ü retimin gelişme oranları n ı  vermek
tedir («1950 yıl ları nda Avrupadaki iktisadi gelişmenin bazı etkenleri .. Ce
nevre 1 964). 

CETVEL i i i  

Ima/ôt v e  yapı endüstri/erinde 1949-1959 yıllan arasında 

yıllık üretim artışı 

ingiltere 2.2 
Fransa 4.3 
Belçika 3.3 
Almanya 6.0 
ıtalya 7.4 
Hollanda 4.3 
Danımarka 2.1 
Norveç 2.8 

isveç 3.7 (yalnız imalat) 

Avusturya 4.0 

Bu sayı lordon a nlaşı ldığı  g ibi, teknik yeni l iklerin etkileri, düzenli b i r  
çizgi izlememektedir. Oretimdeki büyük artışlar, çal ışan emekçi sayısı ve 
genel ü retim arasında i lişkiler olmakla beraber, bu i l işkiler bütün ülkelerde 
görülmemektedir (örneğin ,  bu dönemde, Fransado, ça lışan emekçi sayısı 
yavaş artmakla beraber, ü retimdeki artış oran ı  çok hızl ıydı). öte yandan, 
ü retimdeki artış oran ı  i le yat ırı m  oran ları a rasında (bu yatırım oranları 
gayri-safi yatır ımlara ayrı lan gayri-safi gel ir  oranlarıyle ölçülmüştür) ki 
i lişki, daha belirsizdi .  Bu alanda tek istisna, Norveç olmuştur :  bu ü lkede 
yatır ım oran ı  çok yüksek ; gelişme oran ı  ise çok düşüktü. (Yatın lan ser
maye ile ü retim i  arası ndaki ora n  çok yüksek görülmekteydi.) 

I kinci Dünya Savaşından sonraki dönemde görülen bu olayları n  neden
lerin i  açıklamak meselesine gel i nce, buradaki tarihfel nedenler oldukça 
karış ık ve çok yönlüdür. Bir yandan, askeri masrafları, askeri ihtiyaçları ; 
yatırım tutarın ın, böylece de i ktisadi gelişmen in  de artmasına sebep olon 
tekn ik  icat ve yeni l ikleri de hesaba katmamız gerekiyor. Bazı larına göre, 
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devletin günden güne daha büyük  b i r  rol oynaması özell ikle yen i  .. Key
nes'ci teknikleri»ni kul lanması. ekonomik gidişatta. 1930 y ı l larıyla m uka
yese edi l ince. gör�len büyük değişikl iklerin bir etkeni olmuştur. Bazı larına 
göre ise. bu cografi bölgede Avrupa Ortak Pazarı n ın  kuru lması. tica rette. 
üretimde ve yatı rımda görülen büyük artış ın  başlıca nedenidir. 

Bütün bu etkenlerin yükarıda inceled iğimiz olaylarda az çok rol oynad ı 
ğ ı n ı  inkô r  etmek istemiyorum .  özel l ikle iktisadi faal iyet. yatırım.  geliş
menin yüksek düzeyi (etki oran ları bu sıraya göre azalarak). üzerinde 
büyük etkileri o lmuştur. 

Ama kanaatıma göre. bu etkenler. tek başları na (veya bir arada). 
Marksistleri tatmin edecek bir tarihsel açıklama teşkil edemez. Bugünkü 
dönemde. kapitalist toplumun i ktisadi ve toplu msal temelinde. başka bir 
deyimle. bir  tarihsel ü retim sistemi olarak. kapital izmin temel iskeletini 
teşkil eden toplumsal-ekonomik i l işkilerde meydana gelen büyük değiş
meleri izah etmek için. daha başkq nedenler a ramal ıyız .  Bu nokta i le i lg i l i  
olara k. şunu belirtmeliyiz : Yukarıda da söylediğim gibi .  toplu msal i liş
kiler sisteminde. işçi s ın ı f ın ın  durumu oldukça kuvvetlenmiştir. Bununla 
beraber. bu değ işikl iğe. sadece istatistik yönünden. yaşama seviyesinde 
bir  yükselme ola rak deği l ; politikada. sendika hareketi nde bir  baskı. etki 
ve potansyel etki meselesi olara k  bakmalıyı z ;  öte yandan. bu mesele . ..  sos
ya l izmin bir  dünya sistemi hal ine gelmesi .. diye tan ımlanan yeni yeni 
şartla r çerçevesi içinde i ncelenmelidir. 

Hatırladığınız g ibi .  SBKP-nin XX-nd Kongresindeki tarihsel bi ldiriye 
göre. «çağ ım ız ın  başlıca özell iğ i». «sosyal izmin bir tek ü lkenin s ın ı rların ı  
aşması ve b i r  dünya sistemi ha l ine gelmesi»dir. Bundan başka. bu bi ldiri 
«emperyalist ve sömürgeci sisteminde oluşan çözülme .. n in  «ikinci dünya 
savaşından sonra. tarihsel bir dönüm noktası teşkil eden bir gelişme .. ol
duğunu söylüyordu. 1960 Moskova Konferansı n ı n  Bi ldirisi ise şöyle diyordu : 
«ÇağımlZln başlıca özelliği, dünya sosyalist sisteminin, toplumun geliş

