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Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 

Hareket birliği hayatın yüklediği bir zorunluluktur 

F. Anton, A. Ferrari, V. Slavik 

Bugün mi l letlerarası alanda harekete geçen i lerici g üçler, h iç bir 
dönemde bu kadar kuvvetli olmamışt ır. Bu güçlerin etkisiyle tarihin g idişi 
kesinlikle değ işiyor ; eski toplumsal sistemde genel buhron derinleşiyor. 
Bu durum karşısında kapita lizm, büyük maddi kaynaklarını, siyasal ve 
ideoloj ik  güçlerin i  seferber ederek, Büyük Sosyal ist Oktobr Devrimi  döne
minde harekete geçen, Ikinci Dünya Savaşından sonra büyük çapta kuv

vetlenen i lerici güçlerin �a ldır ı larını durdurtmoya çal ışıyor. Bu i lerici g üçler, 
güçlü sosyalist devletler sistemi ; kapita l ist devletlerin hayatında büyük rol 
oynıyan işçi s ın ıfının bi l inçli çevreleri, mi l l i  bağımsızl ı k  hareketinin savaş
kan ruhlu orduları ; yeryüzünde barıştan ve demokrasiden yana olon bütün 
hareketlerdir. Büt�n bu güçler, devrimci kurtuluş hareketinde büyük bir  
gel işme sağlamaktad ı r. Sosya list sistemin el i nde, mi l letlerarası gelişmeyi 
etki altı nda bırakacak, ideoloj ik  pOlitik ve ekonomik araçlar  bulunması, bu 
sistemin oynadığı  role özel b ir  önem kazandı rıyor. çağ ımızın en etki l i  
siyasi hareketi olan dünya komün ist sistemi, çok büyük bir sorumlu luk  
taşımaktad ı r. 

Bugüne kadar biriken bütün tecrübeler bize şu gerçeği göstermiştir: 
Toplumun i lerlemesini garanti a ltına alan, etken, tarih in  canl ı  güçleri -

yani d ünya sosyalist sistemi, işçi hareketi, ve mi l l i  kurtuluş hareketinin 
yürüttüğü işbirliğine ve karş ı l ık l ı  dayanışmaya dayanan hareket birliğ idir. 
Bu bakımdan, bugünkü duruma sevinçle, iyimserl ik le bakabi l i riz. 
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Bununla beraber, bugünkü dünya durumu gerçekçi bir  gözle incelenip 
değerlendiri l i rse, gelecekteki gelişme olanakları, çözüm yolu  bekliyen 
sorunlar, i lerici güçlerde bir  endişe uyandırabi l i r. Yürütülen çok yönlü, 
çok çeşitli savaşta bel i ren bazı olaylar, bu endişeyi hakl ı  gösterebili r : 
Bugünkü dönemde meydana gelen bütün olaylar, emperyal izmin,  özel
l ikle Amerikan emperya l izminin, Viyetnam'da olduğu gibi ,  dünyanın başka 
bölgelerinde de saldırı la rın ı  a rttı rdığın ı  göstermektedi r. Emperyalizm, 
Lôtin Amerika ha lkların ı ,  tehdit etmekle yeti nmiyor; Domin ika Cumhuriye
tinde görüldüğü gibi ,  mi l l i  kalk ınma yolunda i lerlemek istiyen halkların 
işlerine si lôhla m üdahale ediyor. Amerika n  emperya l izmi, Amerikan kıta 
sında sosya lizmi kuran,  özgürlüğe kavuşan tek ülkeye, Küba'ya karşı, hiç 
durmadan provokasyonlarda bulunuyor. Yeni sömürgecilerin plônları ,  
iktisadi ve askeri müdahale yolu i le  gerçekleştiriliyor. Bunu Kongo'da, 
özgürlükleri uğruna savaşan daha başka ü lkelerde de görüyoruz. I ki 
dünya savaşı geçiren Avrupada, s ın ırla rın  gözden geçiri lmesini istiyen, 
i ntikamcı sesler tekrar yükseliyor. Bunu Batı Almanyada görüyoruz. Bütün 
hal kların hayatı bakımından. büyük bir teh l ike teşkil eden si lôhlanma 
yarış ı  günden güne hızlanıyor. Emperyal istlerin yürüttüğü  yeni-sömürgeci 
politika, bügün dünyayı yeni bir savaşla - geçmiş harplerden bin kat daha 

yıkıcı bir savaşla tehdit ediyor. 

Bu şartlar içinde, barışı koruyacak. m i l letlerarası gerginl iğe son verecek. 
emperya l istlerin saldırı larına karşı koyacak m ücadele ;  mi l l i  kurtuluş. 
demokrasi ve sosya lizm uğrunda yürütülen savaşla sıkı sıkıya bağlıd ı r. 

Yükarıda saydığ ımız olay ve eğ i l im lere bağlı ola ra k. geniş kitlelerin 
endişelerin i, düşüncelerin i  a ksettiren şu sorularla karşı laşıyoruz: Emper
yalizmin sa ld ırganl ığ ın ı  a rttıran nedenler ned i r? Bu saldırganl ığa bağlı 
olarak. mi l letlerarası durumdaki kötüye g idiş in sebepleri nedir? Teh li kenin 
günden güne a rttığ ını  gören, gerici güçleri kesin b ir  yenilgiye uğratmak 
istiyen bütün g üçlerin en ivedi l i  ödevi ned i r? Bu ödevle i lgi l i  olarak. 
komünist partileri nası l  bir faa l iyet yürütmek zorundadırlar? 

Emperyal izmin saldırganl ığ ı , n iteliğ inden i leri gelmektedir, Bütün i lerici 
ve devrimci g üçlerin birl iği ancak. bu saldı rganl ığa set çekebili r. 

Emperyalist saldırı ları n  g ünden güne artması, emperyal izmin dünya 
a lan ında güçler dengesini kendi yararına değiştirmek üzere sarfettiği 
çabaları dile getiriyor. Emperyal izm. i lerici güçlere karşı, dünya politika
sında statüquo'yu devam ettirmeye çal ışıyor. Yaptığı m üdaha lelerle de, 
sosya lizmi, mi l l i  kurtu luş hareketini durdurtmaya çabal ıyor. Bu a maçla, 
sosya list ü lkelere. devrimci harekete, mi l l i  ku rtuluş hareketine karşı yönel
m iş bir komünizm a leyhtarı kampanyasına g i rişiyor. Emperyal izmin saldır
ganl ığ ın ı  kolaylaştıran etkenler ise, barış ve m i l l i  kurtuluştan yana olan 
güçlerdeki dağ ınık l ı k ;  sosyalist ü lkeler ve dünya komünist hareketinde 
birl iğin yetersizl iğidir. Ote yandan, emperyalizm, halkları atom savaşıyla 
tehdit ederek. şantaj politikasına başvuruyor, 
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Komünistler, daima harb yoluna giden emperyal izmin niteliğ ini her 
zaman hesaba katmış, emperyalizmin içinde gel işen süreçleri her zaman 
gerçekçi b ir  gözle incelemişlerdir. Komünistler, emperyalizmin hareket 
a lanın ı  dara ltarak, ona karşı koyabilecek güçleri seferber etmektedir. 
Bugün, yani emperya l izmin karşı-devrimi çeşitl i ü lkelere «ihraç» ettiği, 
bütün insanlığı bir atom savaşı ile tehdit ettiği bu dönemde, komünist
lerin bu tutumu, olağanüstü bir önem kazanıyor. Emperyalist pol itika 
yenilgiye uğratı lmal ıd ı r, uğratı labi l i r  de. Bu yeni lgi ilerici g üçlerin yeni 
hamlelerine yol açacaktır. I lerici güçlerin - özel l i kle, büyük destekleri olon 
sosya list ü lkelerin - hareket birl iği nde beliren her aza lma, kapitalist 
ü lkelerdeki sağcı çevreleri sevindiriyor. Bu çevreler, sosyal ist devletler 
arasında, dünya komünist hareketinde, mil li kurtu luş hareketinde, ve 
kendi ü l kelerindeki demokrati k harekette meydana gelen bütün a nlaş
mazl ık lardan yararlanmaya çalışıyorlar. 

Şu gerçeği kabul edel im : Dünya komünist hareketinde beliren anlaş
mazl ık lar, kitlelerin barış, demokrasi ve sosyalizm uğruna yürüttüğü 
savaşa, bazı sosyalist ü l keler arasındaki il işki lere, mi l l i  kurtu luş hareke
tine, çok o lumsuz etkiler yapmıştı r. Bu anlaşmazlık lar, bazı kapitalist ü l ke
lerde, işçi s ın ıfın ın  hareketini de zorlaştırıyor. Viyetnam ha lkına yard ım  
sağ lamak üzere, bütün sosyal ist ü l keler a rasında hareket birliği gerçek
leşebilseydi ,  Amerikan emperyal istleri Viyetnam vatandaş savaşına bu 
kadar uzun süre müdahele edebi l ir miydi acaba? Viyetnam Demokratik 
Cumhuriyetine, yani egemen bir sosyalist devlete karşı askeri gücünü 
açıktan açığa kul lanabil ir miydi? 

Viyetnam'da Amerikan saldırısı n ın püskürtülmesi, harbin, dünyanın bu 
bölgesinde yayılmasına engel olacağı gibi, daha başka olumlu sonuçlar 
doğururdu : dünyanın genel durumu düzel irdi ; işçi s ınıf ının yü rüttüğü 
savaş kolaylaşırdı ; çağ ımız ın büyük sorunlarına çözüm yol ları bu lmak 
üzere i lerici ve demokratik güçler a rasında anlaşma olanakları arta rd ı .  
Bu  saldırıya son verilmesi, barış uğruna savaşan bütün güçlerin faal iye
tinde bir dönüm noktası teşkil edebilir, bütün emperya list harplerin püs
kürtülmesi, barışçı bir politikanın izlenmesi, karşı-devrimin zor yolu i le 
«itha l»ına son veri lmesi ; yeni-sömürgeci sistemlerin kanundışı  edilmesi 
gibi, bütün dünyayı i lgilend iren önemli sorunlara çözüm yol ları sağlıya
bil i r. Şu gerçeği unutmıya l ım : Bağ ı msızl ığa yeni kavuşan ü lkelerde, bu 
sorunlar karşısında, bütün ilerici güçler - başta komünistler - a rasında 
en ufak düşünce ayırım ı  olmadığı gibi, bu sorunlar belirli b i r  hareket 
birliği de sağlamaktadı r. Bu hareket birliği, tecrübeler a rttıkça, daha da 
sağlamlaşa bilir. 

Bugünkü şartlar içinde, milletlerarası durum, çeşitli ü lkelerdeki siyasi 
olaylara, siyasi gelişmeye etki yapmaktadı r. Bugün, çeşitli ü lkelerde, dev
rimci güçleri n karşısına d ikilen ödevlerin önemi, çeşitliği ve ölçusu dur
madan a rtmaktadır. Ama bu özellik, dünya çapında yürütülecek ortak 
çabalara l üzumka lm ıyor anlamına gelmez. I lerici güçlerin, kendi ü lkele-
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rini i lg i lendiren sorunları çözüm lernek üzere yürüttüğü savaş, mi l letlerarası 
a landa yürütülürse, daha etki l i  o lur, daha önemli sonuçlar elde edil ir .  
çağ ımııda m i l l i  ve m i l letlerası sorunların çözüm lenmesi, i lerici güçlerin 
m i l l i  ve mi l letlerarası a lan larda yürüttüğü hareket birl iğ ine dolaysız 
şeki lde bağ l ıd ı r. 

Dün olduğu g ibi bugün de, i lerici güçlerin hareket birl iği ,  konkre siya
sal gel işmenin, tarihsel durumun sonuçla rı olan objektif temel lere dayanır. 
Komünistler, bu birl iğ in sağlanmasına yard ım etmek istiyorlar ;  bunu 
yaparken de, kend i lerine özgü belirli a maçları deği l ,  geniş halk kitlele
ri n in ç ıka rlar ını  göz önünde tutuyorlar. Bütün emperyal ist a leyhtarı, de
mokratik hareketlere ; bütün dünyada barış uğruna savaşan ha lklara 
karşı komünistlerin  taşıdığı sorumlu luk  büyüktür. Emperyalistlerin saldırı 
larını durdurmak, üçüncü dünya savaşı teh l ikesini önlemek, bütün dün
yada barışı garanti a lt ına a lmak, u lusal  ve toplumsal kurtu luş uğruna 
halkların yürüttüğü savaşı zafere ulaştırmak, dünya emperyalizmini yok 
etmek için, bütün i lerici güçleri n  birl iğini sağ lamak, komünistlerin ödevi
d i r. Komünistler, ü l ke çapında olduğu g ib i  dünya çapında da bu bir l iğin 
yönetici gücü olmak zorundadır. Ama bu ödevlerini yerine getirebi lmeleri 
için, dünya komünist hareket in in içi nde, hareket birl iğ in in sağlanması 
şarttı r. 

Dünya komünist hareketinin yürüttüğü savaşlarda, elde ettiği başarı
ların tari hinde en önemli öze l l ik, bu hareketin karşı laştığ ı  bütün zorlu k
lara rağmen, birliktir. Dünya komünist hareketinin en g üzel geleneklerin i  
gözümüzün önüne getirel im: Orneğin, «Rusyaya sataşmak yok h.  hareketi ; 
Çin devrim in in savunu lması ; demokratik Ispanyaya sağlanan yard ım ; 
i ki nci Dünya Savaşından önce, bu savaş içinde, i lerici güçlerin yü rüttüğü 
ortak hareketler; komünist parti lerin in geniş ha lk  kitleleri a rasında düzen
lediği sayısız konkre a ksiyon lar vb. Bütün bu hareketlerin yard ımı  i le, 
barıştan, demokrasiden ve sosya l izmden yana olan güçler, gerek ü lke 
çapında, gerekse dünya çapında, yeni yeni başarı lar  sağlıyabi ld i .  

Komünist hareketin bir l iğ i  statik bir  kavram deği ld i r ;  canl ı  b ir  süreçtir. 
Bugün çeşitli şekil ler alan bu birl i k ;  komünist hareketinde yeni ham leler 
sağlamak üzere bütün komünistlerin ortak çabalar sarfetmesi, bu hare
keti meydana getiren bütün u nsurların ,  eşitl i k  ve otonomi içinde, aksiyon
lar  yürütmesiyle ancak sağ lanabi l ir .  

Genel teorik, stratejik ve takti k sorun lar  karşısında a nlaşmazl ıklar 
bel i rince, bu ayırımlara son verecek en emin yol, ortak düşmana karşı 
yürütülen savaşta anlaşmayı sağlıyacak sorunlarda hareket birl iğ in i  temin 
etmektir. Bugün ,  bu sarun la rın en önemlisi , en konkresi, komünistleri i lg i 
lendirdiği  g ibi, bütün m i l l i  kurtuluş hareketini ,  barıştan ve demokrasiden 
yana bütün güçleri de i lg i lendiriyor. Bu sorun, Amerikan emperya l istlerin in  
Viyetna m Ha lk  Cumhuriyetine karşı g i riştiği saldırıya, Güney Viyetna m  
halkına karşı uygu ladı kları terör ve ezgi politikasına son veri lmesi ; Güney 
Viyetnam halkına kendi kaderin i  tôyin etme hakkının gara nti a ltına alın-
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ması ; bu sorunla i lgi l i  mi lletlerarası anlaşmalara saygı gösterilmesi soru
nudur. 

Bugün birl ik  yolunun, pratik hareket bera berl iği yolunun aranması ,  
tarihsel bir  önem kazanmaktad ı r. K imisine göre, komünistleri bölen an
laşmazl ıklar, onları birleştiren unsurla rdon çok daha kuwetl id i r. Bu 
düşünceye katı lmak, Marksist prensiplerden vazgeçmek demektir. Göster
mel i k  bir  birl iğe taraftar deği l iz, oma bütün a nlaşmazlıklara rağ men, 
bütün komünistlerin, kendi lerini bi rleştiren unsurları n  üzerinde durmasını 
istiyoruz. Bunu yapabil irlerse, çok ciddi sonuçlar doğuracak, en ivedi l i  
ödevlerin yerine getirilmesine engel olacak yeni  anlaşmazlıklarını çıkma
s ın ı  önlemiş olacaklar. Bunu söylemekten maksadı mız polemiğe g i rişmek 
değ i l ;  varolan eğ i l imler göz önünde tutularak, birl iği sağlıyabi lecek 
doğru bir metodun bulunmasını  istiyoruz. Geçenlerde beşinci yı ldönümü 
kutlanan 1 960 Moskova Konferansı, kardeş partiler arasında işbirliğ inin 
nası l  kurula bi leceğ ini ,  önemli a nlaşmazlı kları önlemek üzere hangi metod
Iara başvurulacağın ı  gösterm işti. Aralarında anlaşmazl ıklar varolan par
ti lerin bu metodları kabul etmesi, bu metotları daha do etkili bir hale 
getirmez m i?  

B irl ik, özel l ikle hareket birl iği derken, hareket ettiğimiz nokta şudur :  
Çeşitli komünist partileri, birbirine çok yak ın önemli a maçlar g ütmekte ; en 
hayati sorunlarda aynı görüşü benimsemektedi r. 

Bu gerçeği ispatiıyon olayla r çoktu r :  Azei l ikle Magrip ü lkeleriyle Doğu 
Arap ü lkelerin in temsilci lerini bir oraya getiren konferans ;  Latin Amerika 
Komünist Partileri Konferansı ; Avrupa Kapital ist lJIkeleri Komünist Par
ti leri Konferansı vb. Buna benzer olaylar çoktur. Bütün partilerden, en 
önemli nazari ve tarih i  sorunlar hakkındaki görüşlerin i  sormak ;  günün 
meseleleriyle i lg i l i  görüş değiştokuşu düzenlemek bir yoldur. Tecrübeler 
bize şunu göstermişti r :  Görüşlerin birbirine uyması, komünist ve işçi par
tilerin in etkili ortak hareketler yürütmesi demektir. Orneğ in, Va rşova 
a nlaşmasını i mzalayan devlet ve parti lerin temsi lcilerini bir o raya getiren 
son toplantı, bütün dünyada büyük yankı lar uyandırd ı .  Bu toplantıda, bu 
devletler arasındaki bağları kuwetlendi recek, emperyalist saldırı lara set 
çekecek kararlar  a l ınmıştır. Çeşitli sosyal ist ü lkeler arasında daha konkre 
bir  i ktisadi işbirl iği sağlıyan çeşitli iki taraflı toplantı ları do örnek vere
bi l i riz. 1 964 sonlarında toplanan Latin Amerika Komünist Partileri Kon
feransı, Latin Amerikada emperyalist aleyhtarı harekete yeni bir g üç sağ
ladığı gibi ,  partiler a rasındaki anlayışı ve yakın l ığ ı  arttırd ı .  Bu Konferan
s ın etki leri ni, emperya l ist sa ldırıs ına karşı savaşan Domin ika Cumhuri
yeti halkı lehine düzenlenen kampanyalar di le getird i .  

Komün ist partileri n in Viyetna m  Emekçiler Partisine, Güney Viyetnam 
Mil l i  Kurtuluş Cephesine ve kahraman Viyetnam halk ına sağladığı destek, 
a rzu edilen çapta olmamakla beraber, yine de ıaftan ibaret kalmadı, ve 
büyük anlam taşıd ı .  

Barış uğrunda, emperyalizme ka rş ı  yürütülen savaşta gereken hareket 
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birl iği ve dayanışma sorunu, dünya komünist hareketin in  çerçevesi içinde 
kal mıyor. Bu bakımdan, dünya komünist hareket in in tarihsel rolü, çeşitl i  
ü lkelerde gen iş  halk ve emekçi kitlelerin in enternasyonalist bi l incine yap
tığı büyük etkiler göz önünde tutu lmal ıd ı r. Dünya komünist hareketin in 
oynadığı rolün önemi ,  hareketin bütününe ve partilerin her birine, emper
yalist a leyhtarı, demokratik ve devrimci harekete karşı daha da büyük bir 
sorumlu luk yüklemektedir. Son zamanlarda, kapitalist ve sosyal ist ü lke
lerdeki komünist partilerine, bağ ımsızlığa yeni kavuşmuş ül kelerde i kt i 
darda bulunan parti ve örgütleri i le temaslar kurmalarını ,  a rttı rmala rını 
tavsiye etmemiz bir  tesadüf deği ld i r. 

Hiç bir  komünist partisi, dünya komünist hareketin in gelişmesini sağlı
yacak herhangi bir  unsuru küçümsiyemez, zayıf düşüremez. Aksine, tek 
doğru yol : Dünyanın çeşitli bölgelerinde, hareket birliğ ini kuvvetlendi rrnek 
üzere sarfettikleri çabala rda, komün ist partileri nin geçirdiği tecrübeleri, 
g iriştiği teşebbüsleri, enine boyuna incelemek; bütün dünyada emperyal ist 
a leyhtarı dayanışmayı art ırmak üzere, bu tecrübelerden yaratıcı b ir  şekilde 
faydalanmaktı r. 

Kitlelerin geniş bir kesiminde enternasyonal ist bi l inç bugün  düzenl i  
şeki ı ıer a lmakta, konkre a ksiyonlarla di le gelmektedir. Dünya Sendi ka lar  
Federasyonu, Dünya Demokrati k Kadın lar  Federasyonu, Mi ı ıetlerarası 
Telebe Birl iği, Dünya Demokratik Gençl i k  Federasyonu gibi  örgütler, 
çeşitli i lerici eği l imlerle işbirl iğ i  yapmaktad ı r. Dünya Barış Hareketi yeni 
faal iyetlere g i rişrnek zorundad ı r. 1 965 Hels inki Barış Kongresinde birliğe 
çağ ı ran önemli kararlar al ındı .  Ama emperyalizme karşı, ha lkları n  u lusal 
ve toplumsal  kurtuluşu uğruna yürütülen savaşta, hayatın zorunlu lukların
dan meydana gelen bu savaş yoı ıa rından başka, yeni yeni şekiı ıer doğ
maktadı r. 

Bununla beraber, kitleler a rasında meydana gelen bu yeni dayanışma 
şekiı ıeri büyük zorlukla rla karşı laşıyor. Emperyal istlerin eli ndeki bütün 
propaganda mekanizması, bu savaş şekiııerine karşı işlemektedi r. Bu 
dayanışma yoı ıarına başvuranlar, çeşitli ayırım lara tabi tutuluyor, hakla
rında kovuşturma açıl ıyor. Çeşitli mi l letlerarası teşki lôtların iç sorunları 
da küçümsenmiyecek kadar önemli  oluyor. özeı ı i kle  bu teşkilôtlar, siyasi 
gelişmeye veya yeni akımların çatışmasına bağlı olaylarla karş ı laştığı 
zaman, bu sorunlar daha büyük bir önem kazanmaktad ı r. Asyada, Afri
kada, Lôtin Amerikada, mi l l i  kurtuluş ve devrim hareketinde, kitlelerin 
yürüttüğü hareketler günden güne daha önemli bir rol oynamaktad ır, 
1 966 Ocağında, Havana'da Asya, Afrika, Lôtin Amerika Kıtaları Daya
nışma Konferansı toplandı .  

Halkları n  kendi kaderlerini tôyin etme hakkını  savunan Lôtin Amerika 
halklarıyla Dayanışma Hareketi gibi örgütlerin kurulması, m i ı ıetlerarası 
a landa, büyük önem taşımaktadı r. Bu hareketin düzenlediği 1964 Buenos
Ayres toplantısına, Lôtin Amerikan ın  çeşitli ü lkelerinden gelmiş, işçi s ın ı
f ının, sendi kaların  ve çeşitli siyasi teşekküııerin (ara ları nda sosya l istler, 
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hristiyan-demokratlar, komünistler bulunuyordu) temsilcileri katı lm ıştır. Bu 
toplantı böylece Rio de Janeiro'da toplanan olağanüstü Amerikan lJIke
leri Konferansına sert bir cevap teşkil etti. 

Burada birkaç tanesini saymakla yetindiğimiz bu olaylar bize şu ger
çeği ispatlamaktad ı r: Emperyalist a leyhtarı, demokratik ve komünist hare
ketlerin birl iğini istemek, soyut bir d i lekte bulunmak anlamına gelmiyor. 
Biz, birlikten bahsederken, şimdiden varolan, gel iştirilebilecek, kuvvetlen
diri lebilecek konkre gerçekıere dayanıyoruz. 

Bütün mi l letlerarası hareketlerde, komünistler aktif, birleştirici, seferber 
edici bir rol oynamakta, oynamak zorundadırlar. Bununla beraber, şu 
gerçeği kabul etmeliYiz : Komünist saflarında a rada s ırada meydana çıkan 
a nlaşmazl ık lar, kitle hareketini olumsuz yönden etkiliyor, aksiyonların ı  
köstekliyor, gereken birl iği zayıflotıyor, komünistlerin etkisini, otoritesin i  
gölgel iyor. 

Bu anlaşmazl ıkları n dünya komünist hareketine yapabileceği, yaptığ ı  
kötü etkilerini küçümsemek, büyük bir  hata olur. Emperyal istlerin başlıca 
a macı, komünistleri - ülke çapında olduğu g ibi, dünya çapında da -
kitlelerden tecrid etmektir. Emperyalistler, komünistleri günün en önemli 
sorunların ı  çözümlemekten aciz göstermeye çalışıyorlar. 

Şu noktayı da unutmıya l ım : Komünist a leyhtarı propagandada kul lanı
lan kanıtlar arasında ; burjuvazini n dünya komünist hareketine karşı yürüt
tüğü savaşta ; en etkili kanıt, en etkili ideolojik silôh, hiç şüphesiz, komü
nist hareketinde varolan bu anlaşmazl ıklard ı r. Bütün komünist hareket
lerin in  itibarını düşürmeye çabaiıyon emperya listler, sosyal ist ülkelerin ve 
özel l ikle Sovyetler Birliğ in in bütün davranışların ı  büyük bir dikkatle izl i
yorlar. Bu ülkelerdeki hayatı, al ınan kararları, güdülen a maçları gerçek
Iere uymayan şekilde göstermeye çal ışıyorlar. Düşmanın bu iftira larına 
verilecek en güzel cevap, sosyal izmin ve komünizmin kuruluşunda ortaya 
çıkan sorunların  çözümlenmesi, bu a landa yeni başarılar elde edilmesi, 
sosyalist ülkelerin izlediği dış politikada olumlu ve canlı bir enternasyo
nal izme yer veri lmesidi r. 

Toplumsal özleri, ideolojileri, nihai a maçları ayrı olon güçler arasında, 
gerektiği onda o rtak düşmana karşı saldı rıya geçebi lmeleri için, hareket 
birliğini kurma zorunluluğunu kitlelere gösteren komünist/erdir. Aynı sınıf 
temeline, aynı ideolojiye dayanan komünistlerin, emperya lizme karşı 
yürüttükleri savaşta, hareket birl iğini a ramadıklarını gören kitleler, bunun 
nedenini elbette anl ıyamaz. Viyetnam, Küba, Kongo, Venezuela, Portekiz, 

- Kolombya halkları, a kderili, karaderili Amerikal ı lar, Perulu kızılderililer; 
sefaleti n, sömürgecil iği n hüküm sürdüğü bölgelerde, emperya listlerin 
s i lôhl ı  müdahelesine, siyasi baskı ve terörüne hedef olan bütün emekçi ler ; 
komünistler ha kkında hüküm verirken, sözlerine değil, hare ketlerine bakı
yor/ar. Çok haklı olara k  şu soruyu sorabilir/er :  Komünistlerin bu davranı
ş ın ı  tôyin eden nedenler nedir? Bunlar, barış, halk ın özgürlüğü ve bağım
sızl ığı dôvaları ndan, sosyal adalet isteklerinden daha önemli mid ir  acaba? 
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Geçirdikleri acı tecrübeler. ha lk  kitlelerine birl iğin değerini öğretmiştir. 
Bu kitleler. Moskova Danışma Toplantısı n ın (Mart 1 965) Bi ldirisinde yer 
olon şu açıklamayı iyi anl ıyorlar: .. Bütün komünist partileri. emperyalizme. 
sömürgeci l iğe ve yeni-sömürgeciliğe. tekelci sermayenin egemenliğine 
karşı ortak savaş yürütmek; kurtuluş hareketine kesin bir destek sağlamak ;  
emperya l istleri n saldırı larına uğrayan ha lkları savunmak. bütün devlet
lerin egemenliği ve bütünlüğü temel inde. dünyada barışı sağ lamak üzere. 
saflarını s ıkıaştırmak. dünyaya karşı taşıdı kları sorumlu lukları kavramak 
zorun lu l uğundadırlar  ... 

Böylelikle, dünya komünist hareketinin hareket birl iği, komünistlere 
özgü bir  d i lek o lmaktan çıkıyor. geniş kitlelerin hayati menfaatleri uğ
runda yürütülen savaş sürecin in ayrı lmaz bir  parçası hal ine gel iyor. 