mesinde en önemli etken haline gelmesi . . .  ve bugün toplumun tarihsel 

gelişmesinin başlıca özünü, başlıca eğilimini. başlıca niteliğini tdyin ve 

tesbit etmesidir ... Iki nci Dünya Savaşından hemen sonra dünya güçleri 
dengesinde meydana gelen bu değ işikl ikleri n .  (hiç deği lse birkaç kapita
l ist ü lkede) kapital izmin iç işleniş ine. ve özellikle, sınıf g üçleri dengesine 
büyük bir  etki yapmamış olması, bir  itici güç rolünü oynamamış olması, 
düşünülemez. Bu noktayı i nceledikçe. bu itici gücün bütün dünya şart
larına etki yaparak. çok çeşitli şekiller a lara k. çok çeşitli sonuçlar doğur
duğunu anlarız ; işçi s ın ıf ı  ve sendika hareketlerinde artan kararl ı l ı k  ve 
güven. bu sonuçlardan biridir. Eskisine oranla bugün. varl ı kl ı  s ın ıf  - bir 
bütün olarak - büyük çapta işsizl ikten daha fazla korkmakta. işsizl iğ in  
siyasi sonuçlarında varola n  teh l ike ihtimallerinden daha çok çekinmekte
dirier. Bu s ın ıf. b irçok ülkede. 1930 yı l ları ndaki iktisadi buhrandan o kadar 
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korkmuşdar ki, kapital ist yapının bu çapta ikinci bir buhrana dayanamı
yacağına kanaat getirmiştir, bunu gösteren belirtiler çoktur. 

Akl ımızda tutacağ ım ız i kinci nokta da şudur:  tekellerin gelişmesi ve kuv
vetlenmesi, bir bakıma, i ktisadı yönetimin daha çok merkezleştiğini göster
diğ i  gibi ,  bir bakıma da, sistemdeki çelişmelerin fevka lade keskinleştiği 
anlamına geliyor. «Tekelci rekabeh. ; i ktisadi gruplar, kesimler a rasında 
çatışma adı verilen bu çel işmeler. bütün mekanizmanın dengesine olağa
n üstü zararlar  vermektedi r. Bugün işverenler, sendikaların d irenişiyle. 
grevlerle vb tedbirlerle karşı laşma pahasına kol lektif şekilde veya tekIa
şına ücretlerde büyük çapta indirimler yapmağa kolay kolay ka lkışamaz
lar; onlar bugün sendikaları memnun ederek, rahat iş görmeyi tercih 
ediyorlar ;  hele yüksek ücret verdikleri halde, tekelci egemenl iklerinden 
yararlanarak. malların ı  pazarda daha yüksek Hatlara satabi l iyorlarsa. 
(Hiç şüphesiz. bu da, eski kurtların  kuzulaştığ ı .  cönge kanununu uygula
maktan vazgeçtikleri anlamına gelmiyor.) Bu yönetici sın ıf. geleneksel sal
d ı rıcı ve zorba metotlarını rahatça yürütebileceğ ini anladığı ,  bunu yapa
cak g ücü kendinde bulduğu gün, eski usul lerine futursuzca başvuracaktır. 

Son yı l larda görülen diğer bir olay da, çağım ızın başlıca özel l iğ ine, 
yani «iki sistem a rasındaki rekabet»e açıkca bağlı olan. kapitalist dünyada 
görülen «iktisadi gelişme» kaygusudur. Bu kaygu, kapitalist işverenin, 
büyük tekelci-tröstün, konzem'i n «yaratıcı roı .. ünü ; "dinamizm» i göklere 
çı ka ra n  b i r  ideoloji hal ine gelmiştir. Bruno Trentin, bundan önceki bir  top
lantıda, bu «neo-kapitalizm» ideolojis ini i nceledi. Bu konu üzerinde çok 
şey yazı ld ığ ı  için (Gramaci Enstitüsünün 1962 konferansında okunan rapor
lardan başka. Theodor Prager'in .. Wirtschaftswunder - ader keines?» 

adl ı  eserini kastediyorum), bu noktanın üzerinde daha fazla durmama 
lüzum yoktur. 

Işçi s ın ıf ın ın ekonomik cephedeki gücüne gelince : Bu g üç, kısmen iş
bulma sorununa bağl ıdır ;  daha önce belirttiğ imiz g ibi, bu a landaki 
durum çeşitli ü l kelere göre değişmektedir. ıtalyada, Almanyada ( 1960 a 
kadar), Danimarkada. Belçikada, ve tabii, Amerikada, işsiz l ik düzeylerıeri 
oldukça yüksek;  1920-1930 yı l larındaki ortalama düzeyi kadar yüksek ol
muştur. Hattô bazan onu da geçmiştir. Buna karş ı l ık, ingi lterede, Fran
sada, Hollandada. Norveçte. Isveçte, çok düşük işsiz l ik  ora nları görü lmüş
tür. Bu oranlar, 1 920-1930 yı l ları ndaki oranla rdan da düşüktü. (Hattô 
Ingi lterede bu oranlar ın çok altı ndaydı.) Bütün bu ü lkelerde, işsiz l ik oranı ,  
1 930-1940 yı l larına oranla, oldukça düşüktü ; genelli kle, Amerikadaki oran ı  
bulmamıştır. işsizl i k  oran ın ın  düşük  olduğu ülkelerde, kapitalizm, gele
neksel s i lôhından - yani endüstride bir  yedek emekçi ordusundan - yarar
lana madı.  Oysa bu yedek g üçlerden, ücretleri arttı rmamak, veya - a rtık
değe re tecavüz ettiği hal lerde - indirmek için faydalanıyordu. ıtalya, 
Almanya g ibi, emekçi sayısın ın  iş miktarı n ı  aştığ ı  ü lkelerde bi le, sendika
lar, ücret seviyesini korumayacak, hattô yükseltemiyecek kadara kuvvet-
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l idi ler. Emekçilere talep yüksek olduğu. yahut da yükselmekte olduğu 
zaman da öyle. Kanaatıma göre. Batı  Avrupada. kapital izmin rostladığı 
i ktisadi g üçlükleri n daha çok enflasyonla. enflasyonist buhranlarla i lg i l i  
o lması. (oysa I kinci Dünya Savaşından önce. bu güçlükler deflasyonist 
eği l imler. buhronlarla i lg i l iydi) nedeni. emek piyasas ında görülen bu yen i  
şartlardır. Ama bu nedenleri n yanında. devlet kapital izminde görülen 
büyük gelişme. ekonomik etkilerin in  artışı . g üttüğü spesifik a maçlar. çağ 
daş dünyan ı n  iki sistemi a rası ndaki rekabetin en geniş şekillerine. hattô 
bütün şekillerine bağ l ıd ı r. 