Son olaylardan a nlaşı ldığı gibi .  dünya komünist hareketindeki a nlaş
mazlıklar aza lmamıştı r. a ksine derinleşmiştir. Hiç şüphesiz. bu a nlaşmaz
hklara. gerek i l k  belirdiği zaman, gerekse son zamanlarda, çözüm yol ları 
a randı, bölücü faa l iyetlere karşı başvurulocak yol lar  ve biçimler tesbit 
edildi, dünya komünist hareketinin gerek bütününde, gerek çeşitli kesim
lerinde, ortak ödevlerin daha  i y i  anlaşı lmasına çalışıldı. Dünya komünist 
hareketinde. herkes, bu fevkalöde önemli sorun ları .  - sorum lu luğunu 
bi l inçle d uyarak - çözmeye çal ışsa. bu yolda büyük sonuçlar e lde edile
bi l i r. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, partilerin büyük çoğunlu luğu Mark
sist-Leninist prensipler temel i nde kuru lacak birliğe ta raftar olmasına rağ
men, bu isteklerini gerçekleştiremiyorlar. Bununla beraber. bu çoğunluk 
bu görüşünden vazgeçmiyor ;  vazgeçemez. Ve birl iğ in tekrar kurulmasına 
ça l ış ı l ıyor. 

Başlıca ödevimiz, dünyanın her bölgesinde emperyal ist saldırı larına son 
verdirtmektir. Bu saldır ı ların  en öneml isi, en kanl ısı. Amerikan emperya
l istlerin in  Viyetna m  ha lkına karşı g i riştiği müdahaledir. Bu saldırıyı bir on 
önce durdurtmak zorundayız. Bu utanç verici savaşın sona ermesiyle. 
Viyetna m  halk ına hakl ı  dôvasın ı  zafere götürme. kendi kaderini özgürlük 
i çi nde töyin etme olanakları sağlanmış  olacaktır. Ote yandan, horbin 
daha geniş bölgelere yayı l masına imkön kalmıyacaktır. 

Hiç şüphesiZ. istisnasız bütün komünist ve işçi partileri Viyetna m  hal
k ın ın kahramanca yürüttüğü hakl ı  savaşı destekledi klerini açıkladı lar. 
Birçok parti, bu savaşa ; etki l i ,  oldukça önemli maddi yard ım lar  sağlamak
tadı r. Orneğin, Sovyetler Bir l iği i le  sosya l ist ü lkelerin sağ ladığı yardım. 
Viyetna m  Demokratik Cumhu riyetin in  isteklerine ve bu devletle i mza lan
m ış anlaşmalara uygun düşmektedir. Dünyanın her tarafında, Viyetnam 
halkıyla dayanışma hareketleri günden güne çoğa lmaktad ı r. Kapital ist 
ü l kelerde. Amerikan emperya l istlerin in  saldırıs ına son verilmesini istiyen 
gösteri ler düzenleniyor. Amerikada bile. Amerikan halk ın ın  en asil gele
neklerini d i le getiren i lerici güçler, Viyetnam savaşına karşı ve Viyetnam 
halk ın ın haklarını tanıtmak üzere. gösteri ler düzenl iyor. emperyal izmin 
kalesinde karşı laştı kları bütün güçlüklere göğüs geriyorlar . .. Viyetnam 
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Demokratik Cumhuriyetine yapı lan bombardımanlara son verin iz!» şia rı ,  
büyük yankı lar uyandı rıyor. 

Bugün hareket birliğ in in genişlemesi ve tekrar can lanması fevkalôde 
önemlidi r :  Bu şartla ancak bütün dünyada ve özel l ikle Amerikan saldırı
s ın ı  destekliyen devletlerde, destekleme ve dayanışma gösterileri çoğal
t ı labi lecek. kuvvetlenebilecektir. Amerikan emperyal istleri bu sa ldı rıyı 
genişletmeye kal kışt ıkları takd i rde. i lerici güçlerin daha etkili yard ım  yol
larına gidebi lecekleri isbat olunmal ıd ır. 

Her parti bu hareket birl iğini gerçek hal ine geti rmek üzere. bütün 
güçlerini. bütün i mkônlarını ku l lanmak zorundadır. 

Bu ödev. bütün i lerici ve devrimci güçlerin sarsı lmaz desteği. dünya 
işçi s ınıf ının öncüleri. devrimci savaşın. bu savaşı destekliyen ha lkla ra 
sağlanacak bütün yard ım  şekillerin in  soru mlu luğunu taşıyan dünya sos
yalist sisteminin. sosyal ist ü lkelerdeki komünist ve işçi parti lerin in başlıca 
ödevidir. Yardım ın  bütün şekil lerine başvurul mal ıd ı r. Viyetna m  halkı. bütün 
dünya halkları bunu beklemektedir. Sosyal ist dünyanın sıkı birl iğ i. uyarıcı 
ve cesaret verici bir örnek. gerek kapitalist dünyadaki halk kitlelerin in. 
gerekse emperyal izm boyunduruğundan yeni kurtu lmuş halkları n  seferber
l iğini  kolaylaştıran fevkalôde önemli b ir  destek teşkil edecek. bütün i lerici 
g üçlerin hareket birl iğini kolaylaştıracaktır. 

Bu ödev. sosyal ist olmayan ü lkelerin. komünist ve işçi partilerine de 
düşen bir ödevdir. Bu partilerin büyük bir kısmı. kendi ü lkelerindeki işçi 
s ınıf ını ve diğer demokratik güçleri etki l iyebil iyor. Bütün bu g üçler. Ameri 
kan  emperyalistlerin in saldırıs ına şiddetle karşı koymakta. kahraman 
Viyetna m  ha lk ın ı  desteklemektedir. Bu saldırıya bir a n  önce son veri lme
sini istiyen bu güçler. isteklerini çeşitli şartlar içinde. çeşitli şekil ler a ltında 
belirtmektedi r. Bu partilerin. bu örgütlerin politikası ve faaliyetleri a ra
sında birl i k. bir zorun lu luktur; bu birl i k. işçi s ın ıfın ın. gen iş  halk  kitlele
rin in. sendikaların. çeşitli demokratik teşkilôtları n  yürüttüğü hareketleri. 
bir l ik içinde. bölge. kıta. hattô dünya çapında yürütülen. daha etki l i  
hareketler hal ine geti recektir. O zaman ancak. Amerikan ın  emperya list 
çevreleri kendi lerini destekliyen ü lkelerde bile bu kadar kesin l ikle d i le 
getirilen istekleri hesaba katmak zorunda kalacaktır. 

Bütün komünistlerin başlıca dayanağı olan proletarya enternasyona
l izmi bunu istemektedir. Bu hareket birl iğinin gerçekleşeceği ni  u mut edi
yoruz. Ama bu birl iğin bira n  önce gerçekleşmesi şarttır. Durumun daha 
da kötüye gidebileceğin i  unutmıya l ım .  Bugün, bütün güçlere rağ men hôlô 
geçebi lmek o lanakları olan yollardan geçmek. o zaman. bir kat daha 
zorlaşacaktır. 
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Batı Almanyada Bundestag seçimleri 

Max Reimonn 

1965 yı l ın ın  Eylülünde yapı lan Bundestag seçimleri, bütün dünyada 
olduğu gibi ,  Almanyada da gerginl iğ in çok arttığı ,  durumun tehl ikeli bir 
hal aldığı  bir dönemde cereyan etti . Amerikan emperyalistleri Viyetnam 
saldı rısın ı  devam etti riyorlard ı .  Bütün dünyada, gerici ve  saldırgan g üç
lerin başlıca kuvvetin i  teşkil eden ; halkların yürüttüğü kurtuluş hareketini  
engel lemek üzere çeşitli devletlerin iç işlerine si lahla müdahale eden 
Amerikan emperyalistlerin in en faa l  müttefikleri, Batı Almanyadaki mil i
tarist ve intikamcı güçlerdir. Batı Almanya yöneticileri, şovinist, intikamcı 
faa l iyetlerin i  devam ettiriyorlar. Si lôhlanma politikasını hızlandırdıkları 
g ib i ,  atom si lahları da elde etmeye çalışıyorlar. Demokratik Alman Cum
huriyetinin i leri sürdüğü, nükleer si lôhlardan vazgeçi lmesi, s i lahlanma 
politikasına son veri lmesi, ik i  Alman devleti arasındaki i l işki lerin normal
leştirilmesi ile ilgili tekliflerin h iç birini kabu l  etmiyorlar. Onların istediği, 
I ki nci Dünya Savaşın ın sonuçların ı ,  Alman emperya l izmi yararına değiştir
mektir. Yönetici çevrelerin saldırgan politikası, Federal Alman Cumhuri
yetini, Avrupada, en büyük harp tehli kesi merkezi hal ine getirdi. 

Dış politika alanında amaçlarına rahatça varmak için de, gerici güçler, 
Anayasayı ka ldırmak, «harbn(i) hazırlıyacak bir d iktatorya kurmak isti
yorlar. 

Bu duru m  karşısında, Alman Komünist Partisi, seçim kampanyası süre
since, siyasi durumu açıkl ıyorak, kitle hareketini gel iştirerek ve destekliye
rek, Federal Almanyada yönetici çevrelerin anti-demokratik, tehl i kel i  yöne
I i�ine son vermeye çalıştı. Barışa ve demokrasiye bağlı bütün güçlerle, 
sendikalarla, sosyal-demokrat mi l itanları ve kadrolarıyla, aydınla rın ve 
gençliğ in temsilci leriyle iş birliği yapa n ;  Hristiyan Demokrat Partisinin 
savunduğu politikayı yeni lg iye uğratmaya, barış, anlaşma, demokrasi ve 
toplumsal kalkın ma politikası n ın  başarıs ını sağlamaya çal ışan partimiz, 
seçim kampanyasın ı  bu yönden düzenledi .  

Seçim lerin sonuçları ,  demokrasiye, barışa bağlı bütün emekçi güçlerinin, 
bütün halk kuvvetlerin in  bu amaca varamadıklarını göstermiştir. 

(1) Tota l harb. 
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Federal Cumhuriyetin nükleer s i lôhlara kavuşmasını istemiyen, Amerika
l ı la rın  Viyetnam saldırı sına cephe a lanların  kampanya boyunca sarfettiği 
büyük çabalara ; harp suçlular ın ın affed ilmesini protesto eden harekete ; 
sendi ka ların  ve ayd ınların  «olağanüstü tedbirler kanunu»nun kabul edi l
mesine karşı gösterdiği büyük direnişe rağ men, barış güçleri, bu seçim
lerde, gerici g üçleri, bu güçlerin politikasını yeni ldiye uğratamadı .  Bu  
son seçimlerde, iktidar partisi, Hristiyan-Demokrat Partisine ve  Bavaryal ı  
hristiyan demokratların  partisi o lan  Hristiyan-Sosyal Birl iğ i  Partisine veri
len oy miktarı çok a rtmıştır. 

Seçime katı l ma oranı  % 87'yi bulduğu ha lde, oyların % 47,6 ini alan 
( 1961 seçim lerinde oyların  % 4S,3 ünü  a l mıştı) Hristiyan-Demokrat Partisi 
1 S,3 milyon oy top ladı .  ( 1 95 1  seçimlerine oranla bir mi/yon fazla oy a lm ış
tır .) Bununla beraber, Hristiyan-Demokrat Partisi 1 9S7'de olduğu g ibi, 
Bundestağ'da mutlak çoğunluğu sağ lıyamadı. Seçim lerden önce koalisyon 
hukümetinde bulunan Alman Liberal Partisi, bir mi lyona yakın oy kaybet
m işti r. 

Alman Sosya l-Demokrat Partisi, 1 2,8 mi lyon oyla, genel oy tutarı n ın  
% 39,3 ünü ( 1961 seçim lerinde % 36,2) toplamıştır Böylelikle, bu partiye 
veri len oy tutarında 1 ,3 m i lyon luk bir  artış görü lmektedi r. Sosya l-Demokrat 
Partisi çoğunluğun partisi o lmak, yeni hükümeti kurmak niyetindeydi. 
Ama bu işi başara madı .  

Seçim lere katı /an partiler arasında barışın, Anayasan ın  korunması ve 
siyasi gergin l iğ in aza ltı lması g ibi  a maçlar güden tek parti, Alman Barış 
Birl iği ,  1 961  seçim lerinde 607.000 oy toplamısken, bu seçimlerde 434.1 88 
oy topladı (% 1 .3). 

Yeni Bundestag'daki 496 mi l letvekil inden 24S'i Hristiyan-Demokrat 
Partisinden ; 202'si Sosya l -Demokrat Partisinden ve 49'u Alman Liberal 
Partisindend i r. Bundan önce olduğu g ibi, Hristiyan-Demokrat Partisi ile 
Alman Liberal Partisi yeni koalisyon hükümetin i  kurdu. 

Partimizin kanaatına göre, bu seçimleri n sonuçla rı, olağanüstü bir önem 
taş ımaktad ı r :  1 961  seçimlerinde, Hristiyan-Demokrat Partis in in kitleler 
üzerindeki etkisi aza lm ıştı .  Bu parti son seçimlerde bunu telafi ettiği g ibi, 
geçen seçimlere oranla daha çok oy alabi idi .  Bu değişik l iğ in sebebi nedir? 

'Hiç şüphesiz, ü l kenin gelişmesi için büyük bir tehl i ke teşkil eden bu 
sonuçlara engel olunabi l i rd i .  Bu seçimler, Hristiyan-Oemokrat Partis ini ve 
politikasın ı  yenilg iye uğratacak bir fırsattı. Federal Cumhuriyette yönetici 
güçleri n izlediği politi kaya karşı ,  halk için daha çekici olacak bir politika 
teklif edi lmel iydi .  Birçok seçmen, çıkarlarına uygun düşecek bu yeni poli
tikanın, bu yen i  hukümetin gerçekleşmesini isterd i .  Ostel ik  son zaman
larda, hristiyan-demokratların palitikası halk ımızda endişeler uyandır
maya başla mışt ı .  

Ama ne olursa olsun, Hristiyan-Oemokrat Partisine oy veren seçmen
Ierin, özel l ikle emekçilerin, bu partinin barışı tehlikeye 'düşüren politi-
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kasını desteklediklerini söyliyemeyiz. Iktidar partisi, seçim kampanya
sında, el indeki muazzam baskı mekanizmasından iyice yararlandı : tekelci 
basın, devlet propaganda mekanizması, radyo, televizyon g ibi çeşitli 
a raçlara başvurduğu g ibi, büyük para larla  da oynıyabi ldi .  Bu parti, kurnaz 
demagojisi ile, mi l l iyetçi, komünist düşmanı duyguları kışkırtara k, ü l ke
mizde mi lyonla rca insanı a ldattı, onla rdan politikas ın ın gerçek a maçların ı  
gizledi. Halk ımız ın geniş  kesimlerinde - işçi sı nıfı de dahi l  - intikamcı ve 
mi l itarist politikan ın  teşkil ettiğ i  teh l ikenin henüz anlaş ı lmamış olması ,  
hristiyan-demokratların işini kolaylaştırdı. 

Bütün seçim kampanyası boyunca, Hristiyan-Demokrat Partis i ,  halk ı
m ıza, Sovyetler Birl iğ in in tehditi a ltında bulunduğunu telkin etti . Hristiyan
Demokrat partisi, Federal Cumhuriyetin güvenl iğ in i  savunduğunu söyledi ;  
.. Almanyan ın  kaderini d üşünen parti», «gerçek mi l l i  güç» olmakla böbür
lendi. Çeşitli demagoj ik  yollara başvuran Hristiyan-Demokrat Partisi, 
Federal Almanyanın yüksek i ktisadi gelişmesin i ; işçi s ın ıfın ın, tekellere 
karşı savaşarak gerçekleştirdiği toplu msal reformları, hükümetin ve i ktidar 
partis inin eseri olarak  gösterd i .  

Bu seçim lerde Sosya l -Demokrat Partis in in amacı, Hristiyan-Demokrat 
Partisini yeni lgiye uğratmaktı. Ama Sosyal-Demokrat Partisi bu a macını 
gerçekleştiremedi. Aldığı oylarda görünen % 3 lük  artış, her halde, sosyal 
demokrat kadroların ın,  üyelerin in yürüttüğü dürüst faa l iyetlerin sonucu 
olmuştur. 

Sosya l-demokrat kadro ve örgütlerin in sendika faa l iyet ve m ücadelesini 
desteklediklerini, politikada bir  değişikliğe taraftar olduklarını açıkladı k
ları yerlerde, elde etti kleri başarı lar daha önemli o lmuştur. 

Bunu ispatiıyon, büyük şehi rlerde, özell i kle Ruhr balgesinde, elde edi len 
sonuçla rd ı r. Sosyal -Demokrat Partisi buralarda i lk defa olarak  mutlak 
çoğunluğu kazanmıştır. 

Bu sonuçlar, program ım ızın ileri sürdüğü tekliflerin doğruluğunu ispat
lamışt ır: Kanaatımıze göre, Hristiyan-Demokrat Partisi ve politi kasını 
yenigliye uğratabi lmek için, bu polikadan bambaşka bir politika teklif 
etmek şarttı. Bu görüşümüz;  Sosyal-Demokrat Partisiyle Hristiyan-Demok
rat Partisi a rasındaki farkları açı kl ı kla bel irten bir seçim kampanyasın ın 
yü rütü lmesini istiyen bazı  sosyal -demokratların görüşüne yaklaşmaktad ır. 

Sosya l -Demokrat Partisi a macını gerçekleştiremedi, aldığı  oy sayısı i le 
en kuvvetli parti hal ine gelemedi. Bunun nedeni açıktı r: Herbert Wehner'le 
Fritz Erler gibi yöneticilerin  izlediğ i ;  halk ımızın en hayati sorunlarına 
herhangi bir çözüm yolu a ramaya yanaşmayan «birli kçi» politika, Sosyal 
Demokrat Partisine h iç bir fayda sağlamadı .  Aksine, sadece Hristiyan
Demokrat Partisinin işine yaradı .  Wehner'in, Erler'in, orta tabakalardan 
oyla r almak bahanesiyle, bağı msız bir işçi politikasına karşı koymaları, 
Sosyal-Demokrat partis inin a leyhine işledi. Bu «birl i kçi» politika, sadece 
Hristiyan-Demokrat Partisinin iş ine yaradı.  
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Gerçekte, Wehner'le, Erler' in  .. sağa koyma» şia rı i le, Sosya l-Demokrat 
Partisi, sendika istekleriyle tezat haline düştü. Bu politi kanın teh l ikesini 
gören sosyal-demokratlar çoktu r. Bu unsurlar, Sosyal-Demokrat Partisi i le 
sendi ka lar, bütün i lerici güçler arası nda bel i ren çatıağın,  gelecekte 
sosyal-demokratların o lacağı oyları olumsuz yönden etki l iyecektir. 

Wehner'in, Erler' in  Hristiyan-Demokrat Portisinin şöven ve intikamcı 
şiarlarını benimsemesi, intikamcı güçlerin ekmeğine yoğ sürdü. Seçim
lerden sonra, sosyal-demokrat kadroların ın  bel irttiği g ib i : .. Mi l l iyetçil iğ i  
tavsiye etmek, başkaların ın  işine yarıyacak şeyi tavsiye etmek demekt ir.» 

Şu an lam dolu noktayı bel i rtelim :  Sosyal-demokrat yöneticilerin .. bir
l i kçi .. politikasını destekliyen adayların bulunduğu seçim bölgelerinde, 
oyların çoğu,  Hristiyan-Demokrat Partisine g itti. Sosyal-Demokrat Par
tisinin aldığı  oy tutarında herhangi bir artış görü lmediği g ibi, bazı yer
lerde bir düşüş bile görü lmüştür. 

Yönetici çevrelerin izlediği, ü lkeyi yalnızl ığa sürükl iyen, nükleer s i lôh
lanma ve i ntikam politikası n ın  etkisiyle, Batı  Almanyada bel iren siyasi 
gelişmenin ve mi l letlerarası durumun baskısı altında, Sosyal -Demokrat 
Partisi üyelerinde günden güne a rtan değiş ik l ik isteği karşısında, bazı 
sosya l-demokrat yönetici leri, bu seçim kampanyasında, gerçekçi bir poli
tikaya temel olabi lecek tekliflerde bulundular. örneğin,  Sosyal-Demokrat 
Partisi başkanı Wil ly Brandt, barış a nlaşması zorunlu luğunu bel irtti ; hatta 
şu olu mlu  sözleri etti : .. Federal Almanya Cumhuriyeti, büyük b i r  askeri 
devlet hal ine gelmek a macını gütmemel id ir, faa l iyetin in temeli barış 
içinde çal ışma olmal ıd ır  ... 

Bununla beraber, Sosyal -Demokrat Partisin in politikasını tayin eden, 
Wehner'le, Erler'in temsil ettiği eği l imdir. Bu eği l im, hükümetin politika
s ından apayrı bir politika istiyen seçmenleri memnun etmedi. Böylece 
sosya l-demokratlar bu seçim lerde zafere u laşamadı .  

Seçimlere katı lan partiler a rasında, Hristiyan-Demokrat Partisinin poli
tikası yerine geçebilecek bir politika teklif eden tek parti, Alman Barış 
Birliğ i Partisiydi .  Bu parti, silôhsızlan mayı, demokrasiyi savunan, olağa
nüstü tedbirler kanunlarına karşı koyan bir politika teklif ett i .  Bu görüşlere 
b i rçok ta raftar kazandı, a ma bugünkü şartlar içinde, Alman Barış Bir
l iği 'nin başarıs ına engel olan, objektif etkenler o lmuştur. Bu portin in  
siyasi görüşlerini benimsiyen seçmenler, hükümetin devri lmesin i  sağlamak 
için, oylarını Sosyal-Demokrat Partisine verdiler. üstel ik ,  genel oy tutar ın ın 
% 5'inden az oy alan partilerin parlamentoya g irmesine engel olan a nti
demokratik seçim sistemi de olumsuz rol oynadı .  Verecekleri oylar ın boşa 
g idebi leceğini düşünen seçmenler, Alman Barış Birliği 'n in görüşlerine 
katı ldıkları halde, bu partiye oy vermediler. 

Bu seçim kampanyasındo büyük burjuva partilerin in  el indeki m uazzam 
i mkanlara oranla, Alman Barış Birl iğinin el indeki imkanların yetersizliği 
de küçümsenmiyecek bir etkendir. 
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Bu seçimlerden sonra, Almanya ve Avrupadaki duru m, b i r  kat daha ger
g inleşti. Saldırgan Amerikan emperyal ist güçlerin i n  başlıca desteğin i  
teşkil eden A lman  m i l itaristleri i ntikamelları , durumun kötüye g itmesinden, 
Almanyadaki son seçim sonuçlarından fayda lanarak, ü lke içi ndeki istibdat 
rej im in i  kuvvetlendirmek, teh l ikel i i ntikamcı politika ları n ı  devam ettirmek 
niyetindedirier. Bugün kapitalist dünyasın ı n  ik inci sanayi devleti hal ine 
gelen Federal Alman Cumhuriyet in in i ktisadi gel işmesi fevkaıade yüksel
diği için, tekelci sermayenin .. yayılma .. eği l im i ,  bir kat daha keskin leş
m iştir. 

Hiç şüphesiZ, Alman emperyal istleri, kendi lerine u mut bağlıyan ları ş im
diye kadar haya l k ırık l ığ ına uğratmadılar. Ş imdi  de i ktisadi ,  siyasi ve 
askeri durumlarını bir kat daha kuvvetlendi rmeye hazırlanıyorlar. Hitlerin 
eski Kurmay subaylarından, Bundeswehr'albayla rından Adelbert Weinstein, 
seçimlerden üç hafta sonra, burjuva çıkarların ı  savunan Frankfurter AII

gemein Zeintung gazetesinde, Genel Ku rmayın görüş ve isteklerin i  şöyle 
açıkladı : .. I ktisadi ve sanayi güçümüz çok büyüktür. Bu gücün bize ver
diği  güvenle, dostlarımızın Alman tümenlerine, k i l it altında tutu lacak b ir  
süs eşyası g ibi bakma larına a rt ık tahammül  edem iyoruz. Askeri mekaniz
mamıza 1 00 mi lyon marka yakın para yatırdık. Tümenlerimizin görevi, 
ürkütme stratej isi çerçevesi içi nde, Kızıl Ordunun müttefiklerine karşı b i r  
politik engel  teşkil etmektir. Tümenlerimizle hava fi lolarlmız nükleer s i lah
lar la donatı lm ış  b i r  ordunun kadrolarını sağ lamak üzere hazırlanmıştır. 
B i rl iklerimize bu siyasi ödev veri lmediği takdirde, bunların bir takım demir  
parçasından farkı m ı  ka l ı r?  .. 

Nükleer s i ıahlar ku l lanma yetkisin i  istiyen Federal Almanyada, m i l itarist 
ve intikamCl eğ i l imler halk ımız için, Avrupa barışı için g ünden güne artan 
b ir  teh l i ke teşkil eder. Yeni Erhardt hükü metin in  programında, başlıca 
a maç, Federal Almanyaya n ükleer siıahlar sağlamaktır. Yönetici çevreler 
için, temel m i l l i  sorun, Almanyan ın  nükleer s i ıahlara kavuşmasıdır. Bu 
amacın gerçekleşmesi iç in ,  yönetici çevreler bütün iktisadi g üçlerin i  kul
lanıyorlar, hatta çeşitli devletlere karşı şantaja başvuruyorlar. örneğin ,  
federal hükümet bakanları ,  şu tehditi savurmaya başladı lar :  Olkemize 
NATO çerçevesi içinde nükleer s i ıahlardon faydalanma yetkiSi tanınma
dığı takd i rde, Federal A lmanya bu si ıahla rı kendi imkanlarıyla sağlamaya 
çalışacaktır. 

Bugünkü şartla r  içinde, Bonn hükü metin in  kanaatına göre, federal 
Almanyanın Bonn-Vaşington m ihverinden faydalanara k  nükleer s i lahlar 
elde 'etmesi çok daha karlı b i r  i ş  olacaktır. Bununla beraber, federal 
Almanyada atom si lahlar ın ın,  atom füzelerin i n  yapımını sağl ıyabi lecek 
bağımsız b i r  ü retim in  temelleri atıldı. örneğ in, Jül ich ve Karlsruhe'daki 
atom merkezleri n i n  başlıca ödevi, nükleer s i lahlar için gereken plüton
yomu üretecek reaktörler hazırlamaktır. Batı Almanyada füzeler de yapll -
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maktadır. Pakistan-Hindistan savaşında, Pakistan bu füzelerden kul lan
m ıştır. 

Alman tekelleri, h ükümeti, başbakanı ,  nükleer s i lôhları n  Federal Alman
yanın g üvenliği için gerektiğin i  utanmadan iddia ediyorlar. Oysa ger
çekte, ha lkımız ı  tehdit eden asıl tehl ike, nükleer si lôhla rı n  H itlerci gene
ral leri n eline geçmesidir. Bu çevreler bu si lôhları nerede kul lanacakların ı  
h iç gizlemiyor :  Orta Avrupada bir savaş açmaya hazırlanıyorlar. 
NATO'daki nükleer si lôhları kul lanmaya yahut do kendi si lôhla rın ı  yap
maya kalkışmo lorı ,  Ik inci Dünya Savaşın ın  sonuçlarını değiştirme istek
lerine bağ l ıd ı r. Bu çevreler Almanyayı, Alman halk ın ı  düşünmüyorla r. 
Amaçları, Demokratik Alman Cumhuriyetini i lhak etmektir. Polonya Halk 
Cumhuriyeti, Çekoslovakya Sosyal ist Cumhuriyeti, Sovyetler Birl iğine a it 
topraklar üzerinde hak iddia ediyorlar. Ote yandan, NATO'da ve Ortak 
Pazar'daki durumlarından faydalanara k, Batı Avrupayı do egemenlikleri 
a ltına sokmak  istiyorlar. 

Halk ımız bu tehl ikenin farkında mıd ı r  acaba ? Çoğunluk bunu göremi
yor. Aksine ;  u lusun geniş kesimleri - hattô geniş işçi tabakaları - Bonn 
h ükümetin in barış isteklerine inanıyor. Askeri g iz l i l ik  perdesi a ltında bu 
hükümet harbe hazırlanıyor, ama bu hazırl ı klarını halka, ü lkenin güven
l iği için gereken tedbirler diye gösteriyor. 

Oysa gerçekte, Federal hükümetin nükleer si lôhlanma politikası halk ımız 
için g ünden güne ortan bir teh l ike teşkil ediyor. Federal Almanya hükü
metinin provokasyonoları Alman ha lk ın ı  o lduğu gibi  bütün dünya ha lkla
rını do tehdit ediyor. Cenevre si lôhsızlanma konferansı münasebetiyle 
takındığı tutum, gerginl iğ i  azaltocak her tedbire cephe o lacağ ın ı  göster
m iştir. Demokratik Alman Cumhuriyeti, nükleer si lôhların yapı l mamasın ı  
sağlıyacak görüşmelere katılmaya hazır olduğunu, oma bunu, Federal 
Almanyanın de toplantılara katı lması şartiyle yapacağın ı  bi ldirdiği zarT)an, 
Bonn hükümeti bu teklifi �kabulu imkônsız» d iye vasıflandırarak  reddetti. 