En son yı l larda görülen eği l imler konusunda ne denilebi l ir? Bu eği l im
Iere bakarsak. 1 960-1970 yı l larında şimdiye kadar i ncelediğ imiz dönem
den oldukça farklı özel l ikler. bambaşka bir  gelişme tipi  görülecek mi 
acaba? Endüstrideki gelişmeyi ele a lal ım :  Batı Avrupa ü lkelerinde genel
l i kle. 1950-1960 döneminde görülen sanayi a rtışı 1 960 dan sonra devam 
etmiştir. (Bazi ü lkelerde 1961 yı l ı nda faa l iyetin azalmasına rağ men.) Bir
kaç ü lkede de. gelişme temposu biraz yavaşlamışt ı r. öte yandan. son 
yı l larda. iş piyasasında. işçi yetersizl iği gitti kçe a rtmıştı r ;  işsizlik. özel l ikle 
Batı Almanya (bu ü lkede oran  % l ' i b i le bu lmuyor) ; ıtalya. Avrusturya. 
Belçika g ibi oran ın  daha önce oldukça yüksek olduğu ü lkelerde bi le. 
işsizlik oran ı  çok düşmüştür. Bununla beraber. 1 963 de. imalôt endüstri
s inde. iş bulma olanakları biraz azalmışt ı r. Birleşmiş Mil letlerin Avrupa i le 
i lg i l i  iktisadi komisyonunun .. 1963 yıl ında Avrupanın i ktisadi tablosu» adl ı  
raporunda belirti ldiği  gibi : «Batı Avrupanın en  gelişmiş sanayi ülkelerinde. 
iş olanakları n ı n  çokluğu ve işçi talebi yüksekl iği süreli bir sorun hal ine 
gelmiştir. Bu sorun bazı ü lkelerde yenidir ;  bazı larında ise. Ikinci Dünya 
savaşından beri devam edegelen bir özel l ik teşkil ediyor . . .  1 963 de Batı 
Avrupa emek piyasasında en önemli özelli kler. çal ışan emekçi sayısında 
yavaş bir  a rtış temposu. ve imalôt endüstrisinde kul lan ı lan  emekçi sayı
s ında düşüştür. 

1 961  yı l ında ekonomik gelişmede görülen ağ ı r  temponun  etkisiyle bu 
gelişme oran ı  1 960 y ı l ındaki yüksek oran ı n  yarıs ına veya üçte ikisine ancak 
varabiidi. 1 962 ve 1 963 y ı l ları nda. bu ora n  aşağı yükarı değişmedi. Ama 
1 950-1953 yı l larındaki ortalama oran  da bu kadar olduğuna göre. daha 
önceki yı ı ıa ra nispetle. savaş sonrası dönemindeki en yüksek gelişme oran
larında ' büyük b i r  düşüş olduğunu söyleyemeyiz. Batı Almanyada bel i rl i  
b ir  yavaşlama oldu.  ama Endüstri ü ret imin in gelişmesinde. ıtalya (geçen 
yı la kadar) hôlô başta gelmektedir. Bununla beraber. yatırım oranında 
azalma bel i rtileri görünmektedi r  (özel l ikle sabit  sermaye yatırım ları nda). 
Aşağıdaki iki cetvelde. 1959 dan 1964 e kadar endüstri üretimindeki ge
l işme ve işsizl ik soranlarında bazı sayı lar verilmektedi r. 

934 

TÜSTAV



CETVEL LV 
Endüstri üretiminde yilltk artış oranları 

1 959 1960 1961 1962 1 963 1 964 

Bütün Batı Avrupa için 6 1 0  5 5 4.5 6.6 (t) 

Ingiltere 5 7 1 .0 3.7 6.5 

Fransa 3 1 2  6 6.1 4.8 7.9 

Batı Almanya 7 1 1  6 4.5 3.8 8.6 

Belçika 5 6 5 5.6 6.2 6,4 

ıtalya 1 0  1 5  1 0  9.6 8.8 1 .0 

Avusturya 6 1 0  4 2.3 4.2 

Hollanda 9 1 3  2 5.6 4.5 7.9 

Norveç 6 7 7 4.0 5.8 

Isveç 4 6 5 1 . 1  2.3 5.7 

(1) Sadece Ortak Pazarı ü lkeleri için. 