Nükleer s i lôhlar Federal Alman Cumhuriyetine gerçek barış ı ,  gerçek 
g üvenliği sağlıyamaz. Bu barışın, bu g üvenl iğin gerçekleşmesi, gerginl iğ i  
azaltocak olan si lôhsızlanma, karş ı l ık l ı  anlaşma ve demokrasi politikası
d ı r. Büyük devletlerin gara ntisi a ltında Orta Avrupada kurulacak bir  
tarafsız bölge i le bir kolektif güvenl ik sistemi, bütün Alman halk ın ın 
g üvenl iğini  soğl ıyabi l i r. Partimiz, NATO an laşmasın ın feshedi lmesini, 
bütün Avrupa devletlerini içine a lacak bir kolektif güven l ik  sisteminin 
kuru lmasın ı  istiyor. Bu kolektif güvenl ik sistemi i le başlıca mi l l i  isteği 
m izi - yani iki Almanyan ın  b irleşmesini sağlıyacak yeni olanaklar tem in  
edi lebi l i r. 

Alman emperyal istlerine nükleer s i lôhla rın  veri lmesi, iki Almanya ara
sındaki ayı r ımları b i r  kat daha  

'
keskinleştirir, birleşmesini geciktirir. Alman 

meselesin in çözümlenmesi için i l k  şort, gerçek bir barış  politikasıdır. Bu 
politika ise,  Bonn hükümetin in intikamcı politikası i le ,  nükleer s i lôhlar 
istemesiyle, gerçekleşemez. Almanyan ın  birleştiri lme sürecinin gerçekleş-
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mesı ıçın, i ki Alman devleti a rasında, b i r  konfederasyon çerçevesi içinde 
a ktedi lecek barış ve işbirliği a nlaşması bir  zorun lu luktur. Bundan başka 
da yol yoktur. 

Demokratik Alman CumhuriyetiYle bütün sosya l ist ülkeleri Alman emper- . 
yal istleri n in, m i l itaristlerin in yayı lma eği l im ine karşı koymaktad ı r. öte 
yandan, Demokratik Alman Cum huriyetin in m i l letlerarası otoritesi a rttıkça, 
bu eği l im ,  Batı Avrupada bazı etk i l i  çevrelerin ,  hatta bazı hükümetlerin 
de günden güne güçlenen muhalefetiyle karşı laşmaktadır. 

Dış politika a lan ında, Bonn hükümeti geçen yı l büyük başarıs ız l ık lara 
uğradı .  i ntikamcı politikası, nükleer si lôh lar  isteyişi, bütün Almanyayı 
temsil ettiğ in i  iddia edişi, Hal lstein doktri niyle bütün Avrupaya egemen
l iğ in i  kabu l etti rme çabala rı, Federal Almanya hükümeti n in  aleyhine 
işliyor, ve onun yeni bir harp çıkarmasına engel oluyor. Halklar bu inti
kamcı politi kaya boyun eğmek niyetinde deği ld i r. 

Alman emperyalistleri saldırgan amaçlar güdüyorlar ;  a ma bu amaçlara 
varmaların ı  sağ lıyacak i m kôn ları nedir? Güçler dengesinde barışın ve 
sosya l izmin lehine değiştiği için, Bonn'un askeri ve siyasi iddiaları aşı lmaz 
engel lerle karşı laşıyor. Ama Bonn hükümeti gerçekıere uymıyan istekle
rinde israr  ettikçe, politikası da günden güne daha maceracı bir nite l ik  
kazanıyor, barış iç in daha büyük bir tehlike hal ine gel iyor. Kanaatımıza 
göre, başlıca ödevimiz, Alman topra klarından çıkaca k  üçüncü bir dünya 
savaşına engel olmaktır. Bugün bir dünya savaşı Avrupayı çöl hal ine 
getirir, ha lk ımızı yok eder. 

Bonn hükü metin in  iddiaları Federal Almanyan ın  içinde de büyük bir 
muha lefetle karşılaşıyor. Tekelci sermaye, onun temsi l  eden hükümeti, 
parti ler, harbçi politi ka la rın ın  çerçevesi içinde, emekçilerin hakları na, 
hayat seviyesi ne karşı 1 945'den bu yana Federal Almanyada görülmemiş 
ölçüde şiddetl i sa ld ı rı lara geçtiler. öte yandan, hükümet, kira ları n  a rttırıl
ması, isti h lôk verg i lerin in,  taşıt ücretleri n in  yükselti lmesi, sosyal hizmetlere 
ayrı lan  bütçenin kısı l ması, hükümetin köylülere sağ ladığı  yard ım  ve kredi
lerin azaltı lması g ibi, çeşitli olumsuz tedbirlere başvurmaktadır. Silôh
lanma bahanesiyle, emekçiler daha çok ça l ışmak zorunda bırakııyor, ama 
daha fazla ücret a lamıyorlar. Seçimlerden at önce ve hemen sonra topla
nan  sendika kongrelerinde bel irti ld iği g ibi ,  işçi s ın ıfı, politikada değişikl ik 
sağlanması, gerg in l iğ in  azaltı l ması, si lôh lanmaya son veri lmesi i le i lgi l i  
i stekleri desteklemektedir. Böyle bir politika gerçekten demokrasiyi garanti 
a lt ına a l ı r, genel hayat seviyesi ni  yükseltir. lJcretleri n a rttı rı lması için 
yürütülen savaş devam etmektedir. Hükü metin sosyal politikasında görü
len gerici eğ i l imlere cevap olarak, sendikalar 5,6 m i lyon işçi ve memurun 
ücretlerin i  i lg i lendiren anlaşmalar konusunda tutumunu açıklaşmıştı r. 

Hükümetle, orta ve köylü tabakaları, ayd ın  çevreleri arası nda bel i ren 
çelişme de günden güne keskin leşiyor. Hükümetin kuruluşu sırasında bu 
muhalefetin hükümet çevreleri nde bi le gel iştiği a nlaşı l mıştır. 

Seçim kampanyası boyunca ve seçim lerden sonra, yönetici çevreler 
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sendikalara karşı saldır ı lar ın ı  arttı rd ı lar. Send ika ları n  işletmelerde, ge
nel l ikle i ktisadi ve toplumsal hayatta yönetime katı lma isteğ i, tekel leri n 
şiddetl i muhalefetiyle karş ı laşmaktad ı r. Işçilerin bu çok hakl ı  isteği ne, 
tekellerin gazetesi olon Industrierlwrier şu cevabı verdi : «işletmelerde 
işçilerin yönetime katı lmasını  istemek, k ış lolarda ve cezaevleri nde asker
leri n veya tutukluların yönetime katı lmaların ı  istemeye benzer ... 

Sendikalara, işçi haklarına karşı yürütülen bu sa ld ırı ,  «olağanüstü şart
ların .. gerektird iği d iktatörlüğün kurul masını  istiyen eğ i l im lerin kuvvetlen
mesiyle i lg i l id i r. federal Almanya başbakan ı  Erhardt'ın teklif ettiği «şeki l 
lenmiş toplum . .  formü lü  a ltında, yönetici çevreler bütün halk ı  s ıkı hükü m
lerle bağlayıp «hazırlamak» istiyorlar. Siyasi ve askeri o moçlarına varmak 
ici n, bütün i ktisadi ve toplumsal güçleri yok etmeye çobal ıyorlar. Erhardt, 
Strauss, Borzel g ibi hristiyan-demokrat yöneticileri «yeni bir iç politi ka 
ortamı  .. kurma zorunluluğundan açıkca bahsediyorlar. Böyle bir  o rtamda 
ancak, d ış  politika ve askeri a lan larındaki amaçlarını gerçekleştirebile
ceklerdir. 

Bu amaçla, Erhardt, - Anayasa ile temel haklar dahi l  - «Alman 
demokrasisinde bir reform .. yapılmasını istiyor. Anayasada yapılacak 
«reform"la ,  Batı Almanya yönetici çevreleri m i l itarist bir devlet, tekelci 
sermayenin açı k d i ktatoryasın ı  kurabi leceklerin i  umuyorlar. «Şeki l lenmiş 
toplum" plôn ları a rasında, Par lômento reformu, olağanüstü tedbirler 
kanunu, seçim reformu projeleri de var. Seçim reformuyle hristiyan
demokratlar  Bundestag'da mutlak çoğunluğu elde edeceklerin i  umuyorlar. 

Politika larına ve egemenl i klerine karşı her çeşit muhalefeti - özel l ikle 
işçi s ınıf ın ın yürüttüğü muha lefeti - ortadan kald ı rmak istiyen tekelci ser
mayenin gerici güçleri, gerekirse olağanüstü tedbirler konunundon fay
dalonobi lmek istiyor. 

Bu şartlar içinde, yönetici çevreler projeleri n i  gerçekleşti rdiği takdirde, 
işçi s ın ıfı ile bütün emekçilerin başına gelecek felôketleri bel irtmek ödevi
mizdir. Bugün elde ed i lm iş  sonuçları korumak üzere butün halk ı  seferber 
etmeliyiz. Merkez Komitemiz bu konuda şu açıklamada bulunmuştur: 
«Halk ımız ın yirmi yı ld ı r  sa rfettiğ i  israrlı çabalarla, elde ettiği sonuçlar 
korunmal ıd ı r. Harb istiyen güçlerin maceracı politikası bu başarı ları teh l i
keye atmomal ıd ı r. Bütün saldır ı lara karşı barışı koruyan, demokrasiyi 
savunan, gel iştiren, Alman halk ın ın bi l incin i  yükselten, emekçi lere yöne
time kat ı lma hakkın ı  sağlıyan, s i lôhlanmadan vaz geçip toplumsa l dona
tım ı  amaç edinen bir politikaya i htiyacımız  vardır." 

Başka bir deyimle, tekellerin, sa ldırgan intikam politikasın ı  güden çev
relerin istediği harbe set çekmek; b� unsurları ekonom ik  ve toplumsal 
hayat ın dış ına çıKarmak, böylece federal Alman Cumhuriyeti n i n  barışçı 
ve demokratik gelişmesini sağlamak, bir zorunluluktur. Partimiz in i leri 
sürdüğü teklifler, federal Almanyanın, ü lkemizi faşizme götüren durumu 
hatırlatan bugünkü durumuna, ve Komünist Enternasyonalin in  Vii. Kongre
sinde a l ınan bu konu i le i lg i l i  kararlara dayanmaktadı r. 
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Bundestag seçimlerinden sonra, Federal Almanya hükümet çevreleri 
karşı laştık ları engellerin hafiflemed iğin i : aksine keskinleştiğini  görüyorlar. 
Barışçı güçler için de yeni yeni savaş olanakları beliriyor. 

i i i  

Bundestag seçimleri sona erd ikten sonra yeniden karş ımıza ç ıkan en 
önemli sorunlardan biri de şudur :  Federal Almanyadaki g üçler denge
sinde barış, demokrasi ve toplumsal kalk ınma yarorına değişiklik nası l  
sağ lanabi l i r? Barışçı ve demokratik güçler arasında ne gibi  i l işkiler kurul
mal ıdır? 

Seçim sonuçlarıyla Federal Almanya Cumhuriyetindeki güçler dengesini 
doğru değerlendirebilmemiz için, şu  noktayı göz önünde tutmak zorun
dayı z :  Demokratik ve barışçı güçlerin geçen yıl parlômento dışı nda 
yürüttüğü hareketler fevkalôde önemliydi. Ornegin ,  nükleer s i lôhlara 
karşı yürütülen hareket çok gelişti ; si lôhsızlanma, nükleer si lôhların kabul 
edilmemesi ve Avrupada atomsuz bir bölgenin kurulması şiarları a ltında 
ı965 Paska/ya Bayramında düzen/ediği büyük yürüyüş/e en yüksek nokta
sına vardı .  Bu savaşa l OO.OOO'den fazla vatandaş katı ld ı ; bunlar çoğun
lukla  gençler, üniversite öğrencileri ve  sendi kacı lardı .  I kinci Dünya Sava
şında işlenmiş suçla rı n zaman aşımına uğra masına, suçlu nazilerin  affe
di lmesine karşı yürütülen hareket: Amerikal ı ların  Viyetnama sald ı rıs ın ı  
protesto eden sayısız gösteri ler de büyük bir rol oynadı. Olağanüstü ted
birler kanununa karşı send i ka ları ,  aydın  çevrelerini, gençl i k  örgütlerini 
üniversite talebe teşki lôtlarını harekete geçiren büyük gösteriler I ki nci 
Dünya Savaşından sonra, Batı Almanyanın polit ik hayatında, parlômento 
dışında yürütülen kitle hareketleri nin en önemli lerinden sayı labi l i r. 

Aydın çevrelerini temsil edenler a rasında, yeni bir politikaya taraftar 
olduklarını açıklayan unsurların davra nışı çok olumlu bir etken teşkil 
etmektedi r. Gençl iğ in içi nde de birçok büyük teşkilôt Anayasayı savun
maya hazırlanıyor. Bunlar, Demokratik Almanya i le Federal Almanyanın 
yan yana barış içinde yaşıyabileceğini  görüşünü yayıyorla r. N ihayet bu 
olumlu eği l imler birçok dinsel örgütle, din adamları nda, H ristiyan
Demokrat Partisinde - özel l i kle  bu parti nin «işçi» kanadında belirmeye 
başlamıştır. 

Bu aksiyonların  harekete geçirdiği güçler, savaşı birl ik içinde yürüttük
leri takdirde, Hristiyan-Demokrat Partisinin politikasına son verebi l ir, yen i  
bir politika soğlıyabi l ir. Bugün bütün bu g üçlerin karşısına ç ıkan soru 
şudur:  �Daha i leriye nası l  g id i l i r?» Kanaatım ıza göre, bugün Almanyada, 
siyasi güçler dengesinde barışın, demokrasin in, toplu msal kalkı nmanın 
lehine önemli değiş ik l ikler sağlıyobilecek bir yol vard ı r ;  bu yol, barıştan 
ve demokrasiden yana bütün güçleri n  birleşmesidir. 

Halk güçlerin in  başarıya ulaşmasını sağlıyacak başlıca şart, bu g üçler 
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a rasında kurulucak birliğ i n  ve işbirl iğinin temeli, Federal Almanyan ın  
siyasi durumunda değişik l iğin boş  şartı, işçi sınıfının hareket b irl iğ id ir. 

Partim iz seçim kampanyasını ,  parlômento-dışı hareketleri çoğaltma 
yolu i le bütün işçi sınıfının, bütün halk güçlerin in  birleşmesini sağlıyacak 
bu m ücadeleye yard ım etmek amacı i le yürüttü. Kam panyanın daha i lk  
gününde, komünistlerle sosya l-demokratlar a rasındaki işbirl iği i l işkilerini 
i lerletmeye ça l ıştık. Bu maksatla, Sosya l-Demokrat Partisi başkanı Wil ly 
Brandta hristiyan-demokratlarla b ir  ortak savaş anlaşması teklif ettik. 
Seçimlerde benimsediğimiz tatki k hep bu amacı güdüyordu. Seçmenleri, 
ilk oylarını nükleer si lôhlanmaya, olağanüstü tedbirler kanununa karşı 
cephe alan sosyal-demokratlara vermeye çağı rıyorduk. Seçim kampanyası 
süresi içinde, komünistlerle sosya l -demokratların düzenlediği çeşitli göste
ri ler de bu bir l ik politikası nı güdüyordu. 

Seçim sonuçları ve hükümetin gerici nitel iği karşısında Sosyal-Demokrat 
Partisi üyeleri ve kadrolarıyla temaslarımızı bir on önce arttırmak, b ir  
zorunlu luktur; üstelik, bugün Sosya l-Demokrat Partisi nin içinde, seçim 
lerle i lgi l i  siyasi tartışmalar başladı. B u  tartışmaları n  a macı, Sosyal
Demokrat Partis in in gelecekte izliyeceğ i politikanın tesbiti, benimsiyeceği 
taktiğin tôyin i ;  ve artı k kaçın ı lmaz hale gelen şu sorula rın  cevaplandır ı l
masıd ı r :  «Birlikçi» politika doğru mudur? Bu politika Hristiyan-Demokrat 
Partisin in işine yoramadı m ı ?  Hristiyan-Demokrat Partis in in yerine geçe
bilecek a kımların  yenilgisine sehep olmadı m ı ?  Sosyal -Demokrat Parti
sinin benimsiyeceği bağımsız ve yaratıcı politika ne olmal ıdı r?» 

Bu tartışmalar sıras ında, bazı partil i ler - hattô bazı kadro üyeleri -
Hristiyan-Demokrat Partisine karşı izlenen «birl i kçi» politikaya cephe 
a lıyor, bunun yerine sendi ka larla işbirl iği yapacak bir politika istiyorlar. 
Sosyal-Demokrat Partisinden, hükümetin a nti-demokratik plônların ı  tenkit 
etmesini ; seçmenlere «olağanüstü tedbirler kanunu .. nun gerçek niteliğini 
açıklamasın ı ; sosyal-demokrat mi l letveki l lerinden bu kanunlara oy verme
melerini istiyorlar. Sosyal -Demokrat Partisinin bağımsız bir politikaya 
dönmesi ; yeni bir politika - özel l ikle Almanya sorunu i le silôhsızlanma 
sorunu alan ında - yeni bir politika izlemesi iç in isra r  ediyorlar. Sosyal
Demokrat Partisine gerg in liği azoıtocak, Doğu Avrupa ülkeleriyle i lişkileri 
düzeltetecek bir politika savunmasını  tavsiye ediyorlar. 

Sosyal-Demokratlarla doğru tesbit edi lmiş i l i şkiler temeline dayanan 
yaratıcı, olumlu b ir  tartışmaya varmak istiyorsak, biz, komünistler, sosyal
demokrat yoldaşların an l ıyabi leceği bir d i l  kul lanmak zorundayız. Sosyal 
demokratlarla b i r  an laşmaya varmak istiyoruz. Bu a landa sosyal-demokrat 
yoldaşlarıo  karş ı l ıkl ı  anlayışa varmak ;  böylece bağı msızl ık ve otonomi 
içinde, ortak hareketler yürütmek, ortak a maçlar uğruna ortak saldır ı lara 
g i rişmek istiyoruz. 

Kanaatım ıza göre, sosyal-demokrat yoldaşlarlo, Sosyal-Demokrat Par
tisi teşkilôtlarıyla, atomsuz bir bölgenin kurulması ,  Federal Almanyan ın  
silôhsızlanma alan ında teşebbüse g i rmesi ; Almanya sorunu a lan ında 
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yeni, gerçekçi bir  politi kan ın  kabul edi lmesiyle i lg i l i  bütün meselelerde 
sosya l-demokratla rla işbirl iği yapabi leceği mizi san ıyoruz. Ocretlerin a rttı
rı lması için, fabrika larda işverenlerin aldığı  yeni  tedbi rlere karşı yürütüle
cek savaş da büyük işbirl iğ i  olanakları sağlıyabi l i r. Bundan başka, olağa
nüstü tedbirler kanununa karşı , send ika lara, yönetime katı lma hakkı n ın  
tanınması iç in ,  sosyal-demokratlarla ortak bir harekete geçme olanakları 
da, kanaatımıza göre, çoktur. Sosyal i st ü lkelerle diplomatik i l işki lerin 
kurulması ; ticareti n  gel işti ri lmesi ; Demokratik Alman Cumhuriyeti i le 
olumlu tartışmalara g iriş i lmesi g ibi önemli konularda bi le, komünistlerin 
görüşü ile sosyal -demokratların görüşü a rası nda büyük bir fark olmadı
ğ ına eminiz .  

Sosya l -demokratlarla komünistler arasında karşı l ık l ı  an layışı sağlıya
bi lecek önemli b ir  etken de, hiç şüphesiz, sendikalarla  beraber yürütece
ğ im iz ortak faa l iyetlerdir. Seçimlerden hemen sonra toplanan sendi ka 
kongrelerinde, bu sorunlarla bu istekler kes in l ikle beli rmiştir. Bu temele 
dayanarak, bugün komünistlerle sosya l -demokratlar ın artak faal iyet yürüt
mesi mümkündür. Sendikaları n  oynadığı rolün önemi, Federal Almanyan ın  
i ktisadi ve toplumsal hayatında olduğu gibi ,  politik hayatı nda da fev
kalôde artmıştı r. Teknik devrim in  sonuçları ; bu devrim in  etkisiyle s ın ıf 
g üçleri n in  büyük bir hızla kutuplaşması ; siyasi egemenl iğ in büyük tekel
lerin el inde toplanması ; hükümetin gerici bir politika yürütmesi karşıs ında, 
send ikalar s iyasi mücadeleye g i rişmek zorunda kalıyor. Bu eğ i l im,  parlô
mento dışında yürütülen hareketlerde;  olağanüstü tedbirler kanununa 
karşı yürütülen mücadelede di le gelmektedir. Sendikala r, en önemli 
sorunlar, durumlar  hakkındaki görüşlerin i  açıkl ıyorlar. orneğin, demi r
çel i k  sendi ka ları Kongresi, Bundeswehr'e nükleer s i lôhlar veri lmemesini 
istemiştir. Sendikalar, Cenevre Silôhsızlanma Konferansı konusunda çok 
doğru görüşler i leri sürmekte; mi l letlerarası a landa, buhran lara sebep 
alacak sorun ları n  çözüm lenmesini ,  Batı ile Doğu arasında gergin l iğe son 
verecek bir paliti kanın izlenmesin i ,  utanç verici Viyetnam savaşına son 
veri lmesin i  istiyorlar. 

Demi r-çe l ik  sendikaların ın Vı ı ı .  Kongresinde önemle bel i rt i ld iği g ib i : 
Sendikalar işçi s ın ıf ın ın menfaotleriyle i lgi l i  siyasi sorun lara müdahele 
hakkındon vazgeçmiyecekti r ;  bundan böyle siyasi a landa tarafsız bir 
tutum takı nmıyacaktır. 

Tekn i k  devrimle i ktisadi merkezleştirme süreci göz önünde tutulunca, 
i şletmelerde sendikaların yöneti me katı lması uğruna yürütülen savaş, 
bütün işçiler, bütün sendikalar için hayati bir sorun hal ine geldi. Son 
seçimlerden sanro, sendikalar, i ktisadi  hayatta fevkalôde öneml i  bir rol 
oynıyan büyük .. konzern»lerde işçilere tonı lan yönetime katı lma hakkı n ın  
genişleti lmesini istedi ler. Böylel ik le, olağanüstü tedbirler kanununa karşı 
yürütülen savaş çerçevesi iç inde büyük çapta gel işen demokratik hare
kete, yeni bir  güç sağ landı .  Tekelci sermaye ile işçi s ın ıfı a rasındaki çatış
malar keskinleşiyor; büyük sermaye, tekelci basın, federal hükümet, sendi-
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kaların isteklerine şiddetl i bir muhalefet gösteriyor; gerici güçlerin sendi
kalara karşı tedbirler a lacağı anlaşı l ıyor. 

Hiç şüphesiz, tekellerin ve hükü metin günden güne şiddetlenen saldırı
ları karşısında, işçi s ın ıf ın ın savaşçı örgütleri olan sendika ları n  elde ettiği  
bağımsızl ığın, otonomin in korunması, Federal Almanyada demokrasi 
uğrunda tekelcilerin hôkimiyeti ne karşı yürütülen savaşın en önemli sorun
larından birid i r. 

Barışı, demokrasiyi, sosyal sigortaları, yönetime katı lma hakkını savun
maya karar  veren sendika lara, biz, komünistler, yapıcı yard ımlar sağ I ıya
bil i riz. Hükümetin sendikaları bağ ım l ı  örgütler hal ine getirme teşebbüs
lerine karşı koyacağız. Bu son seçimlerde 13 mi lyon seçmen - özel l ikle 
sendi ka lar  çerçevesi içinde örgütlenmiş işçi s ınıfın ın  büyük çoğunluğu ; 
geniş aydın  çevreleri ; gençl iğ in büyük bir kes imi  Hristiyan-Demokrat Par
tisine karşı cephe aldı .  Bu durum, bundan sonra Federal Almanyada 
g üçler dengesin i  değ iştirebilecek önemli bir etkendir. Bütün bu güçler; 
b irleştiği, savaş istiyen partin in  güçlerine karşı kendi kuvvetlerin i  b irleştir
diği  takdirde, geleceği olumlu yönden etki l iyebil i r ;  bundan sonra kurula
cak bütün hükümetleri, kamu oyunun, barıştan, demokrasiden yana kuv
vetleri n etkisi altında bulundurabi l i rler. 

Son seçim kampanyası bir kere daha şu gerçeği ispatlamışt ı r :  Federal 
Almanyada komünist partisinin kanuni bir parti hal ine gelmesi bir zorun
lu luktur. Gücümüzü, etkimizi, büyümsemiyoruz. Ama hiç şüphesiz, komünist 
partisi legal  olarak  seçim kampanyasına katı lm ış  olsaydı ,  diğer bütün 
siyasi güçler, hayat ımız için hayati önem taşıyan sorunlar karşısı nda, 
tutumlarını belirtmek zorunda kal ı rd ı .  Halkın çeş i l i  kesimleri bu gerçeği 
anlamaya başladı. Alman Komünist Partis inin yasaklanmasına sebep, her 
çeşit muhalefeti n, her çeşit demokratik hareketin, hükümet çevrelerinde 
uyandırdığı  endişelerdir. Seçim kampanyası bu gerçeği ispatlamıştır. 
Alman Komünist Partisinin legal bir parti hal ine gelmesi, Federal Alman
yanın bütün siyasi hayatı nı ,  bütün demokrat unsurlarını i lg i lendi riyor. 
Alman Komünist Partisini kanun d ışı eden anti-demokrati k hükümlere 
karşı, partimiz in özgörlüğe kavuşması uğrunda, savaşmaya devam edi 
yoruz. 

Komünist partis in in legal  bir parti hal ine gelmesi konusunda, ü lke
mizde çeşitli tartışmalar yürütülüyor. Yasaklandığı günden bu yana i l k  
defa olarak, D ış  Işleri Bakanı parlômentoda Alman Komünist Partisinin 
faa l iyetleri i le i lg i l i  b ir  rapor verd i ;  komünistlerin son zamanlarda büyük 
başarı lar elde etti klerin i  kabul etmek zorunda kald ı ; komünistlerin partin in  
kanunen tanınması konusunu yeniden ortaya attıkların ı ,  halkı ,  Demokratik 
Alman Cumhuriyet in in iyi niyetine inandırd ı klarını belirtti. Federal Alman
yada binlerce vatandaş Bundestag'a Alman Komünist Partisini yasaklıyon 
hükümleri n tekrar gözden geçirilmesini, kald ı rı lmasını istiyen di lekçeler 
göndermektedi rler. Çeşitli derg i lerde, çeşitli eği l iml i  hukukçular, i lerici 
yazarlar, Alman komünist partis in in politikası nı , legol bir parti hal ine gel-
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mesi sorununu incelemektedir. "Alman Komünist Partisi tanınmal ı  mıd ı r'" 
sorusuna, Bundestag'da temsil edilen çeşitli partilerde hayır cevabını 
verenler çok aza lmıştır. Bazı politikacı lar, partinin kanun dış ı  kalmasına 
ta raftardır :  a ma bazı larına göre, bu son seçim lerden sonra, federal Al
manya hükümeti veya Parlamentosu, bu sorunu tekrar dikkatle incelemek 
zorundadır. Bazı larına göre ise. u lusun çıkarları ve

' 
iki Almanyan ın  birIe

mesi davası uğruna, Alman Komünist Partisini yasaklıyan kanun yürürlük
ten kaldırı lmal ıd ı r. 

federal Almanyada keskinleşen gerici eğ i l imler, Alman Komünist Par
tisi aleyhine a lınmış kararları, demokratik ve ilerici güçlerin zararına daha 
da çok istismar edecektir. Partimiz, şiddetli bir siyasi savaşla a ncak lega l  
bir parti hal ine gelebil i r. Partinin kanunen tanınması  için yürüttüğü müz 
savaşta bizi destekliyenıere, burada, Alman Komünist Partisi adına te şek
kürlerim;z; sunarız. 
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ispanyada franko diktatoryasıno karşı muhalefet 
artıyor 

Santyago Karillo 

Ispanyayı vatandaş savaşına sü rükliyen, franko di ktatoryasın ın kuru l 
mas ı  i le sonuçlanan faşist hükümet, darbesi bundan tam otuz yıl önce 
yapılmıştı. Bugün a rtık, uzun yıllardan beri Amerikal ı la rdan gördüğü yar
dıma rağmen, franko rej im i  kocadı, bütün preştij in i  kaybetti, ta raftarla
rın ın bi le inkôr etmediği bir buhrana düştü. 