4 numaral ı  cetvelde görüldüğü g ibi. ü lkeleri n çoğu nda. a rtış oranları 
- 1960'daki rekorla ra yetişmemekle beraber - 1 964'de yükselmiştir. Buna 
karş ı l ık. aynı yı lda. ıtalyada bu oranda büyük b ir  düşüş görülmektedir. 
Ortak Pazara dahil ü lkelerde. gayri-safi mi l l i  ü retim. genell ikle % 5.5 art
mıştır. (1 963 de ise. bu  artış % 4 ü buluyordu.) Yatı rımlar ise % 7 art-
mıştı r. 

CETVEL V 
işsiz sayısı oranları 

1959 1 960 1 961 1962 1963 

ingiltere 2.0 1 .7 1 .8 2.1 2.6 

Fransa 1 .3 1 . 1  0.9 1 .0 0.9 

Belçika 8.2 6.6 4.2 3.3 2.7 

Batı Almanya 2.2 1 .3 1 . 1  0.7 0.8 

ıtalya 8.5 7.7 7.1 3.1 2.5 

Avusturya 4.3 3.2 2.7 2.7 2.9 

Hollanda 1 .7 1 . 1  1 .0 0.8 0.9 

Norveç 2.6 2.0 1 .5 1 .2 1 .5 
Isveç 1 .6 1 . 1  1 .2 1 .3 1 ,4 
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5 numaral ı  cetvelden a nlaşı ldığına göre. Batı Avrupa ü lkelerinde. teknik 
gel işme. örneğ in  Amerikada olduğu gib i .  emekten sağladığı  tasarruflarla 
sermaye birikiminden çok daha çabuk i lerl iyerek. teknolojiden doğan işsiz
l iğe ve sanayi a lan ında. ça lışan işçi sayı sında hızlı bir azalmaya sebep 
olacak kadar yükselmemiştir. Ama bu durumun gelecekte hiç değişmiye
ceğ in i  söyliyemeyiz. Sermaye-üretim oran ına gelince. bu oran ın  (Ameri
kada olduğu g ibi) düşmeye devam edeceğ in i  gösteren bazı bel i rtiler vor. 

Bütün bu verileri özetliyel im : 1 950-1 960 yı l larında bazı kapita l ist ü l ke
lerde elde edilen istisnai ve şaşırtıcı yüksek a rtışlar özel ve kısa süreli 
etkenlerden ileri gelmişe benziyor. Bu a rtışların kısa süreli . devam edemi 
yecek. bel ki de  bir  daha gerçekleşmiyecek an i  «rekor»la r olduğunu. geç
miş tecrübelerden. bi liyoruz. Bu özel etkenler a rası nda : iş gücünün. yani 
yedek emekçi sayısı şartlarındaki elastikiyet; ihracatta artan ta lebin etkisi. 
yatı rımları teşvik eden teknik yeni l ikler. yeni donatım ihtiyacı. savaş döne
min in  sonucu olan büyük gecikmeleri ve zara rları biran  önce teıafi zorun
lu luğu.  bazı  hal lerde. devlet sektöründeki büyük yatı rımlar ve diğer mas
rafla r. 

Bugünkü dönemde, gelişme oran ı  genell ikle biraz yavaşlamışa benziyor. 
Bununla beraber. bugüne kodar. bütün ül kelerde orta lama. genell ikle 
1 950-1 960 yı l ların ın  orta lamala rından aşağı düşmemiştir. Hatta. gördüğü
müz gib i .  1 964 yı l ında. yükselmiştir b i le .  Savaş sonrası dönemin genel  i kti
sadi durumunda bir değişik l iğin olduğunu. yahut da yakın bir  tarihte 
olacağın ı  gösteren herhangi bir belirti görülmemektedir. Bugünkü dö
nemde. de. kapitalizmi n  - yukarıda n  beri özetlemeğe çal ıştığ ı m  - özel
l ikleri nde. önemli bir değiş ik l iğ in olacağ ın ı  da pek tahmin edemeyiz. 

Bunun la beraber. son yı l lara özgü bir gelişmeyi önemle ve d ikkatle 
belirtmeliyi z :  Bu da. Avrupa ü lkelerine yapılan Ameri kan yatırım larında 
görülen büyük a rtıştır. Hiç şüphesiz. bu özel l ik. 1950-1960 yı l ları döne
minde;  hatta - daha ufak çapta olmakla beraber - i ki savaş arası döne
minde de görülmekteydi. Amerika Ticaret Bakanl ığı ve Mal iye Bakanl ığ ı  
bu konuda. çeşitli tarih lere a it  bi lg i  vermektedi r. Yedi yı l  önce. J. Dunning. 
«ingiliz ima/at endüstrisinde Amerikan yatlrlm/afl" (Londra. 1 958. Unwins) 
adlı eserinde. Amerikalı ların Ingi l iz endüstrisine yaptıkları yat ı rımlar konu
sunda her çeşit enformasyonu özetlemiştir. 1 929 yı l ında. Büyük Britanyada 
doğrudan doğruya yatı rı lmış dolar tutarı. 485 mi lyonu buluyordu.  Bu 
miktarı n aşagı yükarı % 55 i. ima ıat endüstrisine yatırı lmışt ı .  Bu mik
tar. Avrupadaki dolaysız Amerikan yatı rımlar ın ı n % 36.7 in i  teşkil edi 
yordu.  Böylece. bütün Avrupadaki Ameri kan yatı r ımları. 1 mi lyar 300 mi l 
yon doları buluyordu. 1 955 yı l ı nda. Ingi lteredeki Ameri kan yatırım ları n  
tutarı. 1 mi lyar 420 mi lyon dolara yükselmişti .  Ima ıat endüstrisine yatı rı lan 
m iktar oranı .  bunun % 67 in i  buluyordu .  (Kalan % 33 ü ise. petrol. ticaret. 
banka. maden. kamu hizmetleri vb. a lan larına ayrı lm ıştı.) Aynı tarihte. 
Avrupadaki (dolaysız) Amerikan yatı rımların ı n toplamı .  3 mi lyar dola r  
civarındaydı .  
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i kinci Dünya Savaşından önce, bütün Avrupada, endüstriye yatırı lan 
Ameri kan  sermayesinin en  büyük k ısmı  (%  25) elektrik donatımına, ve 
sonra s ı ra i le, otomobil ve kamyon, makine, madeni eşya, ve kimya en
düstrilerine ayrı l ıyordu.  Amerikan  sermayedarları genel l ikle dolaysız yatı
rımları tercih ediyorlardı. Ikinci Dünya Savaşından beri, ing i lteredeki 
Amerikan yatı rımları petrol rafinelerine, otomobil, makine, kimya en
düstrileri a lan larında a rtmış ; maden endüstrisine, kamu hizmetlerine ayrı
lan miktar, azalmıştır. Amerikan şi rketlerin in  ingi lterede yaptı kları yatır ım
ları n  orta lama karı ,  % 19-20 idi .  