1 965 yı l ı ,  geniş halk kitleleri arasında bir l iğin, mücadelenin, teşkilôt
-Ianmanın büyük çapta a rttığı bir yı l oldu. Madritte, Astoryada, Biskayda, 
Barselonada ve daha başka yerlerde, büyük g revler ve gösteri ler düzen
l iyen işçi s ın ıfı, örnek hareketler yürüttü. Hükümete ve patronlara hizmet 
eden faşist sendika la rın ın  karşıs ına, fabrika larda, işletmelerde, seçi lmiş 
işçi komisyonları dik i ldi .  Bu do, yeni ,  birl ikçi, bağ ımsız, s ın ıf  bil incine var
mış bir işçi hareketin in meydana geldiğini gösteren bel irtilerdir. Bu hare
kete, komünist, katolik, sosyal ist, hattô bugün rej ime muhalefet eden 
«solcu falanjisİ>' emekçi ler kat ı lmaktadır. Yeni işçi hareketi ortaya i ki 
siyas i  ş iar attı «Sendikaloıa özgürlük t .. , «Işçilere grey hakkı t .. Işçi gösteri
leri de «Yasasın demokrasi! Kahrolsun diktatoryaı  .. şia rları a ltında yürü
tüldü. 

Faşist sendika yönetici lerin in tutumundon, işçi komisyonları hareketin in 
ne kadar öneml i ,  ne kadar güçlü olduğunu anl ıyoruz. Bu sendi kacı lar, işçi 
komisyonları temsi lcileriyle bir toplantı düzenleyip bunla ra faşist sendika
larda önemli vazifeler teklif ettiler. Satın a lm ıyacakların ı  anlayınca da, 
faşist sendika ların  dağı lmasına engel o lmak için bazı ,  eski anarşist yöne
ticileri ile bir «anlaşma .. ya vardı lar. Çoktan beri kredisi kalmamış bu 
yöneticiler de bu utanç verici pazarlığa razı oldular. Bu sefer, bu an laş
maya bazı sosya l ist ve katol ik m i l itanları da sokmaya teşebbüs edild i ;  
b u  unsurların uzlaşmayı kabul etmeleri için, «di key .. denilen falanj ist sen
dikaların  «demokratikleşeceğin i  .. , patronların buyruğu a ltından kurtu laca
ğ ın ı ,  daha bağımsız bir hale getirileceğ in i  söyliyen faşist sendi kaci ların  
bütün vaatlerine rağ men, bu teşebbüs de sonuçsuz koldı .  

falanjist send ikacı ları n  bu tertipleri başarıya ulaşamaz. Bugün bütün 
bu teşebbüsler bize sadece şu gerçeği i spatlamaktad ı r :  Yeni işçi hareke
tinde görülen büyük hamleler; kitlelerin, bu hareketin ortaya attığı ş iar-
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lara sağ ladığı destek karş ısında, eski faşist korparatif teşkilôtları devam 
ettirmek imkansızlaşmıştır. 

Işçilerde kuvvetle bel iren bir l ik ve mücadele eği l im i, üniversite genç
l iğinde de gelişti . 1 965 yı l ı, genelli kle demokratik bi l i ncin fevkalöde geliş
tiği b ir  yı l oldu. Işçi hareketinin şiarları n ı  destekliyen öğrenciler, faşist 
mecburi talebe sendikalarına karşı, özgür  ve demokratik bir sendika 
uğruna, büyük bir hareket düzenlediler. 1 965'te üniversitelerdeki faşist 
sendika lar  da iflôsa uğramıştır. Hükümet eski teşkilöt şekillerini lağveden, 
a ma yine de öğrenci birl i kleri ni hükümetin kontrolü a ltında tutan bir 
kararname çıkarttı. Yine de öğrenciler hükümetin her çeşit kontrolünü 
reddederek, kendi bağımsız örgütlerin i  kurdular. Ama bütün bu sonuçlar, 
büyük kitle gösteri leri, grevler, bugün Franko a leyhtarı demokratik müca
delede önemli b ir  rol oynıyan «açık toplantı lar» dan sonra a ncak elde 
edilebi idi .  

Universite profesörleri a rasında talebeleri destekliyenler çoktur. ıspanyol 
ayd ın la rın ın  büyük çoğunluğu açık bir muhalefet yürütmektedir. 1 965 de, 
en tanınmış ıspanyol ayd ınlarının yayınladığı ve 1 .16 1  i mza taşıyan bildi
ride, demokratik özgürlüklerin tanınmasını öngören bir  program ın  temel
leri bu lunmaktadı r. Aydınlar teşkilötlanıyor, birliğe doğru gidiyorlar. 

Gençler ve aydın lar  a rasında g üçlenen bu hareket, sadece bu unsur
ların görüş ve tutumuna ış ık  tutmuyor; aynı zamanda, genell ikle «orta 
sınıf»larda tekellerin faşist egemenliğine karşı uyanan memnuniyetsizl ik
Ieri de a ksetti riyor. 

Ispanyanın iç durumunu bütün ayı rım larıyla bi lmiyenler, Franko rej imine 
karşı muha lefetin ne derece arttığ ın ı anl ıyamazlar. Bu muhalefet o kadar 
yayı ld ı  ki, rej im in  ta raftarla rı nda bile Frankoculuğa g üven kalmamıştır. 

Hükümete yakın yüksek memurlarda bile, siyasi değişi k l iklerin kaçın ı l 
maz bir  zorunluluk hal ine geldiği kanaatı günden güne kesinleşiyor. Bir
çok yüksek memur rej ime muhalefetlerini g izlemiyorlar. Ordunun içinde 
de çeşitli muhalefet akımları gelişiyor. Şimdiye kadar rej im i  destekliyen 
basın bile, «gereken değişiklikler .. den söz açıyor; diktatöre bir Anayasa 
rej im in i  kurmasını tavsiye ediyor. «Franko'dan sonra ne olacak? .. sorusu, 
gazetelerde s ı k  s ık  geçen bir soru hal ine geldi. 

Katolik güçler a rasında demokratik ak ım ın  gelişmesi ; muhalefet hare
keti çerçevesi içinde, komünistlerle işbirl iği yapması, fevkalöde önemli 
sonuçlar doğurdu. Katol i k  klisesinde Papa XXi i i .  Jan i le başlıyan «modern
leşme» politikası, bu demokratik unsurları kuvvetlendirdi ; son zamanlara 
kadar, rej im in  klisenin ayrı lmaz bir parçası olduğunu iddia edenlerin 
durumunu zayıflattı. 

1 966 y ı l ın ın bu i l k  aylarında, «Ispanya general Franko'nu n  d iktatoryasını 
daha uzun süre çekecek midir .. sorusu, ıspanyol hal kını, bütün dünyada 
bu halka dostluk duyguları besliyenleri meşgul eden bir soru hal ine geldi. 

Politikada süreleri töyin etmek zordur. Ama ortada i nkör edi lJllez bir 
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gerçek var :  Ha lka zorla kabul ettiri imiş, kitlelerin güvenin i  kazanamamış, 
hattô eski ta raftarlar ın ın g üvenin i  kaybetmiş bir rej im in  son dönemine 
g i rd ik. Bugünkü dönemde, Ispanyada demokratik akımların  ödevi, güçle
rini birleştirmek, teşki lôtlandı rma k ;  kitlelerin yürüttüğü hareketi geliş
tirerek, mücadeleleri ni şiddetlendirerek. di ktatoryaya son vermek, ve 
siyasi özgürlüklere yer veren bir rej im kurmaktı... I ktisadi ve siyasi 
istekler uğruna yürütülen çeşitli ha reketler. gelecekteki grevlere - genel 
siyasi g revle mi l l i  g reve elverişli şartlar yaratmaktadır. Kanaatımıza göre, 
mi l l i  g rev proletaryanın genel siyasi g reviyle ;  talebelerin, aydın ların, 
memurların grevini, katol i klerin, din adamların ın  protestolarını . ticaret 
işletmelerin in kapatılmasın ı ; bugünkü hükümetin istifas ın ı  istiyen çok 
geniş kitlelerin gösteri lerini b ir  a raya getirecek grev hareketidir. Başka 
bir deyimle. mi l l i  grey, barışçı yol larla yürütülen bir genel mi l l i  ayak
lanma olmal ıd ır. 

ileri sürü len genel istekler a rasında genel af isteğ i önemli b ir  yer 
tutmaktadır. Faşist hükümet darbesi yapılal ı  otuz yıl geçtiği halde, dün
yan ın  her tarafına dağ ı lm ış ıspanyol cumhuriyetçi leri ne ispanyol vatan
daşl ığını  iade edecek. vatanıarına dönmelerini sağl ıyacak bir genel af 
çı karı lmadı.  Bu durumun sorum lu luğu - büyük ölçüde - Ispanya Klisesine 
de düşmektedir. Bu klisenin yöneticileri aHa karşı cephe ald ı lar, hattô 
kabulüne engel oldular. Her devrimci harekete karşı «haçlı sefer» sözünü 
eden. eskiden beri d iktatorya ile işbirl iği yapan Ispanya Klisesi, vatandaş 
savaşın ın bütün kal ıntı ların ı  ortadan kald ı racak kayıtsız şartsız b ir  affı 
açıktan açığa istemedikçe. ha lkı mız. bu klisenin işlediği büyük hataları 
unutamıyacaktır. Uzağı gören. akl ı  başında din adamları i le katol ikler. 
bunu kabul ediyorlar. 

Yeni işçi hareketi. aydın lar ve gençler hareketi ; çeşitli nedenler yüzün
den örg ütlenmemiş, ama Lerida'daki son gösterilerde öfkesini  ve gücünü 
isbat eden köylü hareketi. Franko a leyhtarı cephenin birl iği sayesinde 
sağlanabildi .  Bu hareketlerin içinde. amaçla rı uğruna yürütülen mücadele 
temeli nde. m u halefetin çeşitli u nsu rları .  ve özel l ikle komünistler, katol i kler 
ve sosya listler. temaslar kurdu. beraberl i k  iç inde çal ışmaya başladı lar. 
Bundan önce de bel i rttiğ imiz g ibi, bazı konkre durumlarda. bu işbirl i 
ğ ine «sol fa lanjist»lerden. devrimci olmayan öğrencilerden. hattô «Opu s  
Dei» adını taşıyan dini v e  m a l i  g ruptan gelmiş u nsurlar da katı lmaktadı r. 

Bugün artık muhalefet g üçleri arasında kuru lan  bu çeşitli temasları. 
başka o lan ve düzeylerde, daha genel. daha yüksek a maçlar uğrunda. 
yürütülen mücadele içinde devam ettirmek bir zorun lu luktur. Amerikan 
emperyal izminin etkisi a ltında bulunan.  komünist düşmanı unsurları n  
şiddetli d i renişine rağmen. Ispanyadaki duru m  bu yönde gelişmektedi r. 
Part imiz «Parlômentoya hazırl ı k  .. görevinde bulunaca k  bir toplantın ın  ya
pı lmasın ı  tek l if etti .  O lkede. demokratik n itel ikte değişikl iklerin gerektiği n i  
kabul eden bütün siyasi eği l imleri n  temsilcileri bu toplantıya katı labile
ceklerdir. Böyle bir toplantıda. çeşitli görüşler i leri sürülür ;  halka demok-
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ratik yol larla kendi kaderini tôyi n etme hakkını sağ lama sorunu  i le i lg i l i  
b ir  asgari program hazı rlan ı r. 

Teklif ettiğimiz metod budur. a ma aynı sonuçları sağl ıyabi lecek her
hangi başka bir teklifi i ncelemeye ve kabul etmeye hazırız .  Bugün ispan
yoda muhalefetin bundan sonra artacağı en öneml i  ad ım. genel b i r  
politik anlaşmanın tesbitidir. 

Faşist hükümet darbesin in otuzuncu yı ldönümü ; bütün muhalefet güç
lerin i .  demokratik değ işikl i klerin gerektiğ in i  kabul eden bütün vatandaş
ları düşündürecek bir yıldönümüdür. Ispanyon ın  hızla gelişmesine engel 
olon. sadece tekellerin menfaatlerine hizmet eden ; Ispanyol ları demok
ratik özgürlüklerden yoksun bırakan bir rej ime daha uzun süre taha m mül  
etmek. imkô nsızd ı r. 

Bu yı ldönümünde Ispanya siyasi güçleri. vatandaş savaşın ın sonuçlar ın ı .  
ka l ıntı lar ın ı  yok etmeye. ü lken in demokratikleşmesin i  sağlamaya kesin
l ikle karar vermek zorundadır. 

Ispanyada. barış uğrunda yürütülen savaş. demokrasi uğrunda yürütü
len savaşa sıkı sı kıya bağl ıd ı r. Cllkede günden güne kuvvetlenen görüşe 
göre. ispanya askeri blaklara karşı tarafsız bir politika izlemel i. dünya 
barışın ın  gerçekleşmesinde rol oynamal ıd ı r ;  Ispanya topraklarından bütün 
yabancı üsler kalkmaııdır. 

Amerikan emperyal istleri sa ld ı rgan l ık  politika larını şiddetlendird ikçe. 
eskiden bu konularda kararsız. i lg isiz. hattô olumsuz bir tutum takı nan 
çevreler. tarafsızlıktan ve barıştan yana güçlerin saflarına geçiyor. Ame
ri kal ı ların .  tarih. dil ve kan bağ ları i le Ispanyaya çok yakın olan Küba 
sosya list devletine yapı lan provokasyonlar. Franko rej imine yakın çevre
lerinde bi le büyük bir  öfke uyand ı rd ı .  Domin ika Cumhuriyeti ne yapı lan 
s i lôh l ı  müdahele de.  ıspanyol toplumun bütün tabakalarında eskiden 
beri varolan Amerikan düşmanl ığ ın ı  a levlendirdi .  Kahra manca savaşan 
Viyetnam halkına yapılan barbar saldırı ise. Ispanyada şiddetli bir infia l. 
derin end işeler uyandırdı .  Hiç şüphesiz. 1 966 y ı l ında. Amerikan üslerin in  
kaıaırı lması .  tarafsız. barışçı bir  politika uğruna yürütülen hareketler 
yeniden şiddetlenecektir. 

Johnson politikası m i l letlerarası gerginl iği  bir kat daha arttırmıştır. 
Hergün Viyetnamda erkekler. kadınlar. çocuklar öldürüıüyor. Viyetnam 
Demokratik Cumhuriyeti de emperya l istlerin si lôhl ı  saldır ıs ına uğradı .  
Bütün dünya kamuoyu gibi .  biz de.  komünistler. Sovyetler Birl iğinin 
Viyetnam Demokratik Cumhuriyeti n in  yardım isteklerini yerine geti rdiğin i  
bi l iyoruz. Ama bi rçok yoldaşımız ın kendi a ra la rında söyledi klerin i  burada 
açıkl ıyacağ ı m :  Amerikan emperyalistleri sosyalist bir  ü lkeye açıktan açığa 
saldırmak cesaretini nereden buldular? Neden bu saldı rıya verilecek 
cevap. hızl ı  ve şiddetli o lmadı? 

Bugün birçok komün istin. birçok emekçin in  ak l ına gelen bu soruları 
ceva plandırmak pek güç olmasa gerek. Bence bu iki soruya bi r tek cevap 
verilebi l i r :  Bunlar ın nedeni.  sosya l ist kampında. dünya komün ist ve işçi 
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hareketinde görülen anlaşmazl ık lard ı r. Sovyetler Bir l iği (ve bütün sosyal ist 
ü lkeler) i le  Çin Halk  Cumhuriyeti a rasındaki anlaşmazl ık ,  emperya l ist 
saldırıya güç  sağlıyan, kardeş bir sosyal ist ü lkeye yapı lan müdahaleyi 
kolaylaştıran objektif bir etkend i r. Çin, Viyetnamla ortak s ın ı rı olan tek 
sosyal ist devlet olduğuna göre, bu an laşmazl ıklar, daha etki l i  bir karşı l ı 
ğ ın  gerçekleşmesini de  engelledi. 

Bu anlaşmazlıkların neden, nası l ortaya çıktığ ın ı  burada incel iyecek 
değil iz. Sonuç açıktı r :  Bugünkü duru m  karşıs ında, bütün dünya komünist
leri, dünya komünist ve işçi hareketinin hareket birl iği uğruna yü rüttükleri 
savaşı şiddetlendirmek zorundadırla r. Hareket bir l iğinden uzaklaşan, 
varolan bölünmeyi keskinleştirmeye ka l kışanlar, emperyal istlerin i  ekme
ğine yağ sürmüş oluyorlar. 1 966 yı l ı nda birl iğin gerçekleşmesi uğrunda 
daha kararlı çaba lar  sarfetmek bir zorun lu luktur. 
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Ingiltere Komünist Partisinin Kongresi 

John Gibbons 

Ingiltere Komünist Partisi nin XXIX. Kongresi 1 965 y ı l ın ın  Kasım sonla
rında Londrada toplandı .  Bu Kongreye katı lan 500 delegenin başlıca 
ödevi, ü l kenin sola kaymasın ı  sağlıyabi lecek, bir l ik içinde yürütülecek 
geniş bir hareketin tôyin ve tesbitiydi. 

Işçi Partisi i ktidara geçeli bir yıl geçti. Artı k bugün, komün istler dahi l  
bütün sol unsurlar Parlômentodaki işç i  çoğunluğunun yetersiz olduğunu ; 
hükümetin böyle bir çoğunlukla işleri kolay kolay yürütemiyeceğ in i  kabul 
etmekle beraber, iç  ve dış politika a lanlarında hükümetin sosyal ist görüş
lere yakın her görüşe cephe a l ış ın ı  ş iddetle yermektedirler. 

Başbakanfa hükümet çevreleri, sözde «yeni siyasi ak ım lar .. lôfın ı  ediyor
lar. Ama pratikte, Muhafazakôr Part in in dış pol it ikasını devam ettirmek
ten başka bir şey yaptı kları yok. 

john Gol lan' ın deyimiyle, hükü metin «şimşeklerini çeken» kapita l ist 
tekelleri değ i l ;  bugün sabotajcı l ı kla  suçlandır ı lan sendikacı m i l ita ıı lardır. 
Kapital istlerin kôrlarını incel iyecek, fiatların yükselmesine engel olaca k 
sendika komisyonları kuracağı yerde, hükümet, işçi ücretlerin i  dondur
maya, send ika la rı n  faa l iyet in i  engellemeye ça l ışan komisyon lar kurdu. 
lJlkenin  içinde ve dışı nda, bütün darbeler sol lara indir i l irken, sağ güçlere 
Münih politikası n ı  hatırlatan i mtiyazlı b ir  muamele uygulanıyor. 

Bütün sosya l ist dünya Viyetnamı  desteklerken, bu ü l keye mi l letlerarası 
sosyal ist dayanışmanın en güzel örneğin i  teşkil eden iktisadi, siyasi ve 
askeri yard ım la rda bulunurken ; ulusal kurtuluşu uğruna savaşan Viyetnam 
halkına karşı yü rütülen karşı-devrimci savaşta, Ing i l iz işç i  Parti s inin baş
bakanı ,  Amerika l ı  kapital istler in in saflarında bulunmayı tercih etti. 

Işçi Hükümetine karşı artık bugün açıkca başkald ıran ı rkçı Rodezya 
başbakanı,  Yon Smith'e gösteri len hoş görür lük, Afrika ü lkelerinde infiôl 
uyandı rdı ; bu ü l kelerden birkaçı Ingi ltere i le  diplomatik i lişkilerini kesti ; 
Birleşmiş Mil letlerde, Wilson Genel Kurulda söze başladığı onda, b i rçok 
Afr ika l ı  delege salondon çıkmıştır. 

Ingi l iz  Komünist Partisi n in Kongresinde, Wilson hükü metin in  işçi parti
sini destekl iyen kitleler a rasında uyandırdığı büyük haya l kırı k l ığı konusu 
ele a l ınd ı .  Komünist Partisin in  bazı üyeleri tarafından i leri sürü len ; sağ 
kanadın ın  egemen l iğ i  altında bulunan Işçi Partisiyle diğer kapita l ist par
ti ler arasında hergangi  bir  fark gözetmiyen iddialar Kongrede reddedi ld i .  
Kongrede belirti ld iği  g ib i ,  bütün send ikaların desteğ inden faydalanan 

108 

TÜSTAV



Işçi partisinde, işçiler ezici çoğunluğu teşki l  ediyorlar. Yine Kongrede 
bel irti ldiği g ibi, Işçi Partisin in  tabanını teşkil eden unsurlarda, resmi pol i 
tikaya karşı duyulan i nfial günden güne artmaktad ı r. 

Gerek sendikalar, gerek Işçi Partisi üzerindeki etkilerimizi genişletmek 
istiyorsak, Partimiz bu güçlere hitap etmek zorundadı r. 

Komünist Partisi n in kanaatına göre, Ingi lteredeki sol g üçler, sol mi l let
veki llerinden, solcu sendika yöneticilerinden ibaret deği ldir. 

Komünist Partisinin kanaatına göre, bu sol g üçler arasında, sendika
larda, fabrika larda, kooperatiflerde, Işçi Partis inin çeşitli seçim bölgele
rinde kurduğu örgütlerde faa l iyet yürüten, siyasal bi l i nce varmış bütün 
m i litanlar, öncü sendikala r, toplumsal ve siyasal hayatta değ işikli kler 
istiyen sendi ka ları n  büyük çoğunluğu da bulunmaktad ı r. Yeni kurulan 
memur sendikaların ın ,  fabrikalardaki kadroları n  oynıyabi leceği rol da 
çok önemlidir. Sol güçler arasında, barıştan yana çeşitli örgütleri Viyet
namı destekleme komitelerini, ı rk ayırı mına karşı savaşan komiteleri, 
ingi ltere Barış hareketi Komitesini vb. de saymal ıyız. Gollan yoldaşın 
dediği g ib i : .. Kanaatım ıza göre, bu sol güçler, bu sol hareketler, komü
nistlerin, sosyal istlerin, sendikacı mi l itanların  işbirl iği temeline dayanan 
geniş, savaşkan bir  ittifak kurmak zorundadır . . .  " 

Bu sol g üçler, komünist-aleyhtarı ak ımlara karşı savaşmak zorundadır. 
Komünist Partisi ise, birliği köstekl iyebilecek bütün engel leri kaldı rmak, 
bütün davranışlara son vermek zorunluğundadır. 

Parti nin yayınladığı ,  dokuz maddelik bir program teşkil eden «Şol güç
lere çağrı»n ı n  500.000'i barıştan yana olan bütün teşkilôtlara, çeşitli i lerici 
örgütlere gönderi ldi .  

Bu programda yer alan nokta lar şunlard ı r :  

hükümetin izledeği «gel i r  pol itikası»nın, sendika a leyhtarı 
kanunların reddedi lmesi ; ücretlerin ve emekli maaşlarının 
yükselti lmesi için savaş yürütülmesi ; k ıra la rı n  artışına karşı 
mücadele edilmesi, ve bu konuda bir «tavan»ın tesbit edi l 
mesi ; demir-çel ik  endüstris inin mi l l i leştirilmesi ; ingi l iz hükü
metinin göçmen kanunu i le i lg i l i  .. Beyaz Kitap .. ı n  reddedi l 
mesi ; Amerika l ı la rın Viyetnam'da yürüttüğü savaşa sağlanan 
yard ım ın  kesi l mesi ; çok taraflı nükleer gücünün,  NATO nük
leer gücünün reddedilmesi ; Aden'de, Malezya'da yürütülen 
savaş ve tenki l  hareketinin durdurulması; Rodezyada beyaz
deri l i lerin egemenliğ ine son veri l mesi. 

Bu program, i leride Işçi Partisiyle yürütülecek ta rt ışmalara temel teşkil 
edebi l ir. Bu ta rtışmayı herhangi bir düzeyde yürütmeye hazır olduğunu 
açıklayan Part imiz, sol güçlerin birl iğini kolaylaştı rabi lecek her teklifi in
celemeye de hazırdır. 

Partimizin en eski üyelerinden Pa l m  Dutt, J. R. Campbell ve Peter Kerri
gan, yaşları nedeniyle, ıcra Komitesine adaylıklarını koymadılar. ingilte-
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rede olduğu g ibi, bütün dünya komünist hareketi nde çok tan ı lan ve sevi
len bu yoldaşları n  yerine daha genç yoldaşlar seçildi. Kongre bütün d ik
katın ı ,  Ingi l tere Komünist Partis in in ve işçi Pa rtis in in karşısına çıkan önemli 
sorunlar üzerinde topladı, ama öte yandan enternasyonalizm le i lg i l i  mese
leleri de ele a ld ı .  Rodezya Halk  Birl iğ in in temsi lcisi Nelson Samkage i le 
Güney Afrika Mil l i  Kongresin i  temsi l  eden Joet Matthews gib i  Afrika l ı  
l iderleri n konuşmaları büyük tezahürata yol açtı. 

ırkçı Smith rej im ine karşı uzlaşma politikası izliyen işçi hükü metin i n  
tutumunu yerdi kten sonra, yoldaş Samkage şu şekilde konuşmuştu r :  «Hal 
k ımız ın savaşcı l ığ ın ı  küçümsemek büyük bir hata olur . . .  topraklarımızı 
tekrar ele geçirinceye, Afri kal ı  çoğun luğun isteklerine uyarak iktidara 
geçinceye kadar omansız bir  savaş yürüteceğiz I .. 

Yoldaş Matthews ise şu noktayı belirtmiştir :  «Emperyalistlerden ve kapi
ta l ist tekellerden yana olan ing i ltere, halk ımızı ezgi altında tutan beyaz 
ı rkçılarıo i l işkileri n i  daima devam ettirmiştir. Ama biz, Güney Afri ka l ı lar, 
y ı l lardan beri, ing i l iz işçi s ın ıfı i le, ingilterenin bütün i lerici güçleriyle 
dostluk ve kardeşl i k  i l işki lerimizi devam ettiriyoruz ... 

Kongrede oy birl iği i le kabul edilen bir  teklif, halk ımızı ,  özgürlük ve 
mi l l i  ku rtuluş uğrunda savaşan Afrikaı ı la rı desteklemeye çağı rıyor. 

Delegeler, Sudan başbakanına bir telgraf çekerek, komünist partisine 
uygulanan baskı ve terör politi kasını  protesto etmiştir. 

Kongre, dünya komün ist hareketin in  birl iği sorunları i le de yakından 
i lg i lenmiştir. Hareketin içindeki anlaşmazlı kların zararl ı sonuçların ı  beli r
ten, Partin i n  bundan önce aldığı ,  1 957-1960 Bi ld iri leri temel ine dayanan 
ve, her ne pahasına olursa olsun, birl iğ in kuvvetlenmesin i  istiyen kararları 
destekliyen karar  projesine, çeşitli i lave ve değ işikl ikler teklif edildi . Bu 
teklifleri i leri süren ve savunan delegeler, olumlu tenkitlerde bulundular. 
Bu temsi lcilerin iyi n iyeti nden hiç şüphe etmiyen Kongre, hepsin i  büyük 
bir d ikkatle d inledi .  Ama oya konulan teklifler ezici bir çoğunlukla redde
di ld i .  Karar 12'ye karşı 494 oyla kabul edi ldi .  

Kongreye başarı di l iyen mesajla r a rasında, Sovyetler B irl iği Komünist 
Partisi, Ç in  Komünist Partisi, Fransa, ıtalya, Çekoslovakya, Almanya, Avus
turya, Hollanda, Yunan istan, Japonya, Hindistan ,  i ran,  ı rlanda, Kanada, 
Arjantin ,  Avustra lya, Yen i  Zelanda kardeş komünist parti lerin in  mesaj la
r ını sayabi l i riz. 

Yeni ıcra Komitesi, Büyük Oktobr Sosyalist Devrim in in SO-nci yı ldönü
münün kutlanması münasebetiyle, bu tarihsel olayın önemine uygun düşe
cek törenlerin hazırl ık ları ile ödevlendi ri lmiştir. 

ingi ltere Komünist Partisin in  XXIX-ncu Kongresinde ü lkenin sol güçleri 
a rasındaki birl iği sağ lamak;  dünya komünist hareketinde eksiksiz b irl iğ i  
ve bera berl iğ i  kuvvetlendirmek üzere büyük çabalar sarfedi lm iştir. 
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M I L L I  K U R T U L U Ş  H A R E K E T i  B U G IJ N  

Emperyalistlerin Kıbrıs entrikalan 

Kıbrıs l ı ları n  emperyal ist boyunduruğuna karşı yürüttükleri kurtuluş savaşı 
sonucunda beş yıl önce Kıbrıs'ın  bağı msızl ığı i lôn edi ldi .  Ne var ki Kıbrıs 
sorunu hôlô kesin bir çözüm beklemektedir. 

Kıbrıs için garanti edilen bağımsızl ık daraltı lmış ve birçok bakımdan 
s ın ırlandırı lmıştır. Zürich ve Londra antlaşmalarıyla zorla kabul etti rilen 
ve Kıbrıs halkının özgürlüğünü etkileyen anti-demokratik kısıtlamala rın  
başlıca ları şöyledi r :  

o )  Kıbrı s  halk ın ın,  kendi siyasi geleceğin i  kararlaştırma hakkı yoktu r ;  
yani tan ınmış olan hal kların kendi mukadderotını tôyin hakkı onun el in
den a l ınm ıştı r ;  bu hakkı  kul lanması antlaşmalarla «hukuken .. yasaklan
m ıştır. 

b) Kıbrıs ha lkına en i lkel hak, Anayasa'nın temel maddelerinden b i r  
tanesini b i le  herhangi  bir şekilde değiştirme hakkı, yani her  hangi b i r  
bağı msız ü lkenin ha lk ın ın  sah ip olacağı bu hak tan ınmamıştır. 

c) ingi ltere bu antlaşmalara dayanarak, - halkımız ın isteğine aykırı 
olara k  - Kıbrı s  toprakları üzerinde askeri üsler bulundurmayı ve cum
huriyetin havaların ı ,  hava a lan ların ı ,  l imanların ı  ve  yollarını askeri amaç
lar için s ın ırs ız olarak  kul lanma hakkını garanti etmiştir. 

d) Garanti ve Ittifak Antlaşmalarına dayanarak Yunanistan ve Türkiye 
adada asker bulundurmaktad ı r  ve ingi ltere i le birl i kte onlar da, beraberce 
ya da ayrı ayrı biz im içişlerim ize karışma, Zürich statüsünde yapılacak 
herhangi bir değ işikl iği önlemek için m üdahale hakkını elde etm işlerdir. 

1 963 yı l ın ın Ara l ı k  ayında, Kıbrısta Türkler arasındaki aşırı elemanlar 
başkald ı rd ı ; onlar bugü ne kada r  batı l ı  emperyalistlerle Türkiye'deki şöve
nist çevreler tarafı ndan kışkırtı lmakta, örgütlenmekte ve desteklenmekte
d i r. Kıbrıs'ta durum kısa zamanda normale dönebil ird i .  Fakat Türkiyenin, 
Kıbrıs'a karşı NATO'nun giz l i  desteğiyle askeri işgale g i rişme tehdidi 
yanında açık müdahalesi Kıbrıs sorununu karmaşık bir  duruma soktu, 
çözümünü önledi ve bu bölgede barışı tehl ikeye sürükledi. Hatırlatmak 
gerekir ki , Bunal ım ın  patlak vermesinden bu yana NATO, Kıbrıs sorununun 
çözümünü kendi tekeline a lmak, bu sorunda hakem rolünde gözükmek 
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ve böylece Kıbrıs ı  ele geçi rebi lmek için elinden geleni yapm ıştır ve yap
mağa devam etmektedir. 

NATO'nun emperyal ist elebaşı ları için Kıbrı s  mükemmel bir  bölged i r ;  
burasını  modern bir  atom ve roket s i lôhları üssü  hôl ine getirmek, «batmaz 
bir uçak gemisi» durumuna sokmak ve böylece burasını  genç, bağ ımsız 
Afrika ve Asya devletlerine karşı, Arap ü lkelerine ve Sovyetler Birliğine 
karşı ku l lanabi lme olanağını yaratmak istemektedirler. 

Asl ında Kıbrıs sorunu çok basittir. Gerçekte söz konusu olan, bütün 
dünyaca kabul edi len ve vazgeçilmez bir hak olan kendi mukadderatı n ı  
tôyin hakkını ,  yan i  Birleşmiş Mi l letler Yasasında yer alan bir temel hakkı 
Kıbrıs ' ın elde etmesidir. Ne var ki , Anglo-Amerikan emperya l istleri bu 
basit sorunu çok karmaşık bir duruma sokmayı becerdi ler; böylece bu 
sorun, bir yanda Kıbrıs ve Yunanistan i le öte yanda Türkiye a rası nda bir 
çel işme olara k ;  ve ü lkenin içinde de Rum çoğunluğu ile Türk azınl ığı ara
sında bir çelişme şeklinde kendin i  gösterdi .  

Kıbrıs buna l ım ından çıkar sağlamak istiyen emperya l istler kendi durum
ların ı  haklı gösterebi lmek iç in,  Kıbrıs l ı  Rumlarla, - yan i  Kıbrıs halk ın ın 
ezici çoğunluğu (% 80 kadarı) i le - Kıbrıstaki bütün azınl ı kların en büyüğü 
(% 18 kadarı) olan yurtdaşları mızın, Kıbrıs l ı  Türklerin barış içinde yan 
yana yaşamaların ın «olanağı yoktur» efsanesin i  bütün dünyaya yaydı lar. 
Bu efsane, Ankara şövenistieri için ve Kıbrıs l ı  Türklere zorla, baskıyla ve 
cinayetlerle kabul ettirilen aşırı eği l iml i  yönetim için, sözüm ona bir  
«Kıbrıs sorunu» o lduğunu gösteren bir  del i l  hizmetini görmekted i r. 

Kıbrıslı Rum ve Türklerin barış içinde yan yana yaşayarnıyacakları 
iddiasının, emperyal istlerin kafasından çıkmış bir iddia olduğunu hayat 
göstermektedir. Kıbrısta Rumlar  ve Türkler eskiden beri barış  içinde bira
rada yaşamakta ve ça l ışmaktaydı lar. Uzun yı l lardan, hattô yüzyı l lardan 
beri Rumiar, Türkler, Ermeni ler, - bütün Kıbrıs ha lkı - anlayış ve dostluk 
içinde birlikte yaşadı lar, çalıştı lar ve savaştı lar. Uzun yı l lar boyunca bin
lerce emekçi Türk - işçi, köylü, zanaatkôr, esnaf - Rumlarla b i rl i kte ayni 
örgütlerde - Sendika, köylü, kooperatif, tica ret örgütlerinde ve diğer 
örgütlerde - birleşmişlerdi .  Pek çok i lerici Türk, emekçi Kıbrıs halk ın ın 
i leri l i k  partisi AKEL'in safları nda yer a lm ıştı . AK EL i le i lerici kuvvetlerin 
denetim i  altında olan belediye meclislerin in bulunduğu şehi rlerde, ingil iz 
sömürge boyunduruğuna karşı ve Kıbrıs halkının mil l i  bağ ımsızl ığı için 
belediyelerin g i rişt iği eylemleri çok defa mecl islerin Türk üyelerin in des
teklemesi bunu göstermektedir. AKEL' in yönettiği Kıbrıs işçi hareketi şöve
nizme karşı geldi ve sömü rgecil iğe karş ı ,  özgürlük  ve ileri l i k  için yürütülen 
ortak savaşta işbirl iği ruhunu gel iştird i .  

Bu durumda ingi l iz sömü rgecileri - Türklerle Rumiarın  ortak eylemleri n
den endişe duyarak  - birkaç Türk siyaset adamını irti kôpla baştan çıkardı 
ve bunlar sömürgeci lerin ajanı oldu. Zorla, baskıyla ve i lerici Türk siya
setçi lerine karşı işlenen cinayetle bu ajanla r Kıbrısl ı Türklere önder olarak  
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zorla dayatı ldı .  Bu kişiler Ingi l iz  siyasetin in sözcüleri oldu ve Kıbrıslı Türk
lerin kaderine el  koydu. 

I ng i l iz sömürgecileri. daha önce bi rkaç ü lkede de - Fi l istinde. Hindis
tanda v.s .  - yaptıkları g ibi Kıbrısta da eski emperyal ist davranış ı  o lan 
«böl ve hükmet . .  i l kesine baş vurarak. Kıbrıs halk ın ı .  Rumiarı ve Türkleri. 
ingi l iz  boyunduruğuna karşı birl i kte yürüttükleri savaşta bölmeyi başar
d ı lar. Ing i l iz  sömürgecileri. Kıbrısl ı lar ın mi l l i  kurtuluş savaşını  şiddetle 
boğarken ve Kıbrısı n her zaman bir ingi l iz  sömürgesi kalacağın ı  ilôn eder
ken. onların ajan ları . Ankaran ın  gerici çevrelerin in  de yön verdiği Kıbrıs 
Türkleri önderleri. şu şia rı ortaya attı la r :  «Kıbrıs bir  ingi l iz  sömürgesi ola
rak kalmal ıdı r !  .. 

1 956 yıl ı nda o zamanki muhafazakôr Ing i l iz hükümeti. Kıbrıs ha lk ın ın  
baskısıyla. ing i ltere işçi hareket in in ve dünya kamu oyunun baskısıyla. 
Kıbrıs l ı lar ın kendi mukadderatların ı  tôyi n hakkı üzeri ne bir bi ld iri yayın
Iomak zorunda kald ı .  Ingi l iz hükümeti ayn i  zamanda. bu hakk ı  bileşik b i r  
m i l let olarak bütün Kıbrıs ha lk ın ın  kul lanam ıyacağın ı. fakat Rumiarı n  ve 
Türklerin ayrı ayrı kul lanabi leceklerin i  açıkladı. Sömürgeci ler böylece 
Kıbrıs halk ı  a rasına parça lanma tohumların ı  ekti ler ve şu teoriyi çıkardı
lar: Kıbrısta bi leş ik  bir ha l k  yoktu r ;  başka başka. hattô barışmaz ç ıkarları 
olan ik i  «ayrı m i l l i  toplu luk .. vard ı r  ve her bir topluluk. geleceği hakkında 
karar  verme hakkına sahiptir. Bu hi lel i  ve balta layıcı açıklama. ada üze
rinde bölme istekleri n i  i leri sürebi l mek amacıyla Ankara şövenistieri i le 
i ng i l i z  emperya listleri n in  Türk ajan ları için b i r  bahane idi .  O zamandan 
beri bu istek. Ankarada ve Kıbrıstaki aşırı eği l im l i  Türklerin el inde bayrak 
oldu. Bunla ra karşı yürütülen savaşta Kıbrıslı Türkler a rası nda şerefli ve 
demokratik düşüncel i  mükemmel siyasetçi ler hayatlarını verdi ler. Onlar. 
Türk yurtdaşları önünde. bu emperya l ist şiarın gerçek an lamın ı  açığa 
vurma cesa retini  göstermiş kişi lerdi .  Işte bu. Kıbrısta bağdaşmaz çıkar
ları olan ik i  «ayrı m i l l i topluluğun .. va rl ığı efsanesin in.  Kıbrısta Rum larla 
Türklerin barış içinde yan yana yaşama olanağ ı olmadığı efsanesin in 
ta rihi gerçek yönüdür. 

Kıbrıs ın bölünmesi ş iarı öylesine temelsiz ve aş ırı b i r  eği l imd i r  ki . olay
lar s ırasında gerek bunu ortaya atan ingi l izler ve gerekse onların sözcü
lüğünü yapan Türk şövenistieri ve Kıbrıstaki Türklerin aş ırı eğ i l im l i  önder
leri bundan vazgeçmek zorunda kalmış lard ı .  Onlar bugün. Kıbrısta. biri 
Rumiarın ve b iri de Türklerin olmak üzere ik i  ayrı hükümetle bir federal 
devlet kurulmasını  kesinl ikle istemektedir. 

Kıbrıstaki somut koşul lardan hareket eden AKEL. hem bölünmeyi ve 
hem de Federasyon şekl in i  kes in l i kle reddetmekte. çünkü bu çözüm şek
l i n in  aşağ ıdaki sebepler yüzünden prati kte uygulanamıyocağın ı  göster
mekted i r :  

o) Kıbrıstaki Türk halkı adanın her  yönünde Rum çoğunluk a rası nda 
dağı lmıştır; böylece boydan  boya Türklerin yerleşmiş olduğu b ir  bütün 
bölge yoktur. Bu yüzden ayrı ayrı devlet organları da kurulamaz. Bundan 
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dolayı biz im bi leşik bir ekonomimiz vard ı r  ve bu sun' i  o larak Rum ve Türk 
diye ikiye böıünemez. Ekonomimizin bu bileşik karakterinden, Kıbrısta 
Rum la rla Türkler a rasındaki s ık ı  ekonomik bağlar doğmuştur. 

Bu yüzden, a ncak zoraki göçler ve mücadele ile, m il l i  ve iktisadi bakım
dan egemen bir Türk bölgesi yaratı labi l i r. Birleşmiş Mil letlerin Kıbrıs a ra 
bulucusu Ga lo Plaza bu  gerçeği kabul etmekte ve  Kıbrısta b i r  federasyon 
olanağı görememektedir. B i rleşmiş Milletler genel sekrerine verdiği 
raporda Plaza şöyle diyor: «Bir federasyona gidi l i rse, muhtemelen halkın 
- her iki taraftan b in lerce kişi n in  - zorla göç etmesini  gerektirecektir. Bu 
ise, günümüzün bütün i leri i l kelerine ve bunlar arası nda I nsan Hakları 
Beyannamesinde yer a lan i l kelere de karşıttır ... 

bL Bir  federatif örgütleme Kıbrısta Ang lo-Ameri kan emperya listleri yara
rına, «böl ve hükmet .. siyasetiyle irkçı l ı k  düşmanlığını ve çelişmeleri kızı ş
t ı rı p  keskinleştirmek ve böylece ü lkenin  siyasi hayatı n ı n  ası l  efendi leri 
olmaları için istedik leri ön şa rtları yaratır. 

Eğer AKEL gerek bölümü  ve gerekse federasyon şekl in i  kes in l i kle red
dediyorsa, bu hiç bir şekilde, pa rtimizin, Türk azı n l ığ ın ın  demokratik hak
lar ın ın ve yurtdaşl ık hakların ın  çiğnenmesinden yana olduğu an lamına 
gelmez.  Tam aksine AKEL her zaman, m i l l i  az ın l ıkları n  haklarının güven 
a lt ına a l ınmasını  kesi n l ikle desteklemiştir. Bizim partimiz için azın l ığ ın  
demokrati k hakla rın ın  ve yurtdaşl ı k  hakların ın  korunması tümden bir 
prensip sorunudur ;  bu prensiplerin çiğnenmesi kaçın ı lmaz bir şekilde, 
AKEL'in tamamen suçladığı faşist ve ı rkçı eğ i l im lerin baş ka ldı rmasına 
önayak olur. 

Emperya l istleri n barış ı  tehdid eden b ir  ka rmaşı k l ık  içine soktuğu Kıbrıs 
sorunu, B i rleşmiş Mil letler Yasasında bel i rtilen son defa Genel Kurul 
kararlarında di le getiri len prensipler kul lan ı l ı rsa, tamamen normal olara k  
çözüm lenebi l i r. Bunun için herşeyden önce şunlar gerekl idi r :  Tam bağ ım
sızl ığa, s ın ı rs ız egemenliğe ve toprak bütün lüğüne saygı gösteri lmesi ; 
Halkların eşit hakl ı l ığ ına ve kendi mukadderatlarını tôyin etmelerine saygı 
gösteri lmesi ; insan haklarına ve i l kel özgürl üklere saygı gösteri lmesi ; B i r
leşmiş Mil letler üyesi bütün devletlerin egemen birl iğ in in tanınması ; her 
ü l kenin bağ ımsızl ığına, ya da toprak bütün lüğüne karşı tehdid ierden ve 
zora baş vurmaktan vazgeçi lmesi. 

A. Fontis 
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ürdünün tam milli kurtuluş. demokrasi ve sosyal 
kalkınma yolu 

Fuad Nassar 

ürdünun tam milli kurtuluş, demokrasi ve sosyal kalkmma yolu fuad n. 
Ordünün boğımsızl ığı i lan edi ldiği  günden bu yana yirmi yıl geçtiğ i  

halde, ü lkenin en önemli sorunlarından hiçbiri çözümlenmiş değ i ld i r. Bu 
sorun lar  hangi leridir? Dün olduğu g ibi bugün de, bu sorunların çözüm
lenmesine engel olan güçler hangi lerid i r? Bu sorun lar  nas ı l  çözümlene
bi l i r? Bütün bu soruları bu yazımızda cevaplandı rmaya çal ışacağız. 

1 955 yılında, Dünya Kalkınma ve Gelişme Bankası (B.I.R.D.) na bağl ı  b i r  
Amerikan heyeti, Ordün hükü metin in  daveti üzerine, ü lkenin i ktisadi ve 
mal i  durumunu i ncelemek üzere, Ordüne geldi .  Amerikan emperyal istleri
nin çıkarlarına h izmet etmek, o dönemde hala çok g üçlü ola n Ingi l iz  
etkisini kısıtlamak, bu etkiyi h iç değ i lse Amerikan ın  yararı na «bölmek» 
a macını güden bu heyet, y ı l larca süren sömürgeci ezgin in  etkisiyle ü l kenin 
bulunduğu feci i ktisadi durumu inceledi kten sonra, «Ordünün i ktisadi 
gel işmesi» başl ıkl ı  b i r  rapor yayınladı .  Bu rapor: «Yabancı hükümetlerin 
ve yabancı şi rketlerin Ordün ekonomisinde oynadığı  rolün anormal b i r  
durum» yarattığ ın ı  kabul  ediyor, bu «anormal durumu düzeltebilecek» 
çeşitli tavsiyelerde bulunuyordu. Oysa, 1 955'den bu yana, bütün hükümet
ler Amerikal ı ların  bu tavsiyelerin i  yerine geti rd iğ i  ha lde, Ordünün i ktisadi 
ve mal i  durumu hiç düzelmediğ i  g ibi ,  aksine, bir  kat daha bozul muştur. 
Aşağıdaki sayı lar  ve örnekler bu iddiamızı  ispatlamaktad ı r :  

1 955-1956 da, bütçedeki açık, 9.650.000 dinara yükseliyordu. (Ordün 
d inarı = 1 Ing i l iz l i rası). 1 964-1965 de ise, 33.987.000 dinarı bulan bu 
açık, 1 955'e oranla, dört kat a rtmıştır. Oysa emperyal ist ü l kelerin Ordüne 
sağladığı  mali «yard ım» ve «hibeler», 1 955'de 9.288.000 d inard ı ;  bu yard ım ,  
1 965'de 21 .21 7.000 d inara yükselmişti r. 1 955'de b i r  buçuk m i lyon d inar  
tutan d ı ş  borçlar, 1 965'de 25.000.000 dinara yaklaşıkt ı .  Bu tutarın % 90' in i  
emperyalist devletlere, özel l ikle Amerikaya olan borçlar  teşkil ediyor. 
Tahmin lere göre, 1 970 yı l ı nda, bu borçlar yaklaşık o lara k  1 00 m i lyon 
d inarı bulacaktır. Bunu Ameri kan uzmanları tarafı ndan hazırlanan yedi 
yı l l ı k  (1964-1970) Gelişme Planından an l ıyoruz. Silah l ı  kuvvetlere ayrı lan 

8' 1 1 5  

TÜSTAV



krediler 1 955'de 1 0.21 6.000 d inar i ken, yı ldan yı la artırı lan  bu kredi ler 
1 965'de 21 .065.000 d inara yükselmişti r ;  yani on yı l  içinde ik i  kat artmıştır. 
Bunun nedeni malum : ısra i l' i n  Ordün s ın ı rlarında günden güne a rtan 
tehditleri, saldırı larıd ı r. Bu saldırı lar, emperyal ist devletlerin dünyan ın  bu 
bölgesiyle i lg i l i  plônların ın  bir k ısmını teşkil ediyor. Gerçekte, bu devletler 
ısra i l' i ,  Arap ü l keleri n i n  yürüttüğü kurtuluş ha reketin i  tehdit eden bir üs  
hal ine getirmek istiyorlar. 

1 955-1964 dönemi  içi nde, Ordünün ticaret bi lançosundaki açık birden 
bire a rttı. 1 955'de bu açık, aşağ ı yükarı 24 mi lyon dinarı buluyordu. Her 
yıl a rtan bu açık, 1 965'de 46 mi lyona yükseld i .  Son on yı l i çinde, dış 
ticaretin hacmi 437 mi lyon d inara yükseldiği ha lde, ticaret bi lançosun 
daki açık yaklaşık olara k  361 mi lyon d inarı buldu. Resmi rapor v e  istatis
tiklerden an laşı i  d ığ ına göre, her yıl ithal edilen mal ları n  yarıs ın ı  bes in 
maddeleriyle çeşitli tekstil mal ları teşkil etmekted i r. Makineler, sanayi 
donatım ı  ve taşıtlar y ı l l ı k  ithalatın ancak % 1 5' in i  teşkil ediyor. 1 962'de 
Tarım Bakanı ,  kahve ithalatı n ın  fosfat ihracatı mıza eşit olduğunu Parlô
mentoda açıklam ıştır. (Fosfatlar, Ordünün başl ıca ih raç maddesidi r.) 
Ordüne mal  satan ü lkeler arasında başta ing iltere gel ir. Sonra sıra i le : 
Amerika, Batı Almanya, Japonya ve italya gel ir. 

1 963'e kada r, sanayin in  mi l l i  gel i rdeki payı, % 1 0'u geçmiyordu. Ama 
bu oran şiş ir i lmiş olsa gerek ;  çünkü Ordün lü i ktisatçı ların yaptığ ı  hesap
lara göre, bu oran % 7'yi, % 8'i b i le geçemiyordu. Işçi sınıf ının, şeh i r  
emekçi lerin in  durumu fecid i r. 1 963 y ı l ı na ait resmi istatistiklere göre, 
Ordünde 5.285 sanayi işletmesi vardır. Bu işletmelerde ça lışan 29.591 
e mekçin i n  ortalama ayl ı k  ücreti, 1 0,8 dinard ı r. 1 0.865'i bulan ticaret işlet
melerinde, ayda orta lama 6,3 d inar kazanan 17.456 kişi ça l ışmaktad ı r. 
Otel, kahve lokanta vb. a lan ında, 2.506 işletmede, 7,2 d inarl ı k  bir  orta
lama ayl ı k  ücrete karş ı l ık  8.251 kişi isti hdam edil iyor. 

Ada m  başına düşen ortalama y ı l l ı k  gel ire gel i nce verilen bi lgi ler çeşitl i 
d i r. Hükümetin istatisti klerine göre, bu gel ir  1 963 de, 75 d inara yüksel i
yordu. Oysa, bir  resmi müessese o lan I ktisadi Gelişme Bürosu, bu gel ir in 
1 962'de, 50 dinar olduğunu söylüyordu. EI-Cihaı gazetes in in verdiği  bi l
g i lere göre, 1 960'da 25 dinar olan bu yı l l ı k  gel ir, i ktisadi gel işme pıan ın ın  
etkisiyle, 1 970'de 38 dinara yükselecektir. Bu çeşitli verilerden anlaşı ldığı 
g ib i ,  mi l l i  gel i r  fevkaıade düşüktür. Mukayese için, başl ıca maddelerin 
1 963'deki fiatları ele a la l ım .  Bu fiatlar, gerek şehirlerde, gerek köylerde, 
işçi s ın ıf ın ın, emeki tabakaların ı n  hayat standartı hakkı nda bize bir f ik ir 
verecekt i r :  1 k i lo ekmeğ in  fiatı, 40 füls'tür. (1 Ordün d inarı = 1 .000 füls) ; 
1 k i lo p i ri nç  80 fü l s ;  1 ki lo şeker 88 füls; 1 ki lo çay 864 fü l s ;  1 l itre zeytin 
yağı 360 fül s ;  1 k i l o  beyaz peynir  431 füls ; 1 k i l o  koyun eti 532 fü l s ;  1 ki lo 
sığ ı r  eti 396 fülstür. 

Işçi s ın ıfı ile bütün emekçilerin karşı laştığ ı  en çetin sorunlardan biri, 
süregen işsizl i kt ir. Resmi istatist iklere göre, «tam işsiz» olan lar, halk ın yarı
sını teşkil ediyor ;  1 5-59 yaşla rı a ras ında 1 .250.283 kişiden, 723.797' i «tam 
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issiz»dir. Yani oran, % 50,88'i buluyor. Iş a ra mak  üzere ülkenin dış ına 
çıkanların  sayısı, 1 00.000'i geçiyor. Işs izl iğin sonucu o la ra k, se best mes
lek sahipleri a rasında do memleket d ışına çıkanların  sayısı günden güne 
a rtmaktadır. Bu durum karşısında, hükümet, mühendislerle doktorların 
ü lkeden çıkmasını yasaklayan b ir  kanun çıkarmak zorunda ka ldı .  Yedi 
y ı l l ık  gelişme planını  i ncelersek, bu muhaceretin durmıyacağın ı  an larız. 
Basın Yayın Bakan l ığ ın ın  1 964 Bülteninde bel i rti ldiği gibi ,  «iş gucu» 
Ordünün komşu Arap ü lkelerine gönderdiği başlıca « ihraç malı» hal ine 
gelmiştir. 

Halk ın çoğunluğunu teşki l  eden köylülerin durumu, şehirlerde yaşayan 
işçi ve e mekçi kitleleri n in durumundan daha parlak deği ld i r ;  bel ki de 
ondan do fecidir. 

1 953 istatistiklerin in  verdiği bi lgi le re göre, işlenen toprak tutarı, 1 m i l
yon hektardı r. Yani Ordünün yüzölçümünün (9,6 m i lyon hektar) onda 
biridi r. Bu işlenen topraklardan başka, ormanlar ve otlaklar 1 , 1 m i lyon 
hektarı buluyor. Yine resm i  verilere göre, işlenmiş topraklar şu şekilde 
dağı lmıştı r :  

Toprak sahiplerinin % 70, 1 ' i  (61 .728 kişi), 1 - 1 0  hektara sahipti r. işlen
miş toprakların % 23,3 ü (249.073 hektar) bu g rupun el inded i r. 

23.937 kişi (toprak sah iplerin in  % 27,27 si) 1 0-50 hektarl ık toprağa 
sah ipt i r. Iş lenmiş toprakların % 44,8'i (460.645 hektar) bunların mal ıd ı r. 

2.054 kişi (topra k  sah iplerin in  % 2,26'i) n in elindeki toprak lar, iş lenmiş 
toprakların % 1 5,7'sini bu lur. ( 161 .908 hektar). Bu g rupta adam başına 
düşen toprak m iktarı 50-200 hektardır. 

240 kişi - yani toprak sah iplerin in  % 0,37'si - 200 hektardan yükarı 
toprağa sahiptir. Bu g rupun el indeki toprak tutarı, 1 51 .433 hektardır. Yan i  
işlenmiş toprağın % 1 5,5' i .  Demek ki bu grupa dahi l olan lar  ortalama 
630 hektara sahiptir. (Bi rleş ik  Arap Cumhuriyeti nde tesbit edilen azami 
toprak tuta rındon 15 kat fazla.) 

N ihayet, 1 03.628 kiş inin hiç toprağı yoktur. Bunlar, a i leleriyle beraber, 
köy halk ının yarısın ı  teşkil ediyorlar. Toprak mü lkiyetin i n  az elde toplan
ması eğ i l im i ,  son 12 y ı l  içinde çok artmıştır. Resm i  istatisti klere göre, 
1 957 ile 1 963 sonuna kadar  el değiştiren toprakla rın  tutarı 75.550 hek
tara yükseliyordu. Toprakların  g ittikçe az elde toplanması, topraksız köylü 
sayısını ve köylülerin sefa letin i  a rttırıyor. 

Köylülere sü lük g ibi yapışan tefecileri de hesaba katarsak, köylerdeki 
durumun fecaatını  daha iyi an larız .  Resmi  istatistiklere göre, köylülerin 
borçları 2.694.000 d inarı tutmaktadır. Bu borçlara karşı l ık ,  ipotek a ltında 
bulunan işlenmiş toprak tutarı, 1 00.000 hektardır. Bu tutara, bankalardon 
ve diğer mal i  kuruluşlardan a l ınan borçları da katmalıyız. Son zaman
larda, hükümet, köylülerin borçların ı  ind i ren b i r  kanun çıkarttı. Ama bu 
kanun sorunu çözüml iyemez, onbinlerce köylü a i lesin i  iflastan, sefaletlen, 
toprak sahiplerin in  ve tefecilerin istismarındon kurtaramaz. Bütün bunlara 
vergileri de katmalıyız. 
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Yukarıda saydığ ımız gerçeklerle, sayı lar, O rdün halk ın ın sefaleti, em
peryal izmden a rtan kalan korkunç m i ras  hakkında fikir verecek nitelikte
d i r ;  bu sayı lar, emperya l ist müdahalesinin, yarı-feodal ü retim i l işki lerin in  
ü l keye verdiği büyük  zararları da belirtmektedir. 

Emperya l istler Ordünün gelişmesini da i ma kösteklediler, tabi i  kaynakla
rı n ın  değerlend i ri lmesini çeşitli maksatlarla daima engel led i ler. Emper
yalist egemenl iğ i  altında bulunan diğer ü lkelerden farklı o larak, Ordün, 
tek tarım tipi sisteminden yara rlanara k  ekonomisini gel iştiremedi. 

Emperya l istler bedevi sistemin in kal ıntı larını yaşatmaya, feodal ve yarı
feodal ü retim i l i şki lerini devam etti rmeye gayret etti ler; a maçları, Ordünü 
askeri üs  olara k  elleri nde tutmaktır. 

Yirmi yil, yani 1 946'da biçimsel bağ ımsızl ığ ın ın i lônından önce olduğu 
gib i  bugün de, O rdün emperya l ist devletlerin ve kapital ist dünya paza
rı n ın  tam uydusudur. 