Bu konuda konkre soyı lar bulunmadığı halde, son zamanlarda özell ikle 
geçen yıl, Avrupadaki Ameri kan yat ı rımları n  tutarında hızl ı bir artış - "Av
rupa dolar isti ıasına uğramaktadır» dedirtecek kadar büyük bir. a rtış -
görülmektedir. (Bu cümle, bir  I ng il iz gazetesinde, 4 Şubat 1965 tarihl i  
The Guardian do ku l lan ı lmıştı r.) Bu yatırımlar ın en büyük kısmı, ticarete 
ve endüstriye yapılmıştır. Birçok firma ve fabrika satın a l ı nmış,  birçok 
Amerikan şirket ve işyerlerin in  şubeleri açı lmışt ı r. Geçen yı l ı n  başlarında, 
Amerikanın dış ü l kelere yaptığı bütün yatırım la rı n  dörtte biri ,  Avrupa ü lke
lerine ayrı lmıştı r. Ama 1964 y ı l ında (yine 4 Şubat ta rihli The Guardian 

gazetesine göre) Amerikan ın  ihraç ettiği sermayenin % 60'i, Avrupaya 
yatırı lmıştı . örneğ in, Fransado, Amerikan ın  endüstriye yaptığ ı  yat ırım ın  
1959 i le  1 964 yı l ları arasında iki katına çıktığ ı  görülmüştür. (1959 da 632 
mi lyon dol lar i ken, 1964 yazı nda 1 .250 mi lyona yükselmiştir.) Bu durum 
Fronsoda (özel l ikle Amerikan sermayesinin en i leri teknikleri kul lanan 
sanayi lere sokulması) büyük kaygu ve hoşnutsuzluk yarattı. Her halde, bu 
hoşnutsuzluk, Fra nsiz hükümetinde son zamanlarda tutumunu değiştir
mesinde ; Avrupa ve genel l ikle dünya sorunları konusunda, Amerikan  
egemenl iğine cephe olon, daha  bağımsız bir  nitel ik taşıyan bir  d ış  politika 
yürütmesinde büyük rol oynamıştır. 

Ameri kan sermayesi yine yatırımlar yolu i le Federal Almanyaya do sız
m ıştır. Ama bu yatı rımları n  son yı l lardaki tutarı ve yönü hakkında kesin 
bir  bilgi veri lmemişti r. Ameri kan ın ,  i ktisadi etkiler yolu i le, Federal Al
manya hükümetine kolaylı kla söz geçirdiğ in i  görmekteyiz. 

Kanaatıma göre, karşı mıza şu soru çıkmaktadı r :  önümüzdeki dönem, 
Ameri kan sermayesinin, Amerikan iktisadi politikas ın ın, kapitalist Avrupayı, 
günden güne, daha bağ ıml ı  bir ekonomik "nüfuz bölgesi», hatta bir "yarı
sömürge», bir i ktisadi uydu haline getirmeğe çal ışt ığı  bir dönem mı  olacak
tır? (Bu durum, 1 930 yı l larında. Nazi Almanyasın ın  Güney-Doğu Avrupa 
ü lkeleri ne iktisadi sokuluşunu hatı rlatıyor.) Böyle bir dönemin başında 
bulunuyorsak. kanaatıma göre, bu yeni eğil im çok önemli sonuçlar doğu
rabi l i r :  örneğin. iktisat alanında, tekelci politika bir  kat  daha gerici b i r  
nitel ik kazanacaktı r ;  devlet politikasında, siyasi örgütlerde. daha otoriter. 
daha sağcı eği l imler biri nci pıana geçecektir. 
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Bu yazıya son verirken, Batı Avrupa ülkelerindeki işçi hareketine, ince
lenmesi büyük faydalar sağl ıyabi lecek, üç önemli sorun üzerinde durma
s ın ı  teklif ediyorum. (Bu meseleler, kanaatıma göre, ajitasyon konusu 
ola ra k  ele a l ı nmamal ıd ır ;  teklif ettiğ im  i nceleme, konjonktür araştırması 
düzeyinde yapı lmal ıd ı r.) 