1 948'de emperya l istlerle siyonistlerin Fi l istine karşı düzenlediği  komplo
dan sonra, ü l kenin durumu bir kat daha kötüleşmişt ir. Ordün halk ın ı  
teşkil eden unsurlar, ( 1948 de 900.000; 400.000' i göçmen) F i l isti nl i ,  ve 
1 947'de, 350.000 Ordünlüydü, 1 950'de, Fi l ist in in b i r  parçası, Ordün'e 
bağ lanmıştı r. 

Bu şartlar  i çinde, O rdünün karşı laştığ ı  sorun lar, diğer Arap ha lkların ın  
karşı laştığ ı  sorunlara benzemektedi r :  Orneğ in ,  eksiksiz siyasi bağı msızl ı
ğ ın, i ktisadi kurtu luşun elde edilmesi , köklü bir  toprak reformunun ger
çekleştiri lmesi, endüstrinin, tarım ı n  gelişt i r i lmesi, demokrasin in,  toplumsa l  
kalkınmanın sağlanması ,  hayat seviyesinin yükselt i lmesini, sağ l ı k  h izmet
lerin in gel işti rilmesi, kitlelerde kü ıtürün gel işt ir i lmesi vb. 

Ordünün tam anlamıyla i ktisadi ve siyasi bağımsızlığa kavuşmasından, 
demokrasi ve sosyal kalk ınma yolunda gelişmesinden doğacak elverişli 
şartlar içinde Fi l istin sorunu çözümlenebilecek ; Fil i st in ha lkı ,  emperyal ist
lerin yard ımından fayda lanan isra i l l i  yöneticilerin hiçe saydığı haklarına 
ve şeref ine tekrar kavuşacaktır. 

ii 

Bi rkaç yı ldı r, Ordünün resmi  çevreleri günden güne çetinleşen i ktisadi 
ve mali sorunları çözüm lemek niyetini belirtiyorla r. Bu tutumun  nedeni, 
çeşitli iç  ve dış etkenlerin baskısı ve tesirid i r. Bu iç ve dış etkenlerin en 
önemli leri şunlardı r :  Mal i  ve i ktisadi buhran ın müzmin bir hal a lması ; 
işsiz l iğ in artması ; halkın  büyük çoğunluğu için, hayat düzeyin in durmadan 
düşmesi ; f iatların devaml ı  artışı ; küçük ve orta burjuva sı nıfında, geniş 
tabakala rın  if lôsa sürüklenmesi ; emekçi kitlelerin in ,  çeşitli m i l l i  ve kül
türel tabakaların baskısı, durumun düzelti lmesi, siyasal, toplumsal ve 
ekonomik  kalkınma uğruna yürüttükleri devaml ı  savaşı ; n i hayet, bütün 
Arap dünyasında, özel l ikle B i rleşik Arap Cumhuriyeti nde, cereyan eden 
olayla rın ve değiş ikl i kleri n etkisi . 

1 961 y ı l ında kabul edilen beş yıl l ık i ktisadi gel işme plônı, 1 963 sonla-
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rında tekrar gözden geçirilerek, yedi y ı l l ık  (1964-1970) bir plôn haline 
getiri ldi .  Bu plônın amaçları : a) Ticaret bilançosundaki oçığ ın  indiri l
mesi ,  ü lkenin yabancı sermayeye karşı daha bağımsız bir hale getiri lmesi. 
b) Vatandaş gel irin in yükselti l mesi, işsiz l iğin azalt ı lmasıdır. 

Bu plônın gerçekleşti lmesi için ayrı lan 209 m i lyon dinar devlet sekötörü 
i le özel sektör a rasında şöylece bölünmüştür :  Devlet sektörüne 90 mi lyon, 
özel sektöre 1 1 9  mi lyon ayrı ld ı .  1 963'de Merkez Bankası i le Sanayi Ge
lişme Bankası kuruldu. Daha önce de bir Tarı m Kredi Fonu i le köy 
kooperatifleri kuru lmuştu. ate yandan, ta rım ürünlerinin satış ın ı  sağlıya
cak kooperatiflerin kuru lması teşvik edilmektedir. 

I ktisadi gelişme ve plônlama konularında hükümetin bel irttiği kaygular, 
devlet sektörünün genişlet i lmesiyle i lg i l i  tedbirlerin a l ınması, resmi çev
relerin, yı l lard ı r  çözüm bekl iyen mal i  ve iktisadi sorunlara karşı yeni bir 
tutum takındık ların ı  göstermektedir. Bütün bu tedbirler, ü lke hayatında, 
gerçekten olumlu değ işikl i klerin başlangıç noktası olabi l irdi .  Bununla 
beraber, mi l l i  ve i lerici çevrelerde hakl ı  bir endişe uyandıran mesele ve 
olaylar çoktur. Anlaşıld ığına göre, i ktisadın gelişti ri lmesinde, plônlamada, 
devlet sektörünün kuru lmasında vb. başlıca amaç, bugünkü durumu düzeI
tip daha sonra ü lkeyi kapitalist gelişme yoluna sokmaktı r. Bugünkü şart
lar  içinde, bu amaç, halk kitlelerin in çıkarlarına, mi l l i  ve i lerici güçlerin 
umutlarına hiç de uygun düşmemektedir. 

1 964 Şubat basın konferansında, Başbakan Vasfı EI-Tal şu açıklamada 
bulunmuştur :  «Ordün hükümeti ekonomik  özgürlük prensipine bağl ıd ır, 
kamu laştırma yoluna g itmek niyetinde deği ld ir». 1 964 Ağustosunda lübnan 
EI-Saffa gazetesine verdiğ i mü lakôtta. Kral Hüseyin şöyle diyordu : .. Biz, 
özel teşebbüsü teşvik eden iktisadi özgürlük  prensipine g üveniyoruz . . .  » 
Aynı yı l ın Haziranındo, rodyoda konuşan I ktisat Bakanı ,  hükümetin, s ırf 
özgür  ekonomiyi ve özel sektörü desteklemek a macı i le iktisadi meselelere 
karıştığ ın ı  söyliyerek, büyük burjuvaziye şu teminatı verd i :  « Iktisada yön 
vermekten maksadımız, onu desteklemektir, hôkimiyetimizin a ltına o lmak 
değ i ld i r  . . .  » .  Bakan, hükümetin büyük burjuvaziye karşı beslediği iyin iyeti 
bel i rtti Ordün ekonomisinde devlet sektörüne başrolü vermek niyetinde 
almadığ ın ı  tekra rladı .  Devlet sektörünün görevi, burjuvaziye ve özel sek
töre hizmettir» diyen Bakan şunları do söyledi : « . . .  Bu amacım ız, ger
çekleşme yoluna girmiş büyük gelişme projelerimizden anlaş ı lmaktad ı r. 
Bu projelerin hepsinde, incelemeyi, plônlamayı, projelerin gerçekleşmesi 
için gereken yatırımları yapan devlet sektörü, özel sektöre, sermaye 
yatı rmak istiyenıere, iş adamlarına, h isse senedi sahiplerine, her türlü 
imkôn sağlamakta ; bu unsurların  ülkenin yönetimine ve gelişmesine katıl 
maları için kolayl ık göstermektedir.» 

Sanayi Gelişme Bankasın ın a maçlarını açı klayan Bankanın resmi  bir 
temsilcisi, bu amaçların .. özel sektörün, kuru lmakta olan işletmelerin hisse 
senetlerini satın o lmasını teşvik etmek, Tahvilôt Barsasın ın  gelişmesini, 
genişlemesini sağ lamak» olduğunu söyledi. 
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Resmi şahsiyetıerin bu açık lamaların ı ,  Ordünde o lup bitenleri göz 
önünde tutunca, yönetici çevrelerin a ld ığ ı  tedbirlerin asıl a macı kolayca 
anlaşı l ı r. Bütün bu tedbirler, kapital izmin çıkarlarına, kapital ist gel işmeye 
hizmet ediyor :  yard ımlar, kredi ler, devlet sektörü, vergi sistemi, anonim 
ş irketleri h imaye eden, gel ir verg is inden muaf tutan kanunlar, bütün plôn
lama ve i ktisadi gelişme bu amacı gütmekted ir. 

Resm i  çevreler kapitalist gel işme yoluna, yerli, Arap ve yabancı ser
mayeye büyük önem vermektedi r. I ktisat Bakanın ın ,  san günlerde yaptığı 
b ir  açıklamada bel i rttiğ i  gibi : « iktisadi gelişme politikamız, daha önce de 
söylediğ im iz g ibi, gerek yerl i ,  gerek yabancı veya d ış  sermayenin teşviki 
temeline dayanmaktadır. Biz her şeyden önce, Arap sermaye yatırımların ı  
teşvik ediyoruz. Ama ü lkenin kanun ve hükümleri çerçevesi içinde Arap 
olmayan ü l kelerden gelen dış yat ırımları da teşvik ediyoruz.» 

Bakanın sözünü ettiği «kanun
' 
ve hükümler"in nitel iğ i  ned i r? Bu kanun 

ve hükümler, Ordün halkının çıkarlar ını ,  ü l kenin mil l i  egemenl iğ in i  koru
yor mu acaba? i ktisat Bakanı bu konuda açık konuştu : «Kanunlar ımız 
moderndir. Yabancı yatırımlara, sermaye olarak  getirilen dövizlerin de, 

kôrla rın da çıkarı labileceğin i  garanti ediyoruz. Ostelik, bu yatı rımları 
çeşitli vergi lerden muaf tutarak sermaye sahiplerin i  teşvik ediyoruz. özel
l i kle ; bu yatırımlardan i l k  üç yıl gel i r  vergis i  a l ınmadığı  gibi ,  ertesi ik i  y ı l  
da vergi lerde % 50'bir  indirim yapı lmaktadır." Hiç şüphesiz, I ktisat Bakanı, 
yatırım yapacak yabancılara, B irleş ik Ara p Cumhuriyetinden veya Suriye

den kaçan Arap kapital istlerine, Kuveyti n petrol şehylerine, yabancı 
tekellere, bundan daha elveriş l i  şartlar  sağl ıyamaz ! 

Arap Doğusunda bel i ren kapital ist-o lmıyan veya sosyal ist gelişme 
yoluna g irme eğ i l imi  karşısında, durumlar ın ın sarsı ld ığ ın ı  gören emper
yal istler, stratej i lerin; değiştirmek zorunda kaldı la r. Çöken, yıkı lan feodal 
ve yarı-feodal reji mier, emperya l izme sağlam b i r  toplumsal temel sağlıya

maz oldu. Bunu anl ıyon emperyal istler, çıkarları n ı  korumak yolunu kapi

tal ist gelişme yolunda görüyorlar. Bu a maçla, Ordünü ve diğer Arap 
ü lkelerin i  bu yola sokmaya, kapital ist rej imi  destekl iyen ü lkeler hal ine 
getirmeye, çalışıyorlar. Böylece de bir  taşla i ki kuş vuracak lar :  Bir  yandan, 
kapita l ist gel işme yolunu seçen Arap ü lkeleri emperyal istlerin etki a la
n ında, dünya kapital ist pazarlarına bağl ı  kalacaklar, ve bu pazarı n tarım 

ürün lerini sağl ıyacaklar. öte yandan, emperyal istler bu ü lkeleri, Arap 
Doğusunda, bi rkaç ü l kede bel i ren kapital ist-olmayan ve sosyalist gelişme 
yoluna g i rme eğil imini kösteklemek üzere kul lanacaklar. B i rleş ik  Arap 
Cumhuriyeti ile Suriyenin kapital i st gelişme yolunu terketmesi, I rakta aynı 
yönde savaş yürütül mesi, emperyalistleri telôşa düşürmektedir. 

Emperya l i stler - özel l i kle Ameri ka n  emperya l istleri - Ordünün kapita
l ist gelişme yoluna g i rmesini sağlamak üzere her çoreye başvuruyorla r. 
Mal i  yardım,  hibe, hattô rüşvet yolu i le, d ış ticaretimizi emperya list ülke
lere yöneltmeye çal ışıyorlar. Devlet kurumlarına, çeşitli mali kuruluşlarına 
uzman/arını, müşavirlerini, yerleştiriyorlar. Ordün burjuvazisi, komprador-
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ları ve memur burjuvazisi, yeni-sömürgeci lerin bu stratej isini desteklemek
tedir. Hattô Batı kültürü i le yetişmiş bazı burjuva aydın tabakaları, aynı 
tutumu  takınmaktad ı r. 

Son zamanlarda, yeni bir «nazariye» ortaya atıld ı :  Ordün, i ktisaden 
gelişmesi için gereken temelden yoksundur;  emperya l ist ü l kelerin sağ la
d ığ ı  yard ım la rla, kredi lerle ancak yaşıyobi l i r ;  ü lke iç in  tek çözüm yolu  
i ktisad i  özgürlüktür. Bu olumsuz nazariyeyi yayan, emperyalist propagan
dasıdır. Emperyalistler böylelikle Ordünü nasıl soyduklarını , i ktisadi geliş
mesine nası l engel oldukların ı  u nutturmaya çal ışıyorlar ;  gençleri, aydın
ları ,  pasifliğe, i lgisizl iğe sü rüklemek, her çeşit mücadelenin, her çeşit 
siyasi faaliyetin lüzumsuzluğuna i nandırmak istiyorla r ;  bu unsu rlarda 
yaln ızca «mutlu bir istikba (,. sağ lamak, «başarı l ı  bir karyer» yapmak kay
gusunu uyandı rmaya çalışıyorlar. 

Oysa kapitalist gel işme yol u  Ordüne hiç bir olanak sağla maz;  ü lke
mizi ancak iflasa götürür, ha lk  kitleleri n i  daha da korkunç bir sefalete 
sürükler. Yedi Yı l l ık Kalkınma Plônında şu sözleri okuyoru z :  «Ordünlüler, 
verg i lerin a rttı rı lması, tüketim mal lar ın ın kısıtlanması, hükümetin sağ la
dığı hizmetlerde indir im yapılması gibi bazı fedakarl ıklara katlanmak 
zorundadırlar. «Vergi lerin ha lk  kitlelerine ne kada r  korkunç bir  yük yükle
diğini bi İ iyoruz : ortalama vergi tutarı yı lda ve adam başına 10 d inara 
yükselmektedir. Yedi yı l l ı k  Plana göre, 1 970 y ı l ına kadar, bu vergiler iki 
kat arttı r ı lacakt ır. Kapital ist gelişme yolu  O rdün'le, emperyalist devletler 
ve kapitalist dünya pazarları a rasındaki bağları bir kat daha kuwetlen
d i recektir. Ordünün bugünkü şartları içinde, kapita l ist gelişme yolu  ü lkeyi 
dünya tekellerin in  uydusu hal ine getirecektir. Başbakan, son zaman
larda yaptığ ı  b i r  açıklamada. bu gerçeği kabul etmişt i r :  Dünya Ka lk ınma 
ve Gel işme Bankası Ordünde bir potas fabri kasının f inansmanı ve kuru l 
ması i l e  i lg i l i  projeyi kabul etmiştir. Banka 3 0  mi lyon dolar, Amerikan 
hükümeti 15 m i lyon dolar, Amerikan ve Arap şirketleri ise 15 mi lyon dolar 
yatıracaktır. Genç, bağımsız bir ü lkede, Dünya Kalkınma ve Gelişme Ban
kasın ın  böyle b ir  projenin finansmanını  üzerine a lması ,  acaba ne sonuçlar 
doğurur? Mesele açık�ı r :  Bu ü lke, bankanın ve Amerikan tekellerin in  
boyunduruğu a lt ına g i rer. Arap ü lkeleri, aynı bankanın ; B i rleşi k Arap 
Cumhuriyeti Amerikal ı la rın  buyruğuna boyun eğmediği için, Asuan bara
j ın ın  finansmanın ı  kabul etmediğin i  bi l iyorlar. 

Kapitalist gelişme yolu,  bugünkü şartla r  içi nde, Ordüne h ızlı bir ka l 
k ınma olanağını sağl ıyamaz. Aksine: Mi l l i  iktisadın, toplumsal kalkın
manın gelişmesini engel ler. 

Kapital i st gel işme yolu, olsa olsa, Ordünde, b irkaç sorunun çözümlen
mesini sağ lar :  orneğ in, i ktisadi ve mal i  hayatta bel irl i  bir can l ı l ı k  uyan
d ı rabi l i r, belirl i bir emekçi sayısına iş bulunabi l i r. Ama kapital izm, mi l l i  
ve i lerici bir rol oynıya maz ;  ü l kenin en önemli i ktisadi, siyasi ve toplumsal 
sorun la rın ı  çözüml iyemez. Kapita l izm, yarı-feodal sistemi yok etmeye 
yanaşmıyor, a ksine, bu sistemi korumaya, yenisömürgeci l iğ in toplumsal 

121  

TÜSTAV



temelin i  genişletmeye ça l ış ıyar. Hiç şüphesiz. kapita l ist yol Ordün toplu
mundaki çelişmeleri çözüml iyemiyecektir. Bu çel işmeleri keskinleşti recektir. 

Herhangi bir gel işme yolunu n ;  ü lkenin.  emekçi kitlelerin in  çıkarla rına. 
Ordünün ve genell i kle Arap ü lkeleri n i n  şartlarına uygun olup olmadığın ı  
an lamak iç in .  tek bir  ölçü vard ı r :  Bu gelişme yolu. Ordünün siyasi bağ ı m
sızl ığ ın ı  elde etmesin i  sağ l ıyacak. iktisat alanındaki  geci kmeyi kapatacak. 
i ktisadı yabancı boyunduruğundan kurtaracak. yarı -feodal üretim i l işkile
r ini yok edecek. köklü b i r  toprak reformu uygulayacak b ir  yol olmal ıd ır. 

Oysa kapital ist gelişme yolu. ü l keyi çıkmaza götürüyor. Halk kitlelerin i n  
yoksul luğuna. sefa letine çare bulamıyacağı gibi .  orta ve  küçük burjuva
z in in  çok geniş tabakalarını iflôsa sürükl iyecektir. Mi l l i  i ktisat. yabancı 
tekellerin buyruğu a lt ına g i ri nce. bütün i ktisadi  hayatı yöneten mal i .  
sanayi ve ticari kuru luş lar. bi rkaç varl ık l ı  a i len in el inde toplanacaktı r. 
Bugün bu süreç başlam ıştı r bi le. Mi l l i  gel i rle i lg i l i  istatistiklerden anlaşı l 
d ığ ı  g ib i : «Bütün sanayi işletmelerin in  % 1 0·u. bütün iş gücünün yarısını 
ku l lanmakta. ve üretim in  % 70' in i  sağ lamaktad ı r.» Aynı istatistiklere göre : 
«Olken in en önemli sanayi kolları. petrol rafinereleri n i .  fosfat. çimento ve 
nebati yağ üretim in i  kontrol eden dört büyük şirketin e l inde toplanmış
tı r . . .  » Bu şirketlerden başka. yerli ve yabancı bi rkaç banka. birkaç 
sigorta ş i rketi n i  soyabi l i riz. Kanunlar .. Sanayiyi Teşvik Kanunu» i le .. Ya
bancı Seymayeyi Teşvi k Kanunu» bu süreci kolaylaştırmaktadır. 

Hükümet. çimento. fosfat ve nebati yağ üretim in i  e l inde tutan büyük 
sanayi f irmalarına özel i mtiyazlar tanımaktadır. Böylece. bu f irmalar bütün 
iç pazarı ve i h racatı tekellerine a lm ıştır. Yedi Yı l l ık Plôn projesi n i  hazır
layan Amerikan uzmanları .  hükümete yerli ve yabancı şirketlere i mtiyaz 
tanımasın ı .  kredilerle özel sektörü teşvik etmesini  tavsiye ediyorlar. 

Ordünün ; Arap dünyası n ın  ve mi l letlerarası durumun bugünkü şartları 
içinde ; işçileri n. köylülerin. geniş küçük-burjuva kitleleri n in  çıkarları n ı  
koruyacak tek yol. kapita l ist sistemden vazgeçi lmesi ve  kapita l ist-olmıyan 
gel işme yolunun kabul edilmesidi r. Bu yolla ancak orta burjuva u nsurları. 
m i l l i  ekonomin in  gelişmesinde bir rol oynıyabi lecektir. Büyük tekellerle 
büyük burjuvazi n i n  el inden kurtulmuş bir özel sektör. devlet sektörünün  
yanıbasında. uzun  süre yaşıyabi l i r. 

Yerli yabancı. bütün mal i .  sanayi ve ticari tekellerin mi l l i leştir i lmesi. d ış  
ticaretin s ıkı b i r  kontrol a ltına a ı l nması i le .  devlet sektörüne. i ktisadın  
gelişmesinde ve  pıônlamasında. yönetici b ir  rol oynama olanakları sağ
lanabi l i r. Buna köklü b i r  toprak reformu da katıl ınca. Ordünün tek man
t ık l ı  gelişme ve toplu msal ka lk ınma yoluna g irmesini sağ lıyacak objektif 
şartlar yaratı lm ış olacaktı r. 

i i i  

Ordün Komünist Partis in in da ima ve  israrla bel i rttiğ i  g ib i .  Ordün ve 
genel l ikle Arap halk ları n ı n  başlıca düşmanı.  m i l l i  ve sosyal kurtu luş hare
ketin in başl ıca engeli. sömürgeci l ikle yen i -sömürgeci l ikt i r. Bütün darbeler. 
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bu düşmana ind i ri lmel id ir. Ardün Komünist Parti s in in  belirttiği g ib i ,  bügün 
yürütülen mücadele, yirmi, onbeş, hatta on yıl önce yürütülen mücadele
den çok farkl ıd ı r. O dönemlerde emperyal istler, egemenl i klerin i  meşum 
Ing i l iz-Ordün Anlaşması yolu i le sürdürüyorlardı. Topraklarımızda yabancı 
askerler, yabancı üsler bulunuyordu. Ardün halk ın ın yürüttüğü mücadele 
ile mi l l i  hareket, emperyalist egemenl iğ in in  bu şekil leri n i  ortadan kal
d ı rd ı .  Bugün a rt ık Ardün, emperya l ist devletlere askeri anlaşmala rla bağlı 
değ i ld i r. Bugün a rtık topraklarımız, yabancı si lahl ı  kuvvetlerden, askeri 
üslerden temizlenmiştir. Bununla beraber, emperyal istler ülke üzerindeki 
etki lerin i  h ibeler, ya rdımlar, yatır ımlar, uzmanlar, · müşavirler yolu i le 
devam ettiriyorlar. 

Emperyal izme ve yeni-sömürgecil iğe karşı yürütülen savaşın başarıya 
u laşması için, Ardün halkı mi l l i  a maçların ı ; sosyal ve ekonomi k  amaçlara 
ba

'
ğlama k ;  başka b ir  deyimle, gerçek b ir  toprak reformu. bağımsız b i r  

mi l l i  ekonomi, gel işmiş b i r  sanayi, gel işmiş b i r  tarım, kardeş ve  dost 
ülkelerden sağlanacak yardımlarla donatı lmış modern bir ordu uğruna 
yürütülen savaşla bi rleşti rmek zorunluluğundadır. ate yandan, demokrasi ,  
halk ın mi l l i  ve i lerici g üçlerin in  ya rarına sağlanmal ıd ı r. Dış politika ; Arap 
ül keleriyle dostl uk  güden, vatansever, emperyalist-a leyhtarı ; sömürgeci
I iğe. yeni -sömürgeciliğe, harbe ve saldırganl ığa karşı koyan bir politika 
olmal ıd ır. 

Demokratik ve i lerici mi l l i  g üçler, bu a maçları gerçekleştirmek üzere 
yürütülen savaşa katılmaya başladı lar. Olkenin  seçeceği gelişme yolu 
konusunda kesi nl ik le bel i ren başlıca eğ i l imler :  1 .  kapita l i st gel işme yolu ; 
2. sosya l izme geçişi sağlıyacak, kapital ist-olmıyan gelişme yoludur. 

Bu son yı l lar  içi nde, Arap halkla rı, bu halkların yürüttüğü mi l l i  ve 
sosyo i hareket, önemli başarıla r elde etmiştir. Arap halk ları , Arap dün
yasında, ve özel l i kle Arap Doğusunda, emperya l istlere, on lar ın  politika
larına ve durumlarına büyük darbeler indirdi ; askeri anlaşmalar politi
kasını, Eisenhower doktrin i n i  başarısızlığa uğrattı lar. Komünist-aleyhtarı 
politika ifıas etti : m i l l i kurtuluşu, sosyal kalkınmayı engell iyen bu politi
kan ın  maskesi aşağı ind i ri ld i .  Arap Doğusunun çeşitli ü lkelerinde, en 
sa ld ı rgan gerici, feodal ve tekelci güçlerin ekonomik, politik ve toplumsal 
durumu iyice sars ı lmıştır. Arap ü lkeleri n in  yürüttüğü mil l i  kurtuluş devrimi 
gel işti, sosyal devrim hareketiyle bi rleşti. Arap ü lkelerinde, emekçi ler, 
m i l l i . ve devrimci güçler arasında, sosya l izm isteği genişledi, derin leşti. 
Sovyetler B i rl iğ i ,  sosyalist ü lkeleri, Arap ü lkeleri ve kurtuluş hareketleri 
a rası ndaki dostluk, kardeşl ik ve işbirl iği i l işki leri günden güne gelişiyor. 
Son iki yıl içinde, Ardün halk ın ın,  m i l l i ve i lerici güçleri n in  yürüttüğü 
kara rl ı mücadele, bi rkaç olumlu tedbirin a l ı nmasın ı  sağladı .  Ardün hükü
meti tarafsız l ık  politikasını ben imsedi, Yemen Cumhuriyet in i  resmen tanıd ı ,  
Sovyetler Birl iği ,  ve diğer sosyalist ü lkelerle d iplomatik i l işkiler kurdu ; 
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Birleş i k  Arap Cumhuriyetiyle münasebetleri ni düzeltti ; siyasi tutuklularla 
siyasi sürgünler iç in af  çıkarttı. Drdün Komünist partisiyle ü lkeni n  bütün 
i lerici ve mi l l i  güçleri bu o lumlu kararları destekledi .  Bununla beraber. 
Drdün Komünist Partisi Merkez Komitesi bu tedbirlerin ancak bir başlangıç 
sayı labi leceğ in i .  öze l l i kle bütün mi l l i  ve i lerici güçlere demokratik özgür
l üklerin tanınması g ib i  yeni tedbirlerin gerektiğ in i  israrla bel i rtti. Komü
nizmle mücadele kanunu. olağanüstü durum kanunu g ibi. anti-demokratik 
kanunlar hala yürür lüktedir. Bu kanunlar komünistlerle çeşitli m i l l i  ve 
i lerici güçlere karşı uygulanıyor. Hapislerden çıkanların. sürgünden dönen
Ierin çoğu oturdukları köyden. şehirden ayrı lmak hakkından yoksun bıra
k ı l ıyor ;  devlet işletmelerinde çal ışmaları yasaktı r ;  her yerde güçlüklerle 
karşı laşıyorlar. Basın özgürlüğü d iye bir şey yoktur. Kanun d ışı tutulan 
komünist partisi siyasi faal iyet yürütemez. Bu şartlar  içinde. emperyal ist. 
gerici ve siyonist g üçler. Drdün üzerindeki baskı l a rın ı  arttırıyorlar. Amaç
la rı .  Drdün yönetici lerini. son zamanlarda ald ı k ları o lumlu tedbirlerden 
vazgeçi rmeye zorlamaktı r. Ama Drdün Komünist Partisiyle m i l l i  ve i lerici 
g üçler. emperyal ist. gerici ve siyonist baskı larına karşı koymaya devam 
ediyor; amaçla rı. demokratik özgür lükleri zi nci rlerinden kurta rmak ;  Dr
dünün eksiksiz siyasi bağ ımsızl ığ ın ı .  i ktisadi ku rtuluşunu kurmak;  ü lke
mizin. Arap kardeş ü lkeleriyle beraber. sosyal kalk ınma ve sosyal izm 
yoluna g i rmesini sağlamaktı r. 
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A K T U E L  K O N U L A R  K O Ş E S i  

üçüncü Dünya ülkelerinde: 
küçük burjuva kitleleri ve devrimci hareketler 

A. Romzi ve A. Levkovski 

Ekonomik  ve toplumsal temel, sı nıfların yapısı , yürüttükleri savaşlar, 
s ın ıflar a rasındaki i l işki ler, siyasi hareketlerin amaçları, başvurdukla rı yol 
ve biçimler bakımından, sömürgeci veya yarı-sömürgeci uyduluktan yeni 
ku rtulumuş ülkeler; tekelci sermayenin gel iştiğ i ,  sanayi proletaryasının 
emekçi halk ın ın büyük çoğunluğunu teşkil ettiği ü lkelerden çok farkl ıd ı r ;  
bu ü lkelerde sosyal ist topluma geçiş yol ları ,  şartları, aşamaları ,  bambaş
kadı r. lenin in bel i rttiğ i  g ib i : "Küçük tarı m  ü reticileri halkın çok büyük 
çoğunluğunu teşkil ett iği  bir ü lkede, sosya l ist devrim in  gerçekleşmesi, 
gel işmiş kapita l ist ü lkelerde - yani sanayide ve ta rımda, ücretli emek
çi lerin, halk ın büyük çoğunluğunu teşkil ettiği ü lkelerde - hiç gerekmiyen 
özel geçiçi tedbirlerin a l ınmasına bağl ıdır.» Oysa bugün, kurtu luş hare
ketinin b irinci t ip ü l kelerde gelişmesi, bütün dünya Marksistleri karşıs ına 
fevkalôde önemli teorik ve pratik sorunlar çıkartmaktad ı r. 

Leninin bir uyarması : 

Bundan el l i  y ı l  kadar önce, a ra l ı k  1 9 19  da, lenin ,  sömürgecilerin 
boyunduruğu a ltında yaşayan bölgelerdeki komünistlere şu uyarmada 
bulunuyordu : .. Ş imdiye kadar bütün dünya komünistlerin in  karşısına çık
mamış bir sorunla karşı laşıyorsunuz Komünizmin teorisi ve genel pratiğ i  
temelinde, Avrupa ü lkelerinde rastlanmayan, ü lkelerin ize özgü şartla ra 
uyarak, bu teoriyi ve bu pratiğ i ,  köylü sınıfın ın  halkın büyük çoğunluğunu 
teşkil ett iği  bölgelerde uygulamayı öğrenmek zorundasınız . . .  » Hiç şüphe
siz, o günden bu yana, sosyal ,  ekonomik ve siyasal hayatta büyük değ i 
şikl i kler oldu. Ama lenin in  bu  uyarması, yan i  bi l imsel sosya l izmi uygular
ken, kapital izmin gelişmediği ,  küçük burjuvazin in ,  özell i kle köylü unsu
r u n u n  en kalaba l ı k  ha lk  kes imin i  teşki l  ettiği ü lkelere özgü şartları gözö-
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nünde tutma zorunluluğu, değerinden hiç kaybetmedi, aksine, günden 
güne daha a ktüel, daha önemli bir zorunluluk hal ine geldi. 

Kahramanca, fedakôrca yürüttükleri savaşta, komünist partileri üçüncü 
dünya ü lkelerinde Leninin bu uyarmasını daima göz önünde tutmaya 
çal ıştı lar. Bu partiler ulusal ve toplu msal kalkınmayı, demokrasiyi, emek
çileri n  isteklerini bi l inçle savunuyorlar. Korkunç bir baskıyla, çoğu zaman 
kan l ı  bir terörle karşılaştılar, karşılaşıyorlar. Yı l la r  boyunca, emperyalist
lerle yerli gerici güçler, küçük-burjuvazinin bütün peşin-fikirleri nden yarar
lanarak, kitleler arasında komünist düşmanl ığ ın ı yaydı lar. Bu ü l kelerde 
savaşmış ve savaşan komünistlerin cesaretini, fedakôrl ı kların ı ,  komünist 
parti lerin in halk ın u lusa l ,  siyasal, ekonomik ve toplumsal kurtuluşuna sağ
ladığı muazzam yard ımı  anlatacak söz bulomayız. 

Genel l ikle komünist partileri, şehi rlerde, proleterlerin ve i lerici ayd ın
ların devrimci faal iyetinden doğmuştur. Ama kitle partisi hal ine gelmeleri, 
ü l kenin karşı laştığ ı  karış ık  sorunların çözümüne etki l i  bir yard ım sağlıya
bi lmeleri için, işçi s ın ıf ın ın halk ın çoğunluğunu teşkil etmesi şort deği ld ir. 
Geçirilen tecrübelerden anlaş ı ld ığ ı  g ib i  kentlerde ve köylerde proleter 
o lmıyan ve yarı-proleter emekçi tabakaların kalabal ı k  bulunduğu bir top
lumda da, Ma rksist-Leninist prensiplerin uygulanması mümkündür. Emper
yalizme ve feodalizme, sonradan da kapita l izme karşı yürütülen isra rl ı  bir 
ideoloj ik  savaş sayesinde, işçi s ın ıfı i le komünist partileri, dôva la rına,  
küçük-burjuva kitlelerin in desteğini kazanabil iyorlar. 

Burada karş ımıza bir soru çı kıyor :  Bugün üçüncü dünya ü lkelerinde 
(özel l ikle Afri kada) işçi s ınıfın ın  kalabal ık olmadığı ,  gerçek anlamıyla bir 
sınıf teşkil etmediği ,  komünist partilerin kurulmadığı  veya henüz kitle par
tisi hal ine gelmediği bu ü lkeler de, duru m  ned i r? Bu şartlar  içinde, pro
leter olmayan veya yarı-proleter emekçi kitlelerin in  kurtuluşu uğrunda 
savaşan i lerici ve demokratik hareketleri yöneten hangi unsurlardır? Bu 
hareketlerin amaçları, spesifik nitel i kleri nedir? Geliştikleri çerçeve nedir? 
ideolojileri nedir? Genel l i kle, m i l l i  kurutluş hareketleri, Len in in tahmin 
ettiği g ibi, m i l l iyetçi şiarlarla gelişmiştir. Hiç şüphesiz, bu hareketlere bu 
kuvveti, bu genişl iği sağ l ıyan emekçi ha lk  kitleleridir. Bu hareketlerin 
başında, çoğu zaman, aydın lar, subaylar, mi l l iyetçı örgütlerin yöneticileri 
bulunmaktadı r. Ama buna rağ men, bi l imsel sosya l izmin görüşleri, bu 
hareketlere az çok etki yapar. Dünya işçi hareketinin elde ettiğ i  büyük 
zaferler, ilk işçi ve köylü devleti nin kuru lması, g üçlü bir sosyal ist dünyanın 
meydana gelmesi, kapital izmin geçirdiği genel buhran ın derinleşmesi, 
eskiden, boyunduruk a ltında yaşayan ü lkelerde olayların gelişmesine 
büyük etkiler yaptı. Bundan böyle, köylüleri n yürüttüğü savaşlar ve buna 
benzer hareketler çoğu zaman yeni lg iye uğra mıyor, zaferfe sonuçlanıyor. 

Eskiden, küçük-burjuva emekçi tabakaların ın  katı ldığı hareketler, poli
t ik bakımdan, en yüksek noktasını Fransız Devriminde bulmuş bir dünyada 
cereyan ediyordu. Fransız Devrimi  xıx. yüzyı lda, siyasi ve ideoloj i k  ak ım
ların ı  hepsini etkilemiştir. Bugün ise, bu hareketler, Büyük Oktobr Sosya-
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l i st Devrimin i  görmüş b ir  dünyada yürütülüyor. Artık bugün bütün dev
rimci ideoloj ik  ve siyasal ak ımları etkiliyen bu devrimdir. Bütün bu ak ım
lar bu devrim in  ış ığında gel işmektedir. 

B i l imsel sosya l izmin, yayı l ı rken ald ığ ı  yen i  şeki l ler, yen i  görünüşler, baş
vu rduğu metotlar, g ünden güne beli rmektedir. Bi l imsel sosyal izmi bir  sildh 
ola rak  kul lanma isteğ i, herşeyden önce sosya l izm uğruna savaşan işçi 
hareketinde kabul edildiği gibi, çeşitli aşamalarla sosyaliıme gidecek 

yolu açacak olan,  köklü demokratik ve toplumsal  dönüşümler istiyen köylü 
emekçilerle d iğer küçük-burjuva kesimlerin in  devrimci hareketinde de 
beli rmeye başlam ıştır. Dünya proletaryasın ın,  ve bu proletarayan ın  baş
l ıca eserini ,  başl ıca desteğin i  teşkil eden sosya list dünyan ın  ulaştığı başa
rı lar, dünyan ın  her tarafında sosyal ist isteklerin, sosya l ist görüşlerin bel i r
mesine ve gel işmesine yol açmıştır. B i l imsel sosya l izm her yerde uygulana
bi l i r  - dogmatik bir  şeki l  de uygulanmamak şartiyle - her yerde toplumun  
gelişmesin i  etkiliyebi l i r, bu gel işmenin sözde kaçın ı lmaz şekl in i  değ işt ire
b i l i r. 

Proleta rya için, bi l imsel sosya l izm, sadece kendi beni msiyeceği doğru 
bir dünya görüşü değ i ld i r ;  proleta rya bu görüşü diğer emekçi kitleleri 
a rasında da yaymaya çal ışıyor. Bu tarihsel rolü  de bütün dünyada oynu
yor. Oçüncü dünca ülkelerinde işçi s ın ıfı ve özel l ikle endüstri proletaryası 
genel l ikle kalaba l ı k  olmadığı  halde, yine de fevka lôde öneml i  bir rol 
oynor :  Bir  yondan, küçük-burjuvazin i n  ik i  yönlü b i l i ncinde emekçin in  
ideolojisi n i  uyand ı rı r, bi l imsel sosya lizmi yayar, proleter olmayan veya 
yarı -proleter kitlelerin yürüttüğ ü  savaşla sosya l izm uğrunda yürütülen 
savaşı b i rleştiri r ;  öte yandan, u lusa l  ve toplumsal kalkınmayı h ızlandır
mak üzere, bütün emekçi sı nıf ları arasında devam l ı  b i r  birl iğin gerçekleş
mesine ça l ışı r. Böylelikle, dünya işçi s ınıfı nı n  ve dünya sosyal ist sistemin in  
etkilerine, u l usal proletaryan ın  etkileri de kat ı lmış olur. Hiç şüphesiz, bu 
etkin in  şekl i  v e  gücü ülkeye göre değişmektedir. 

Oçüncü dünya ül kelerin in  çoğu nda, ulusun başına geçebilecek üç sınıf 
va rd ı r :  mi l l i  burjuvazi, küçük-burjuvazi, ve işçi s ın ıfı .  Mi l l i  burjuvazin in  
savunmakta olduğu mi l l iyetçi l i k ;  siyasa l örgütleri tarafı ndan i leri sürülen 
emperyalist a leyhtarı istekler, halk tabakaları a rasında yankı la r  uyan
dı rı r, bunları n  desteğini kazan ı r. Ama mi l l i  burjuvaziye özgü uzlaştırıcı 
eğ i l im ler, bu sınıfı n  toplumsal ve ekonomik sorun lara, kitleleri n yara rına 
olacak köklü çözüm yolları bulomayışı, ü lke bağ ı msızl ığa kavuştuktan 
sonra açıkca bel i ren yetersizli kleri, halk ın sağladağı desteğin aza lmasına 
sebep olmakta ; bazı ülkelerde mi l l i  burjuvazin in üst tabakaları n ı n  çıkar
ları i le u lusun çıka rla rı arasında derin bir uçurum açmaktadı r. O zaman 
ü lkenin  kalkı nması iç in  şa rt o lon ,  oma mi l l i  burjuvazinin çabuk uygulam ı 
yocağı ,  yeteri kadar geniş tutmıyacağı tedbirleri a labi lecek başka b i r  
sınıf halkı n  başına  geçebi l i r. Çok  tabi i  olarak, bu imkô n  her  yerde, özel
l i kle mi l l i  kurtuluş hareket in in her aşamasında kul lanı lamaz. Bu konuda 
da şartla r  her ülkeye göre değiştir. 
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Oçüncü dünya ü lkelerinden bazı larında, u lusun başında, burjuvaziden 
başka bir s ın ıf  bulunmaktad ı r. Bunun nedeni açıkt ır. : Ya mi l l i  burjuvazi ile 
siyasi örgütleri nisbeten g üçsüzd ü ;  yahut da daha önce kurulan mi l l i  bur
juvazi hükümeti toplumsal çelişmelerin h ız lanmasına sebep olmuş, yönetici 
siyasi rolü el inden kaptırmıştır. O zaman sahneye çı kan, küçük burjuva
zinin şu veya bu kesimidir. Küçük burjuvazi, emperyal izme karşı savaş
maya, kök lü dönüşümler gerçekleştirmeye daha istekl idir. Feodal büyük 
toprak mülkiyetine karşı savaştığı gibi ,  büyük ve orta kapita listlere karşı 
do cephe a l ı r. Bugünkü şartlar içinde de, bi l inçle uygulanan bu tedbirler 
birçok ü lkeye, sosyalist yoluna g i rme imkônların ı sağlamaktad ı r. 

Hegemonyan ın, yönetici l iğ in ,  ne zaman, hangi şartla r a ltında, hangi 
yollarla proletaryaya, yani devrim i  sonuna kadar götüren emekçi sınıfın ın  
e l ine  geçeceğ in i  a nlıyabilmek için, küçük-burjuvazinin, bugün bulunduğu 
durumun o lumlu ve olumsuz yönlerini bi lmek zorundayız. Bu geçiş in ger
çekleşmesi, a lacağı şekiller, daha çok, söz konusu olon küçük burjuvazinin 
gelişmesine, i lerici bir ideoloji benimseyip benimsememesine bağl ıd ır. 
Bu yazımızdo, küçük-burjuva kitleleri nin yürüttüğü devrimci hareketlerle 
i lg i l i  sorunun bazı yönlerini bu bakımdan i ncelemek istiyoruz. 

Genç devletlerin iktisadi gelişmesi, düz bir hat izlemez. Bu bel irsizl i k  
derecesi ü lkeden ü lkeye değiş i r :  toplumsal, siyasal ve ekonomik kuruluşlar 
fark ettiği gibi .  Bu şartlar içinde, herdevletin özellikleri göz önünde tutu l 
mazsa, şematikl ikle yetinil irse, olumsuz sonuçlara varılır. Bununla beraber, 
vaktiyle sömürge  veya yarı -sömürge olmuş bütün bölgelerde rastlanan, 
t ipik unsurlar da vard ı r. Bu unsurların tespiti, emekçilerin yaşama ve 

savaşma şartlarına,  siyasi ve iktisadi durumuna özgü bazı yönlerin nite l i 
ğ in i  anlamamızı  kolaylaştırır. Bu unsurların bazı lar ını  burada saya l ım : 
Genel l ik le bu ülkelerde, i htisas a lan ın ın  darl ığ ı  i ktisadi dengeyi bozmak
tadır; toplumsal grupların fazla l ığ ı ,  küçük ticaret üretimin in  (bu işle meş
gul olanların  sayısı bakımından) fazla önemli bir yer tutması, bu i ktisad ın  
başlıca özel l iğidir; ü l keye göre az veya çok i lerlemiş o lon birikim, daha 
tamamlanmamışt ı r. 

Az gelişmiş ül kelerin halkı, çoğunlukla köylerde yaşa makta ; halk ın 
çoğunluğunu köylüler teşkil etmektedi r. Hiç şüphesiz, üçüncü dünya ü lke
lerinde, genel l i kle, köylülere tom anlamıyla küçük-burjuvazi denilemez. 
Çünkü küçük ü retici tamamiyle bağımsız değ i ldir, kapital izm-öncesi bağ
lar devam etmektedir. Köylü sı nıfı, çeşitli törelerin, geleneklerin, baskısı 
altındadır ;  hattô - özell i kle tropikal Afrikada - cemaat, aşiret, ataerkil 
çalışma şekil lerine bağl ı  kalmıştır. Ostel ik, bu ü lkelerin çoğunda, küçük 
tüccarla r, küçük toprak sahipleri, memurlar vb. küçük-burjuvazinin özel
likle şehi r  küçük-burjuvazisin in önemli bir kesimini  teşkil ediyorlar. Sömür
geci l i kten kurtulan bir ü lkenin  iktisadi hayatında en önemli rolü oynıyan, 
köylülerdir. Ama bu ü lkenin siyasi hayatında birinci plôna çıkabilen unsur
lar, daha çok şehirlerdeki küçük-burjuva tabaka ları ve özel l i kle aydın
lardır. 
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Genelli kle. bu küçük-burjuvazin in içinde - ülkeden ül keye fark etmekle 
beraber - Batı ü l kelerinde h içbir zaman rastlanmamış mutavassit tabaka
lar da bulunmaktad ı r. Bu tabakalar. ücretli işçi haline gelebi ldiği  g ibi .  
patron durumuna da geçebil iyor. Fakat sömü rgeci l i kten doğan toplumsal 
şartla r  yüzünden. küçük emekçi korkunç bir sefalet içinde yaşar ;  sü rel i  
işsizlik. giz l i  işsizl ik  çok yüksek oranl ıd ır. B ir  yandan yarı-feodal. yarı 
kapitalist bir tabaka teşkil eden zengin toprak sahipleri ; öte yandan 
sefalet içinde yaşıyon küçük toprak sah ipleri. küçük-burjuvaziden tama
m iyle kopmuştur. 

Az gel işmiş ü lkelerde. küçük-burjuvazinin bağdaşık o lmıyan n itel iğ i  çok 
çeşitli şekil lerde bel i rmektedi r :  1 .  kapital izm-öncesi ü retim şeki l leri. çeşitli 
aşamalarla ve çeşitli düzeylerde çözü lmektedi r. Küçük kişisel ticaret üre
t imi  meydana gelmektedi r. 2. Gerek şehi rlerde. gerek köylerde. küçük
burjuvazin in faa l iyet alanları fevka lôde çeşitl id ir. 3. Nihayet. kapital ist 
gelişmenin etkisi altında. küçük-burjuvazin in çeşitli tabakalarında çeşitli 
ölçüde çözülmeler başlıyor. Küçük-burjuvazinin bağdaşık bir sınıf olma
yış ı .  çeşitli tabakalarında şiddetle bel i ren özel l iklerin varl ığ ı .  üçüncü dünya 
ü l kelerindeki küçük-burjuvazin in durumunu ve gel işmesin i  an lcmamızı 
zorlaştırıyor. Ostel i k. bu sınıfın b i l imsel adı. kötü. hottô tahkir edici b i r  
an lam kazanmıştır. 

Ilerici ideolojinin çekici gücü: 

Emperyal istlerin korkunç istismarı. yabancı tekelci sermayen in  yerl i 
gerici güçlere sağ ladığı  yardım. bu gerici g üçlerin halka karşı cephe al ış ı. 
halk ın çok çetin iktisadi ve siyasi durumu. bütün toplumsal çelişmelerin 
fevkalôde keskinleşmesi. küçük-burjuvazinin başlıca tabakaları a rasında 
(bazı ü lkelerde henüz beiirmemiş) devrimci bi l incin gel işmesine yol açıyor. 

Bugün. işçi sın ıfı n ın az kalaba l ı k  ve oldukça güçsüz olduğu ü l kelerde 
bile. emekçi kitleler a rasında fazlasiyle yaygın  küçük burjuva haya l lerin in 
temelsizl iğ in i  göstermek acaba mümkünmü? Pro leter olmıyan veya yarı
proleter emekçi kitleleri a rasında. bi l imsel sO,syal izmin görüşlerini yaymak 
imkôn ı  varmıdır? Yoksa. ü lkenin proletaryası olgunlaşmadıkça. tam an la
m ıyla bir  s ın ıf hal ine gelmedikçe. bu kitleler sosyal izmin küçük burjuva. 
ütopik. Marks-öncesi şeki l lerin i  benimsemek zorunda mıdır? 

Hiç şüphesiz. tarihte defalarca görüldüğü gibi .  küçük burjuvazinin gerek 
dünya görüşünde. gerek siyasi faa l iyetlerinde. çelişmeler çoktur. Ama 
bugünkü şartlar  içi nde. küçük burjuvan ın  ruhunda cereyon eden mal 
sahibi-emekçi çekişmesi çoğu zaman çok çetin olduğu. hattô bozan geriye 
dönüşler görüldüğü halde. belir l i  aşamala rdan sonra. emekçi ideolojisin in  
zaferiyle sonuçlanmaktad ı r. Proleta ryan ın  sağ ladığı  başarı lar. geçirilen 
tecrübeler. küçük burjuvaziyi yavaş yavaş etkil iyor. Kapita l izmin genel 
buhran ı  döneminde. emekçi ideoloj isinden doğan çeşitli unsurları n  küçük 
burjuva dünya görüşüne getird iğ i  n icel kazançlar. şu veya bu ü lkede n itel 
bir dönüm noktasıyla sonuçlanmıştır. B i l imsel sosyal izm fikirlerini benim-
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siyen toplumsal çevre genişledi. işçi sınıfı n ın çerçevesin i  aştı . B i l imsel 
sosyal izmin küçük burjuva devrimci hareketleriyle birleşme olanağı a rtık 
iyice belirmişti r. Hattô birçok ü lkede bu birleşme prati kte gerçekleşmeye 
başlamıştı r bi le. Hiç şüphesiz. bu işler her yerde aynı hızla gelişm iyor. 

Len in in  bel i rttiğ i  g ib i .  küçük burjuva ideoloj is in in iki yönlü nitel iğ in i  
hesaba katmak yetersizd i r ;  proletaryan ın  başl ıca tarihsel güç hal ine gel
d iğ i  dönemde. küçük burjuvazinin gel işmesin i  de göz önünde tutma lıyız. 
Tarihte görüldüğü g ibi. küçük burjuvazi (daha doğrusu. bazı kesimleri) 
proletaryaya yaklaşmaktadır. Sosyalist ü lkelerde meselô. küçük burjuva 
tabakaları proletaryanın yÖnetim i  altında ve onunla beraber. köklü top
lumsal dönüşümleri n gerçekleşmesine katı lmışt ır. Bu tecrübeler. üçüncü 
dünya ü lkelerindeki proleter-olmayan veya yarı -proleter kitlelere büyük 
etkiler yapmaktadı r. Bu kitleler gözünde. sosyal izm günden güne daha 
çekici b ir  ü lkü hal ine gel iyor. Bununla beraber. bu kitlelerin sosya l izm 
hakkındaki firki rleri çok müphemdir. b i rçok hayalle. ütopik unsurlarlo 
karışmıştır. 

Yeni devletlerde küçük burjuvazi. ideolojisi . toplumsal örgütleri. hattô 
hükümeti. bağ ımsızl ığa kavuşmuş olmakla beraber, ik i  yönlü sınıf n itel i 
ğ inden kurtu lamamışt ır. Burumları iyice incelenince. bu bağı msızlığ ın  pek 
nisbi olduğu anlaşı l ıyor. Bu ülkelerde de. küçük burjuvazi. burjuvazi ile 
proleta rya arasında ; kapitalist gelişme yolu i le sosya list gelişme yolu 
a rasında boca layıp duruyor. Ama bu ül kelerde, bu tereddütlerin olanı .  
süresi çok uzundur. Neticede küçük burjuvazin in mutlak sandığı  bağım
sızl ı k. gerçekte. çok nisbidir. 

Aydın lara geli nce : Gelişmiş kapita l ist ü lkelere oranla. üçüncü dünya 
ü lkelerinde aydınlar daha bağı msız oluyorlar. B i rçok partin in .  yahut parti 
yerini tutan toplumsal örgütlerin nüvesini teşkil eden bu aydın lardır. ikt i
sadi durumları bakımından. genel l ikle küçük burjuva olon bu aydın lar. 
çeşitli siyasi akımlarda yer a l ıyorlar. Aralarında büyük ayı rımlar vardır. 
Bir safton ötekine geçtikleri de çok görü lür. 

Şu noktayı belirtmeliyiz : Marksist-leninist görüşleri herkesten önce 
ben imsiyen ayd ın  çevrelerdir. En sol unsurlar. Marksizm-leninizmi ü lkenin 
işç i  hareketine sokmaya çalışıyorlar. çoğu zaman. komünist partileri kur
maya teşebbüs edenler bu unsurlardır. Bu komünist partileri. kitle partisi 
hal ine gelmek. başarı sağlamak amacı i le. proleter olmayan veya yarı
proleter emekçi tabakalar ın ın anl ıyabi leceği. benimsiyebileceği şia rlar. 
istekler ortaya atıyorlar. Ama burada. küçük burjuva hayal lerin i .  ütopik 
düşüncelerin i  hesaba katmamız gerekiyor. Bu hayallere karşı savaşan 
komünist partisi . bu savaşı büyük bir d ikkat. büyük bir esneklikle yürüt
mezse, kitlelerden tecrit edi lebir. Tarihte defala rca görüldüğü gib i : 
Küçük burjuva tabakaların  boş rolü. h i ç  deği lse. önemli b ir  rol oynadığ ı  
ü lkelerde devrimci hareket. daima bu tecrit tehlikesi altındadır. 

Bugün yeni devletler. ü lkenin u lusal ve toplumsal kalkınması i le  i lg i l i  
çetin sorunlara. en etki l i  çözüm yollarını sağlıyabi lecek bir ideoloji peşin-
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deler. Bu tutumun çok tipik bir örneğ in i  verel im : Birmanya Devrimci Kon
seyi, 30 Nisan 1 962'de, Birrnanyada Sosyalizme Giden Yol başl ığ ı  a lt ında 
bir siyasi bi ldiri yayın lamıştır. Bu bi ld iri «gerek bizde, gerek yabancı ü lke
lerde i leri sürülen i lerici düşünce ve nazariyelerin, yapı lmakta olan i lerici 
tecrübelerin, bu ülkeler a rası nda herhangi bir ayır ım yapmaksızın, büyü k '  
b i r  titiz l i kle i nceleneceğ in i  ve uygulanacağ ın ı  .. vaadediyor. Az gel işmiş 
devletlerde meydana çıkan «sosya l ist . .  teoriler pek çoktur. Bu durum, 
XiX. yüzyı l ın  orta ları nda, Batı Avrupada görülen durumu hatı rlatıyor. O 
dönemde Batı Avrupada Marksizm öncesi sosya l izmi  temsi l  eden nazari 
ak ımlar pek çoktu. Ama çağdaş dünyada, bu teorilerin akibeti, rolü ne 
olacaktır? 

Küçük burjuva dünya görüşünde, emekçin in  ideolojisiyle burjuvan ın  
ideolojisi , döneme, ü lkeye, f ik ir akımlar ına göre değiş i r  oranlarıo karışır. 
Emekçin in  ideoloj is inden gelen unsurların b i rik im i  bel i rl i  düz bir hat takip 
etmez. Hattô bazı ü lkelerde, veya bazı hareketlerde, kısa veya uzun bir 
süre için, bu bir ik im durak lar, hattô yerini gerici b i r  ak ıma bıraka bil i r. 
Ama emekçi ideoloj isi, proleter ideolojisi yüksek bir gelişme düzeyine var
dığ ı ,  burjuva ideoloj isi n i  yen i lg iye uğrattığı zaman ancak, ü lke b i l imsel 
sosya lizme iyice yaklaşmış oluyor. Hiç şüphesiz, devrimci ayaklanmanın 
bi l imsel sosyal izme ne ölçüde yaklaştığ ı n ı  tesbit edecek a raç yoktur. Tek 
ölçü, tan ınmış  şahsiyetıerin açıklamaları ,  yönetici teşki lôtların programı ,  
faaliyetleridir. Böylel ikle ancak, bu hareketin bi l imsel sosya l izme karşı 
nası l  bir tutum takı ndığı ,  ono ne derece yaklaştığ ı ;  onunla bi rleşip birleş
mediği ,  bu gel işmenin hangi  şeki l ler aldığı  anlaşı labi l i r. Devrimci b i r  
ha rekette, küçük burjuva kitleleri başl ıca rolü oynadığı halde, bu hareke
tin başı nda bulunan kişi lerin veya örgütlerin küçük burjuva olmaması 
i ht imal ı  de vard ı r. Bütün mesele, halk ın çoğun luğu, devrimci hareketlere 
katı lanla rı n  çoğunluğu, ekonomik ve ideoloj i k  bakımdan, şeh i r  veya köy 
küçük burjuvazis in in çeşitli sektörlerinden çıktığ ı  şu veya bu ülkede, top
l umsal gelişmesnin temel sorunlarına verilecek çözüm yol ların ın  n itel i 
ğ inded i r. 

Marksizm-lenin izm, h iç şüpheSiz, m i l l i  bağ ımsızl ık uğruna savaşmış, ama 
temelde, m i l l i  burjuvazi n in  ideoloj is ine sad ık  kolon, bi l imsel sosya l izmi 
benimsemiyen (lawaharlal Nehru g ibi) demokrat ayd ınları do etki le
mektedir. 

Olke bağ ımsızl ığa kavuştukton sonra, m i l l i  burjuvaz in in bazı temsilci leri 
sağa kaymaya başlıyo r, g ünden güne daha çok muhafazakôr oluyorlar. 
Bu do bu unsurların peşinden gelen küçük burjuva tabaka larını etkile
mektedi r. çoğu zaman,  bu unsurlar sözüm ono sosyal ist açıklamalarla 
demokrasi a leyhtarı politikalar ın ı  maskelemeye çal ış ı rlar. Leopold Seng
hor'un bugünkü tutumu,  bunun b ir  örneğ id ir. 

Mal i  Cumhurbaşkan ı  ve Sudan Birl iğ i  Başkan ı ,  Modibo Keita, halk ın ı  
bu tehlikeye karşı uyardı ,  bu «sosyal i st . .  açıklamalara körü körüne inan
mamasını  söyledi. Keita şöyle demektedi r :  «Sözlerin s ihr ine kendimizi 
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kaptermıya l ım .  Bu devletlerin çoğu «Afri ka sosyalizmi»nden bahsediyor. 
Senghor bile Afrika sosyal izmin in sözünü ediyor. Dikkatl ı davranmazsak. 
sosyalizm sözü özünü kaybedecek. en gerici kapital ist ve burjuva sistem
leri bi le sosyal izm sözünü bir maske olara k  kul lanabi lecektir. «Hiç şüphe
siz. bu teh l ike vardır. Ama öte yandan. devrimci savaş gelişti kçe. enine. 
derin l iğ ine genişledi kçe. b i l imsel sosyal izme yaklaşan emekçilerin sayısı 
do g ünden güne artmaktad ı r. 