1. Ameri kan egemenliği altında bulunan,  Ameri kan-Avrupalı şekiller 
a larak, gelişmekte olan yeni mi l letlerarası tekelci örgütler hangileridir? 
Bunla r hangi sektörlerde, hangi endüstri lerde gelişl"!lektedir? 

2. Bu gibi  gelişmelerden iç yapılarda ne g ib i  değişiklikler, ne g ibi etki
ler beklenileblir? Devlet i ktisadi politikasın ın ,  devlet kapital izmi eği l im
lerin in  etkileri, bu geliştirmeleri keskin leştirecek, yoksa bunlara set çeke
cek nitelikte m idir? 

3. Son yı l lardaki değişikl iklerin etkisiyle işçi  s ın ıfın ın  yapısında, taba
kalaşmasında, bu çeşitli tabakaları n  nitel iğinde ve çıkarları nda, ne g ib i  
değişmeler olmuştur? 
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K O M O N I S T  V E  ı Ş Ç ı  P A R T i L E R I N D E  

Nigerya'da ilk işçi gazetesi 

Nigerya'da yeni yayı n lardan biri «Advonce» adındaki ileri gazetedi r. 
Bu gazete, Nigerya işçi bası n ın ın  habercisidir. 16 Ağustos 1965-de çıkan 
i lk  sayısı n ı n  baş yazısında, gazetenin, «halkın yaşıyan bir  sözcüsü olduğu, 
onun düşünceleri ni ,  di leklerin i ,  umutla rını ve hakl ı isteklerini dile getir
diği» belirtil iyor. 

«Advance», ça l ışan Nigerya halkına, işçilerine, köylülerine, gençliğine 
ve ayd ın lara hizmeti kendine en temel ödev bil iyor. Gazete diyor ki : 
«Bizim merkez konumuz iş olduğundan, . . .  çal ışma alanındaki anlaşmaz
l ık ları ,  yani işçilerimizin savaşın ı ,  ayd ınları mız ın ,  çiftçilerimizin ve köylü le
rimiz in  daha iyi hayat şartları için yürüttüğü savaştaki çatışmaları keskin 
hatla rıyla i letmeye çaba göstereceğ iz. Gazete, halk ımız ın çıkarlarına en 
iyi hizmet eden politik hatlarla ve programlarla dayanışma göstermel idir. 
Gazete, demokrasi için savaşan ve toplumsal örgütlenmenin daha yüksek 
bir düzeye ulaşması uğrunda çaba gösteren herkesi destekliyecektir . . .  » 

«Advance», Afrika birl iğ in i  sağ lam laştırmaktan yana olan, demokratik 
değişmeler için ve Afrika kıtas ın ın emperya lizm ve yeni-sömürgeci l ik bo
yunduruğundan tümden ku rtu lması için çaba gösteren i leri örgütlerin ça l ış
malarına daha çok ış ık  tutmayı kendine amaç bil iyor. 

Gazete, okuyucu lara çağrısında, yığ ın lar  a rasına, özel l ikle Nigerya 
gençl iğ in in safları a rasına, ü lkenin daha iyi bir  geleceği için umut ış ık
ların ı  ve bayrağ ın ı  götürmekte kararlı olduğunu  belirtiyor. Bu geleceğe 
«ancak gerçek, bi l imsel, sosya lizm uğrunda sarsı lmadan savaşarak ger
çekten u laşı labi lecektir». 

«Advance»nin i lk  iki sayısı nda, (ikinci sayısı 1 5  Eylül 1965-te çıktı), ol
dukça geniş bir  çevreyi içine alan sorunları kapsayan yazı ve enformas
yon yayın landı : Günümüzde Nigerya'n ın  ekonomik ve politik durumu, 
emekçilerin grev hareketlerı, ü lkenin tam ku rtu luşu için yürütülen savoşta 

939 

iiI i 

• 

TÜSTAV



işçi sı nıfını n rolü ve Güney Afrika ü lkeleri nde kurtu luş hareketinin geliş
mesi. 

Nigerya Sosyal ist Işçi ve Köylü Partisi'n in  genel sekreteri T unji Oteg
beye'nin yazısıyla daha başka yazı lar, mi l l i  ku rtuluş hareketind� Nigerya 
proletaryasının rolüne ayrı lmış .  Iki nci sayın ın baş yazıs ın ın ve «Grev dal
gası N igerya'yı kapladı . .  baş l ığ ı  a ltında toplanan (Sayı : 1 )  enformasyonun 
konusu grev hareketleri. Gazete, Nigerya 'n ın  gerçi 1 Ekim 1960-da bağım
sız devlet i lôn edildiğ ini ,  fakat gerçekte Batın ın en büyük emperyalist 
devletlerine bağl ı  olduğunu, bu devletlerin ü lkedeki durumlarını koru
dukların ı ,  bunun için de derebeyi ve komprador elemanları iktidara getir
d iklerin i  bel irtiyor. Bu elemanlar Batı n ın emperya l ist büyük devletleri nin 
ajanları olara k  ça l ışmaktad ı r. işçi ler ve köylüler, kurtuluş savaşında ver
di kleri bütün kurbanlara rağ men, bağ ımsızl ığa erişmekle bi rşey sağ l ıyama
mışlard ı r. 

Nigerya'n ın bugünkü politik ve ekonomik durumunun en karakteristik 
özell iği ,  Nigerya'n ın  ekonomisinde yabancı emperya l ist tekellerin ve şirket
lerin egemenl iğidir. Gazetenin 1 .  sayısı nda çıkan ve "Yabancı şi rketleri 
ekonomimizi yıkıyor .. başl ığ ın ı  taşıyan notta deniyor ki : « Ihracatımız ve 
ithalôtı mız, madenierimiz ve sanayi imiz, en iyi büyük çiftl ik işletmelerimiz, 
bankalarımız ve ma liyemiz yabancı şi rketleri n elindedir. Gemici l iğimiz ve 
hava u laştı rmamız da, taşit ulaştı rmamız g ibi gene yabancıların tekeli 
a lt ındadır. Perakende ticarette United Africa Company, John Holt ve öteki 
yabancı firmalar ağ ı r  basmaktadı r  . . .  Tekellerin mevcut sermayesi 
1 951 -den 1 955-e kadar % 300 a rttığ ı  ha lde, ayni süre içinde mi l l i  gel ir  
sadece % 25 yükselmiş, 590 mi lyon sterl ing'ten 740 mi lyon sterl ing'e çık
mıştır ... 

Nigerya'n ın,  Ingi l iz, Amerikan, Batı Alman, Japon ve öteki büyük kapi
talist devletlerin tekelleri tarafı ndan gittikçe daha fazla sömürülmesi, öte 
yandan egemen s ın ıf ların, emekçi kitlelerin ağ ı r  durumunu hiç bir  şekilde 
d üzeltmeyi istememesi, ü lkede yayg ın  bir huzursuzluk doğurmakta ve iç 
sosyal çelişmelerin keskinleşmesine vardırmaktadı r. Bugün ü lkede yeni bir 
g rev dalgası .gittikçe büyümekted ir. Grev hareketinin kuvvetlenmesinin 
doğ rudan doğruya sebebi, işçi ücretleri nin düşük oluşu, hayat paha l ı l ı 
ğ ın ın  g ittikçe a rtması, ve hükümetin yeni bir  kanun çıkaracağı yolundaki 
söylentilerdir. Bu işçi düşmanı kanunla işçilerin grev ha kkı el lerinden a l ı 
nacak ve işverenlere greveileri işten atma hakkı tanınacaktır. Nigerya 
emekçi lerin in g rev hareketin in önemli bir yönü, çeşitli sendika ve birli klere 
bağl ı  olan işçi ve memurların g revlere katı lması ve hakları ve istekleri için 
birl ikte savaşmasıdır. Gazete, işçi düşmanı bir  kanun çıkarma denemelerin i  
kesin l ikle suçlamakte ve ü lkenin i kti sadi du rumunun kötüleşmesi yüzün
den, işçileri n isteklerini reddetmeleri yüzünden egemen çevreleri n  taşıdığı 
sorumlu luğu belirtmektedi r. 

«Ad ve nce .. , Nigerya emekçilerin in ağır  durumunun gerçek sebepleri ni 
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ortaya koyarak emekçilerin hakların ı  savunurken, sütünla rındo, işçi hare
ketinde ve m il l i  kurtuluş hareketinde işçi sın ıfı ile onun öncüsü Nigerya 
Sosyalist Işçi ve Köylü Partis i 'n in rolü üzerinde geniş olarak durmaktadı r. 
«Nigerya Sosyal ist Işçi ve Köylü Partisi 'nin doğuşu .. (sayı, 1 .), «Siyasi Parti 
Nedir? .. (sayı, 1 .), «Siyasi Bir Parti Nası l  Çal ı ş ı r :  örgüt ve Yöntem .. ve 
«Halkın I htiyaçları .. (sayı, 2) g ibi bir s ıra yazıda N igerya Sosyalist Işçi ve 
Köylü Partis i 'n in doğduğu şartlar, partin in  programı  ve ana hedefleri, 
günümüzde Nigerya işçi hareketin in  en önde gelen sorunları i le i lg i l i  
olarak bi lgi verilmektedi r. 

1963 Ağustosu nda lagos'ta kuru lan Nigerya Sosyal ist Işçi ve Köylü Par
tisi, Nigerya işçi s ın ıfı n ın  siyasal bir örgütüdür ve çal ışmalarında Mark
sizm-leninizm i lkelerinden yön a lmaktadır. Ol kedeki burjuva-feodal parti
lerinden farklı olarak, NSIKP emekçi y ığınlar ın çıkarların ı  d i le geti rmekte 
ve bir  ı rk ya da kök temeline dayanmamaktad ı r. Bu parti, Nigeryan ın  
kapitalist olmayan yolda gelişmesi ve  ülkede sosya list dönüşümlerden 
yana olan işçileri, köylüleri ve devrimci aydın ları safları nda birleştirmek
tedir. NSIKP bugün, tam bağımsızl ı k  için, sömürgeci l ik ve yeni-sömürge
cilik boyunduruğundan ü lkenin iktisadi kurtul uşu uğruna, halk ın demok
ratik hak ve hürriyetlerin in  g üvenl iği  uğruna savaşta Nigerya emekçi kitle
lerin in  çabalar ın ı  seferber etmeyi en yakın ödevleri nden biri saymaktadır. 
NSIKP, Marksizm-leninizm ü lküsünü Nigerya emekçileri a rasında yaymak 
için geniş bir  çal ışma yürütmektedi r. Bugüne kadar ülkenin çeşitli bölge
lerinde 70-ten fazla parti şubesi kurulmuştur. 

«Advance .. gazetesi, ü lkenin bütün i leri sol kuvvetlerin in  Birleşik Mi l l i  
Demokratik Cephe'de birleşmesi iç in NSIKP'nin çıkardığı  çağrıyı yayın ladı .  
Bütün i leri kuvvetlerin b i rleşmesi fikri, Tunji  Otegbeye'n in «Nigerya'da 
Hürriyetler Sorunu Ne Durumdadır? .. (sayı 2) başl ık l ı  yazısında yer almak
tadı r. 

«Advance .. gazetesi, N igerya emekçileri ad ına kahraman Viyetnam hal
kıy la dayanışmasın ı  belirterek, Amerikan si lahl ı  kuvvetlerin in Güney Viyet
nam'dan çeki lmesin i  istemektedir. Gazete, Nigerya işçi s ın ıfı n ı ,  Afri ka, 
Asya ve lôtin Ameri ka'n ın  hü rriyet sever bütün insanların ı ,  barıştan yana 
olan herkesi, ABD. Emperya listlerini Güneydoğu Asya'daki askeri plôn
lar ından vazgeçirmek için baskı alt ına a lmaya çağ ı rmaktad ı r. Rodezya ve 
Güney Afri kan ın  öteki ü lkelerindeki kurtuluş hareketleri ne ayrı lm ış  olan 
yazı larda da dayanışma fikri ağ ı rl ığ ın ı  duyurmaktadı r. 

«Advance .. n in  gün lük gazete olarak yay ın lanması tasarlanmıştır. Fakat 
ş imdi l ik iki haftada bir çıkacak, sonra do haftal ık  gazete ola rak yayınlana
caktır. 

Nigerya işçilerin in ilk g azetesin in  doğuşu, bu öneml i  Afrika ülkesinin 
polit ik hayatında, gittikçe a rtan  Nigerya proletaryasın ın hayatında önemli 
bir  olaydı r. «Advance .. gazetesi n in  çıkmaya başlaması, Nigerya işçi hare-
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ketinde ola gelen önemli değişmelerin b ir  ispatıd ı r ;  ü lkede sosyal izm için 
çaba gösteren kuvvetleri n etkisinin ve Nigerya emekçi lerin in sınıf bi l in
cinin artmasının bir  yansıs ıd ır. Gazeteyi Nigerya emekçileri ve onlar ın 
öteki ü lkelerdeki dostları büyük bir memnunlukla selÔmladı lar. I l k  tepki 
ve tebrikler gazetede yayınlandı .  Bu tebriklerde gazeteye. ülkenin bağ ım
sızl ığ ın ın  sağlamlaşması. tam .  bağımsızl ığ ı .  barış. demokrasi ve  sosyal 
i leri l ik için yürüttüğü ağ ır  savaşta başa rı di lekleri di le getirilmektedir. 
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ö Z E L  S AY F A L A R ı M I Z  

Sovyetler Birliği Komünist Partisi 

Merkez Komitesine 

Değerli yoldaşla r !  

Büyük Oktobr Sosyal ist Devrimin in 48-inci yı ldönümü dolayısiyle Türkiye 
Komünist Partisi Merkez Komitesi, bütün Türk komünistleri, Türk emek
çileri ve yurtseverleri adına Sovyetler Birliği Komünist Partisini, Sovyet 
halk ın ı  hara retle ve candan kutla r. 

Büyük Oktobr Devrimin in zaferi, Sovyet halk ın ın ekonomik ve sosyal 
gelişme yolunda, komünizm yolunda elde ettiği başarı lar bütün dünya 
emekçilerin in, ezilen hal kların emperyal izme karşı, bağımsızl ık, barış, 
demokrasi ve sosyal izm uğrunda mücadelede başlıca desteği olmuştur. 

Türk halkı  bu desteğ in kudretli etkisini , daha Büyük Oktobr Devrimin in 
i l k  yı l l a rında, emperyalizme karşı g i riştiği ölüm-dirim  savaşında ve daha 
sonraları ekonomik  bağımsız l ık için mücadelesi s ıra ları nda gördü. 

Sovyetler Birl iğinin israrla izlediği barış politikası, ayrı ayrı d üzenlerdeki 
devletlerin barış içinde yanyana yaşaması prensipine bağl ı l ığ ı, Tü rkiye i le 
dostlu k  ve iy i  komşu luk münasebetlerin in  yeniden kuru lması, geliştirilmesi 
yolunda sarfettiği gayretler halkımız ın en hayati menfaatlerinin, içten 
emellerin in de ifadesidir. 

Insan l ık  tarihinde yeni bir  devir açan büyük devrimin 48-inci yı ldönü
münde sizleri selômlarken, Sovyetler Bir l iği Komünist Partisine, Sovyet hal
k ına, komünizmin kuruluşu dôvasında, halklar a rasında dostluk ve barış 
uğrundaki mücadelede yeni büyük başarı lar d i leriz. 

TORKIYE KOMUNIST PARTISI MERKEZ KOMITESI 
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TlJRKÇE YAYıNLARlMIZ 

Sovyetler Birliği Komünist 

Partisi Programı 

Bildiri 

Sovyetler Birliği Komünist Partis inin XXi i .  Kongresinde kabul 

ed i lmişti r. 

i i  

Komünist ve  Işçi partileri temsilcilerin in  1960'da Moskovada top

lanan ve önemli mi l letlerarası dünya komünist ve Işçi hareketi 

meselelerini görüşen konferansı üstüne 

Komünike 

i i i  

Türkiye Komünist Partisi 

Doğuşu, Kuru/uuş, Gelişme yol/arı 

Türkiye Komünist partisi tarihinden sayfalar. 

Değerli okuyucularımız, 

yayın ları mızı isteyiniz. 
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