Dünya devrimci hareketi için. kahraman Küba halk ın ın elde ettiğ i  zafe
rin ne kadar önemli olduğunu bi l iyoruz. Fidel Castro yoldaş yürüttüğü 
savaşın özel l iklerini. başl ıca yönleri n i  çok canl ı .  etki edici ve gerçekci b i r  
d i l le tarif etmişti r :  «26 Temmuzda ne id ik? Marksist-Lenin ist. he le bil inçl i 
Marksist-Leninistler olduğumuzu iddia edemezdik. Ama 26 Temmuz hare
ketini düzenliyen gençler Marks' ı do. Lenini de okumuştu. Mokada kale
s ine saldırd ığ ımız zaman. üstümüzde bulunan kitapla r arasında Leninin 
ve Martinin eserleri bulunuyordu . . .  

«Kendimizi devrimci h issediyorduk. duygu ları mız. ihtirasla rımız. devrimci 
duygular. devrimci i ht iraslard ı .  Bizde eksik olon. nazariye idi. Bu naza
riyeyi b ir  g ünde öğren medik. Bu nazariyeyi sadece nazari olara k  to öğren
medik . . .  Daha çok devrimci oldukça. bi l imsel sosya lizmi daha iyi kavra
d ıkça. tarihsel ve toplu msal sorun ları daha iyi izah ettikçe. düşüncelerimiz 
gelişiyordu. Böylece teorimizi. siyasi felsefemizi e lde ettik. Bu felsefeyi 
sadece üstünkörü. gelişigüzel öğrenmed ik. Bu felsefe kan ımıza. düşünce
mize, hayatımıza işledi. Marksist-Leninistler olduk. 

«Tabi i .  düşmanları mız «liberal gevezeler». küçük burjuva reformcuları 
o lmamızı çok isterdi .  Biz küçük burjuva lardık. o ma çok şükür. s ın ıf ımızın 
ideoloj isini üzerimizden atabi ld ik. Sömürülenlerin. ezi lenlerin. horgörülen
Ierin. emekçi lerin ideoloj is in i  benimsedi k  . . .  " 

Bağımsızl ığ ı  izliyen i l k  dönemde, ü l kenin çözmek zorunda kaldığı fev
kalôde karış ık  toplu msal sorunları .  yaratıcı. bi l imsel bir bakışla i ncelemek 
zorunluluğ u ;  ü l kenin kalkınması için en etki l i  teorik ve pratik yol ları 
a ra ma k  isteği, günden güne a rtar. Herşeyden önce. az gel işmiş üretici 
güçlerin baştan aşağı değişti ri l mesi. başka bir deyimle iktisadi bağımsız
l ığ ın  sağlanması. mi l l i  bir ekonominin kuru lması gerekiyor. Bu ise. ü retim 
i l işki lerinde de içyapı reformlar ın ı  bir zorunlu luk hal ine getiriyor. 

Hiç şüphesiz. sosyal izme gitme isteğ in i  bel irten şiarl a rı tekra rlamak 
başka. bu yola gerçekten g i rmek başkad ı r. Sosyalist şiarların benimsen
mesiyle yeni toplumun temelleri nin atı lması arasındaki a ra. daima kapa
tılomodığı g ibi. b i rden de kopatı lamaz. Bu konuda bel i rt i lmesi gereken 
nokta. sosyalist f ikirlerin günden güne o rtan etkisi. bu fikirleri gerçek 
hal ine getirme isteğ idir. Orneğ in. Birleşik Arap Cumhuriyeti n in Mi l l i  
Hareket Beyannamesinde (1962) şunları okuyoruz : .. Mıs ır. toplumsal ve 
ekonomik olanlarda az gel işmiş bir  ü lkedir. Bu soruna sağlanacak sosya
göre. i nsan ın  insanı sömürdüğü. bu sömürmenin  get irdiği zararlı. b ir  
kalkınma. keyfimize kalmış bir  çozüm yolu deği ld i r. Bu çözüm yolu tarihsel 
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bir zorunlu luktur. Bu yolu gerektiren gerçeklerim izdir, Iıalk ımız ın istek
lerid i r, ve çağ ım ızda, yan i  XX-nci yüzyı l ın  i kinci yarısında, dünyanın değ i
şen n itel iğ id i r.» 

Aynı düşünceye - sosyal izmde, ü l kenin karşısına çıkan büyük sorunlara 
i leri bir çözüm yolu  bulan düşünceye - Birmanya Devrimci Konseyinin 
Politik Bi ldirisinde rastlıyoruz. «Birmanya da Sosyalizme Giden Yol" da şu 
satırlar okunmaktad ı r :  Birmanya Birl iği Devrimci Konseyin in kanaatına 
göre, insanın insanı sömürdüğü, bu sömürmenin geti rd iğ i  zararl ı  bir 
i ktisadi sistem varoldukça, insan lar  toplumsal dertlerden kurtu lamaz. 
Konseyin kanaatına göre, insanın i nsanı sömürmesine son veri ld iği ,  ada
let temeline dayanan sosya l ist b i r  i ktisat kurulduğu gün ancak, insanl ık 
bu dertlerden kurtu labi lecektir . . .  » 

Şimdi de Ghananın bağımsızl ığı i lôn edild ikten sonra, G lıana Halk 
Anlaşması Partisinin (1) yayınladığı  çağrıyı okuyal ı m : «Amacımız, sınıfa, 
aş irete, renge, dine bakı lmaksızın, bütün vatandaşlara eşit imkônlar sağ
Iandığ ı ;  insanın insanı ,  bir aş iretin d iğer bir  aşireti, bir sınıfın diğer bir 
sı n ıfı sömürmesine son veri ld iğ i ;  Iıa l kı n  genel oyu ve çoğunluğun i ktidarı 
temel inde, ',ha l k  demokrasisini gel iştirmeye ve korumaya çalışacak, 
Glıana'nın şartlarına uygun düşecek bir  sosyal ist toplum sistemi temeline 
dayanan, müreffelı b ir  devlet kurmaktır. 

Tarım ın  kalkınması ,  sanayin in kuru lması, üretimin Iıızla a rttı rı lması i le  
i lg i l i  sorunlar, yabancı yard ıma, yabancı sermayeye karşı benimsenecek 
tutumla i lg i l i  sorunlara sıkıdan sı kıya bağ l ıd ı r. Bu sorunlar, toprak reformu 
i le, köylerdeki çeşitl i kooperatif şekil leri i le, kamu sektörünün genişletil
mesi i le, ekonominin plônlaştırı lması ile i lg i l id i r. En ivedi l i  (acil) sorunlara : 
Eğitim, kültür, d in ,  kadı nları n  durumu, gençl i k  sorunlarına en doğru 
çözüm yol ları bulmak bir zorunlu luktu r. Çeşitli di l ler, çeşitli aş i retler ara
sındaki  çatışmaların  çözümlenmesi, devamlı  ve sabırl ı çabalar gerekti riyor. 
Kamu Iıayatın ın, toplumsal kuru luşların demokratikleşmesi ; kitlelerin g iri
ş imine büyük yer verecek mi l l i  devlet mekanizmasının kuru lması ve 
mükemmel Iıa le getiri lmesi için gerek teorik, gerek pratik a landa Iıaklı 
çıkacak kararlar gerekiyor. Bütün bu sorunlara çözüm yolları arandıkça, 
mi l letlerarası a landa, ü lke sosyal ist dünya sistemine yönelir, n i lıayet, 
belirl i aşamalardan sonra, sosyal izm yoluna g i rer. 

Bu objektif ödevlerin, sözde değ i l, gerçekte yerine geti ri lmesi için, b i r
kaç aşama gerekmektedi r. Devrimci süreç dalıa şiddetle oluştuğu yerlerde, 
ülkenin konkre şartlarına göre uygulanan bi l imsel sosya l izme dalıa çabuk 
varı l ı r. Aksine, bu devrimci sürece köstek vurulduğu, gerici güçlerin sosya
l i st ş iarları bir perde olarak kul landığı yerlerde, dalıa keskin bir sınıf 
savaşın ın tecrübelerine dayanan kitleler, süslü sözlerle gereçekler a rasın
daki farkları görmek zorundad ı r. Hiç şüplıesiz, komünistler, b i l imsel sosya
l izme doğru ak ımlar atı ld ığ ın ı  gördükçe, sevin irler. örneğ in 1 964 yı l ı  

(1) Not :  Hükümet darbesinden önce. 
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Ara l ığ ı nda toplanan Arap ü lkeleri komünist partileri konferasın ın bi ldiri 
s inde şunları okuyoruz : .. Toplantıya katı lan lar, sosyal izm dôvas ın ın  art ık 
sadece komünistlere özgü bir dôva o lmaktan çıktığ ın ı ; komünist olm ıyan 
devrimci yu rtsever çevreleri n dôvası hal ine geldiğ in i  sevinçle görmekte
d i rler. Bu durum, Marksizm-lenin izmi  nakzetmiyor; aksi ne, onu doğrulu
yor, özünü zenginleştiriyor. Tecrübeler bize şunu gösterm işti r :  B i r  tek 
sosyal izm vard ı r :  itici gücünü işçilerden, köylülerden, devrimci aydın lardan 
a lan bi l imsel sosyal izm.» 

Şu noktayı da bel i rtmel iyiz :  Proleter olmıyan emekçi tabakaların ve bazı 
küçük burjuva tabakaların  devrimci hareketleri b i l imsel sosyalizme yak
laştığı zaman, işçi hareketi daha önce Marksizme varmış, önemli başarı
lar, parlak zaferler sağlamış oluyor. Burada birinci gelişme, ik inci geliş
menin sonucudur; Marksizmle bi rleşme gerçekleşti kten sonra ancak ger
çekıeşebilecek bir olaydı r. 

Belirl i b ir  ü l kede, bel i rl i  b ir  dönemde, proletaryan ın  yürüttüğü savaşın 
a maçların ı ,  özel l ikleri ni ,  yolların ı ,  biçimlerini vb. tôyin eden kapital izm
deki temel çelişmen i n ;  başka bir deyimle, üretim in  toplu msa l nitel iğ i  i le 
mülkiyetin özel niteleği arasındaki çel işmenin konkre durumu ; ve s ın ıf lar 
a ras ındaki başlıca çatışma, yan i  burjuvazi i le proletarya a rası ndaki çatış
madı r. Bu şartlar  içinde doğan Marksizm, kapital ist toplumu bölen çel iş
melerin nası l  çözümlenebi leceğ in i ,  kapital ist toplumdan sosyal ist topluma 
nası l  geçllebi leceğ in i  göstermiştir. Eskiden sömürge veya yarı-sömürge 
olan ü lkelerde, bağ ımsızl ığa yeni kavuşan ü lkelerde, (gerek bağı msızl ık
tan önce gerek bağ ı msızl ı ktan sonra) temel çel işmeler ve s ın ıf çatışmaları ,  
Batı ü lkelerindeki çel işme ve  çatışmalara benzemez. S ı n ı f  mücadelesi n in 
özü, a macı, biçimleri ve yol ları kendine özgü bir n itel i k  taşır. Bu özel l ik leri 
incelerken dogmacı l ı ktan kaçınma l ıyız. 

Proleter o lmıyan emekçi tabaka ların ın  yönettiğ i  b ir  devrimci kitle hare
keti, Marksizme ik i  şeki lde yaklaşab i l i r :  o) Siyasi bağımsız l ıktan önce, 
kurtuluş  savaşı içinde;  yani emperya l izmin boyunduruğundan kurtulmak,  
iktidarı ele geçirmek için yürütülen savaş başlıca amaç ha l ine geldiğ i 
dönemde. b) Siyasi bağımsız l ığın i lônından sonra ; i ktisadi bağ ımsız l ık 
uğruna yürütü/en savaş baş/ıca ödev hal ine ge/d iğ i ;  bu savaş, siyasi 
güçler ve sınıf güçleri a rasında ayırı m/ara yol açtığı dönemde. Bu ik i  
duru m  arasında bi rçok ara durumlar da vardır. Bazı  ü l ke/erde, b i l imsel 
sosya l izmin bazı unsurları ,  mi l l i  kurtuluş  uğruna yürütülen savaş döne
m inde, kitle hareketiyle birleşmeye başl ıyor. Bu birleşme mi l l i  kurtuluş 
gerçekleştikten sonra da devam ediyor. B i rleşik Arap Cumhuriyetin in Mi l l i  
Hareket Beyannamesinde bel i rti ld iğ i  g ib i ,  1 950 yı l ları nda Mıs ır  Devri
m inde görülen bazı özel l i kler şöyle izah edilebi l i r :  "Kahraman ha lk ım ız 
devrimci savaşına g i rişt iği  zaman, savaştan doğan sorun ları çözümliye
bi lecek bir siyasi teşkiıôtı . . .  devrimci dönüşümlerle i lg i l i  bir teorisi 
yoktu . . .  » Aynı şeyi bi rçok başka ü lke için söyliyebi l i riz. Devrimci harekete 
g irişen kitleler: .. Ne g ibi teşki lôtlar  kuru lmal ıd ı r? Hangi ideoloji bize daha 
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çok kuvvet verecektir? .. sorusuna verilecek cevabı a ra mıştır, ve a ra mak
tad ı r. 

Emekçi hareketin in bi l imse l  sosyal izmin görüşlerine varabi lmesi için 
(daha doğrusu bi l imsel sosyal izmin vardığı  sonuçları benimsiyebi lmesi 
için) bu gelişmeye uygun düşecek bir siyasi teşkilôt, bir siyasi parti IÔzım. 
Bu  örgütün ödevi, yüzyı l lard ı r  sa rfedi len çabaların sonucu olan genel 
Marksist-Leninist prensiplerini, bel i rl i  bir ü lkenin, belirl i bir dönemin, 
konkre şartlarına uygu lamak ; bu fikirleri emekçi halk ın yürüttüğü savaş
lara sokmakt ır. Bu ise, önceden tôyin edilemiyen, yeni , kendine özgü 
cevapla r, kararla r  gerektirir. 

Bu ü lkelerde Marksist-Leninist prensipleriyle kitle hareketini birleştiren 
örgütler iki türlü olabi l i r :  o) Proletaryayı, devrimci aydın ları temsil eden 
u nsurlar tarafı ndan bu a maçla kuru lmuş örgütler- bunlar genellikle komü
nist partileridir. b)  Emekçi kitlelerin in yü rüttüğü savaş içinde ku ru lmuş, bu 
savaşı yönettiği s ı rada, yahut da i ktidarı ele geçirdikten sonra bi l imsel 
sosyalizme yaklaşan, bu düşünceleri benimsiyen toplumsal kuruluşlar. 

Küçük burjuva çevrelerinde bilimsel sosyalizmin yayılmasına engel olan 
etkenler: 

Bağımsızl ığa yeni kavuşmuş ü lkelerde, halk ın çoğunluğunu ve devrimin  
başlıca gücünü teşkil eden g üçler küçük burjuva kitleleri ve özell ikle 
köylü lerdir. Bu ü lkelerin bazılarında, i ktidarda bulunanlar, ve yönetici 
toplumsal örgütler, bi l imsel sosyal izmin yard ım ı  i le, bu gerçeği görebi lmiş, 
hattô izah edebi imiştir. 

Ama bu genç devletlerde, çok radika l  düşünceli bazı şahsiyetlerde, 
küçük burjuvazinin devrimci özünü şişirmek, iki yönlü  n itel iğini hesaba 
katmadan, bu sın ıftan fazlasın ı  istemek eği l imi görü lmektedir. Bu eği l im,  
bazan yerli proletaryan ın  - hattô bütün dünya proletaryasın ın - devrimci 
gücünü inkôr etmeye kadar gitmektedi r. Bu noktayı -izah .. etmek için de, 
bazı işçi tabakaların ın  - diğer emekçilerin maddi durumuna oranla -
daha yüksek bir  yaşama seviyesine varmış o lmala rı i leri sürülüyor. Nis
beten yüksek ücret a lan yabancı işçilerin bulunduğu ü lkelerde (örneğin 
Cezayi rde) veya kal ifye sanayi proletaryası kalabal ık  olmadığı ü lkelerde, 
bu bir gerçektir. Ama emekçin in toplumsal üretimde ve toplumsa l  i l iş
ki lerdeki yerini hesaba katmadan ; sefaleti tek kıstas, devrimci l iğ in tek 
deli l i  diye kabul etmek, Marksistlerin başvurduğu bir metot deği ld ir. Bu 
kıstas, ezgi a ltında yaşayan, günden güne iflôsa g iden bir küçük burju
vazini n ;  yarı-proleter tabaka ları n  kul lanacağı bir ölçüdür. 

Az gelişmiş ü l.kelerde, bazı şahsiyetlerin, gel işmiş bir sosyalist toplum 
hakkındaki görüşü, bir küçük burj uva görüştür. Bu küçük burjuva nitel iğin 
sonucu olarak, örneğin, özel l ikle köylerde çok kalabal ık olan kişisel ufak 
işletmelerin varl ığ ına, hiç değişmiyecek bir du ru m  diye bakarlar. Hiç 
şüphesiz, geçiş devresini"n süresi, çeşitli aşamaları, özel l ikleri bakımından, 
küçük üretim in  önemi,  oynadığı rol, bazı ü lkelerde, çok büyük olabi l ir ;  
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küçük köy ve şehi r  işletmeleri, küçük ticaret konusunda, çok dikkatlı dav
ranmak bir zorunlu luktur. Bu işletmelerin büyük toplumsal  üretime geçişi 
çok çeşitli yollar ve biçimler a lacaktı r, ama bu geçiş mutlaka olacaktır. 

Bu şartla r içinde, sosya l ist ü lküyü, yahut bu ülkünün bazı unsurların ı  
geçmişte, i l kel toplumda aramak, eşitl iği pek basit şekilde an lamak, ancak 
sosya l ist dönüşüm leri n gel işmesine engel olur. Ostelik, bu görüşlere bazan 
ideal ist, özellikle dinsel görüşler de karışmaktadır. Toplumsa l  kalkın
manın gerçekleşmesi için, kitleler sosyal izme ; toplu msal gelişmenin en 
yüksek noktası - fevka lôde gel işmiş bir  i ktisat, yüksek bir kültü r gerek
t iren bir dönem - diye bakmasını öğrenmelidirler. Sosya lizme g iden yolda, 
çetin de olsa, gereken aşamaları atlatmaya ça lı rmak, i ktisadi ve siyasi 
bakımdan çok meşum sonuçlar doğurur. 

Bütün bu nokta ları özetliyel im : Objektif o larak, küçük burjuva kitleleri
nin yürüttüğü devrimci hareketler en i leri toplumsal bi l ime, bil imsel sos
yal izme, dayanmak, bu bi l imi  i ler/etmek zorundadır. Bu, tari hsel bir zorun
lu luktur. Ama objektif bir zorunlu luk, mihanik i  b ir  şekilde gerçekleşmez. 
Bu ta rihi zorunluluğun yerine getirilmesi için, kitleler, yüksek bir sınıf 
bil incine varmak ;  siyasi bakımdan örgütlenmek zorundadır. işçi hareketin in  
i l k  döneminde, Marksist-Leninist partiler olgun laştıkça, geliştikçe, kitle
lerde sosyal ist bi l inç uyandı. Tari hi şartlar, Marksist-Leninist partilerin 
önemli bir güç hal ine gelmesine engel olduğu ü lkelerde, kitlelerin siyasi 
örgütleri yen i  kuru lmaya başlıyor. Hiç şüphesiz, emekçilerin kurduğu i l k  
siyasi örgütler, s ın ı f  savaşı şartları içinde, bil imsel sosyal izmin prensiple
ri nden i l ham alan partiler hal ine gelebi l i r. Marksist örgütler daha faal 
oldukça, etkileri arttı kça, kitleler günün sorunlarına sağlanacak Marksist 
çözüm yol ların ı  öğrendikçe, bu imkôn daha çabuk gerçekleşir. Bu gelişme, 
spontane bir süreç deği ld ir ;  hareketin öncülüğünü yapan, işçi s ın ıf ın ın 
düşüncelerini ,  a maçlarını benimsemeye hazır g rupların  yürüttüğü bi l inçl i 
faal iyetin sonucudur. 

Ama proleter olmayan veya yarı-proleter kitlelerin yürüttüğü pratik 
savaşın, Marksizm-Len in izmle birleşmesi, büyük güçlüklerle, önemli çel iş
melerle karşı laşır. Bu alanda hareketi frenliyen güçler, çok olumsuz bir 
rol oynar. Küçük burjuva kitleleri n in büyük rol oynadığı hareketlerde 
bazan - bel i rl i  bir aşamada ve bel i rl i  s ın ırlar içinde - bil imsel sosyaliz
min  görüşleri yüzeyde nisbeten çabuk ve kolay yayı l ı r, ama derin l ikte bu 
gel işme çok daha yavaştır. Tecrübelerin gösterdiğ i g ibi, bi l imsel sosya
l izm, proleter olmıyan emekçi tabakaları arasında kolayca yayı labi l i r ;  
a ma bu tabakalarda kökleşmesi, özel l ikle gelişmesi, çok çetindir. Top lum
sal, ekonomik ve sosyal gelişmede yeni bir döneme geçi l i rken, b i l imsel 
sosya l izm her zaman enine geliştiği kadar derinlemesine gel işmez.  Bu 
fa rkın  sonucu olara k  ta, bi l imsel sosya lizm in  derinlemesine i lerlemesi 
(böylece toplu msal gelişmenin vardığ ı  yeni aşamanın sorunlarına çözüm 
yolları bulması) i le, önceki dönemde yüzeyde kalmış prensiplerin ben im
senmesi a rasında bir çel işme doğar. 
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Oysa. Marksizmin bir dogma olmadığın ı .  bir ha reket rehberi olduğunu 
söyliyen prensipin anlamı şudur :  Marksizm. gel iştikçe. her yeni l iğ i  içine 
a larak. bütün değ işikl i kleri inceliyerek. gerçekte oluşan bütün gel işmele
r in bi l imsel izah ın ı  sağlamaktad ı r. Her çeşit engeli aşabi lmek için. derin. 
yaratıcı a raştırmalar. devaml ı  çaba lar yürütme zorunlu luğu bundan doğ
maktadı r. B irinci dönemde pratikten. pratiğ in incelenmesinden çıkarı lan 
sonuçlar. durum değişince. ka],plaşmiş dogmalar haline gelmemelid ir; 
çünkü toplumun yeni durumunda. bu sonuçla rın hepsi - veya bir kısmı -
uygulanamaz hale gel i r. «Marksizmin tarihsel gel işmesiyle i lg i l i  bazı özel
l i kler .. başl ık l ı  yazısında. Lenin şöyle diyordu : Marksizm. donmuş bir 
dogma. tamamlanm ış. ismarlama. değ işmez bir teori olmadığı .  hareketin 
canl ı  rehberi o lduğu için ; toplumsal  hayatın şa rtla rında ansızın meydana 
gelen değiş ik l i kleri aksetti rmesi tabi id i r. Bu derin çözülme. bu şaşk ın l ık  • 

. 
bu çeşitli tereddütler. kısacası Marksizmin  geçirmekte olduğu önemli iç 

buhran bu değiş ikliğ in  ifadesidir. Bugün i l k  ödevimiz. bu çözülmeye karşı 
koymak. Marksizmin  temellerini savunmak üzere kararl ı .  i natçı. bir müca
dele yürütmeliyiz. Ödevlerini tesbit ederken Marksizmi hesaba katmak 
zorunda kalan srnlf/arda. çok geniş tabakalar. bundan önceki dönemde, 
Marksizmi tah rif ederek. tek yönden benimsedi ler; f i lôn falôn şiarı. taktik 
sorunları na verilen fi lôn fa lôn cevabı ezberlediler. ama bu cevapları 
d ikte eden Marksist kıstasları anlryamadrlar . .. 

Her ü lkede emekçiler. ayrı ayrı yol la rla. ayrı ayrı tarih lerde. hep istirap 
çekerek. bi l imsel sosyal izmi «öğ rendi ler .. yahut da bu sosyal izme yaklaş
mış oldular. Fakat bu. sosyal izmi «istirap .. içinde. öğrenenin ebediyen ve 
otomati kman sosyal izmi kavradığı  an lamına gelmez. Bu amaçla bi l imsel 
sosya l izmin gelişmesini. durmadan değ işen şartlara göre uygulanmasın ı  
sağlamak üzere. h iç  durmadan savaş yürütmek b ir  zorunlu luktur. ' Demek 
oluyor ki . kitlelerin yürüttüğü savaş ın sonuçlar ın ı  çı karabilecek. kitlelerin 
hareketlerini doğru yönetebilecek bir siyasi teşkilôt da bir zorunluluktur. 

Proleter olmayan veya yarı-proleter kitleleri n yü rüttüğü devrimci hare
ket. çeşitli siyasi örgüt şekillerin in  doğmasına sebep oluyor. Çok tabi i  
olarak. bi l imsel sosyal izmden i lham alan partiler kurmak. gel iştirmek 
isteği doğuyor. Ama bu da mihanik i  bir süreç deği ld i r. B i rb i rine karşıt 
güçler var. B i r  süre iç in siyasi hayat. halkın  menfaatleriyle h iç  i lg is i  olma
yan kişi lere veya g ruplara özgü çıka rlar ın çatısmasıyla. b i r  savaş meyda
n ına döner. Kitleleri temsi l  eden siyasi teşkilôt gevşek olunca, küçük 
burjuva g rupla rı veya şahsiyetleri a rasında i ktidar uğruna mücadele 
olanakları artıyor. Gelişmenin yeni bir dönemine geçmek zorunluluğu 
meydana çıkt ığ ı  b i r  anda. devlet mekanizması içinde. küçük burjuva hare
ketsizl iği ile ideoloj i k  dogmatiim. bürokratizmle. kişisel i htirasla rla bir 
a raya gel ip  her i leri ham leyi engell iyorsa. bu teh l ike bir kat daha artar. 
Sömürgeci l iğe karşı yürütülen s i lôhl ı  savaştan sonraki dönemde. ordu 
toplumdaki tek d is ipl inl i  gücü. tek gerçek siyasi teşkilôtı teşkil ediyorsa. 
fevka lôde tehli kel i bir du rum meydana gel i r. Bu şartlar içinde. ardu ile 

1 37 

TÜSTAV



sivil siyasi teşki latlar  (boşta parti) arasında doğru i l işki lerin kurulması. 
genç devletlerin demokratik ve devrimci gelişmesi bakım ından fevkalôde 
önemlidir. 

Geçirilen bütün tecrübelerden a nlaşı ldığı g ibi : Küçük burjuva kitleleri 
çoğun luğu  teşkil ettiğ i bir toplumun i lerlemesi için gereken en doğru 
çözüm yol la rı n ı. Marksizm-leninizm sağlar. Tarih bize şu gerçeği göster
miştir :  Küçük burjuva kitlelerin yürüttüğü devrimci savaş. b i l imsel sosya
l izme her zaman aynı şekilde yaklaşmaz ; bu birleşmenin yol ları ve aşama
ları çok çeşitl id ir. Bu yakınlaşma. veya bu birleşme. çeşitli ü lkelerde mi l l i  
kurtuluş hareketinin ayrı ayrı dönemlerinde gerçekleşti ; çok fa rkl ı . her 
ülkeye özgü şekil ler a ld ı .  Bununla beraber. Marksizm-leninizm. mi l l i  kur
tuluş savaşına özgü sorunların  çözümlenmesine ne kada r  katı labil i rse. 
emperyalistıere ve iç gerici g üçlere karşı yürütülen savaş o nisbette güçlü  
o lur. m i l l i  hareket o nisbette büyük zaferlere u laşır. bağımsızl ığa yeni 
kavuşmuş devletler o nisbette önemli başarı lar sağlar. 

Gerek emperyal izm ve feodal izm a leyhtarı savaş döneminde ; gerekse 
yeni sosya l ist topluma geçiş dönemin in i l k  aşamalarında. bi l imsel sosya
l izm küçük burjuva devrimci kitlelerin sınıf çıkarlarına uygun düşmektedir. 
Ama sosyal ist topluma yaklaş ı ld ıkça. işçi s ınıf ının sayısı ve önemi art
makta. başka emekçi tabakaları do bu sınıf ın görüşüne katı lmaktadır. 
Sosyal izme geçiş döneminin son aşamalarında. halk ın başında bulunan 
her zaman proletaryad ı r :  Marksizm-leninizm bütün ile benimsemiş dev
rimci partis idir. Bütün yen i  devletlerin geleceği. proletaryaya. proletar
yanın tutumunu ben imsiyen aydınlara bağlanan. bütün emekçilerin hayati 
menfaatlerine h izmet eden bi l imsel sosyal izme bağl ıd ır. 
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O N E M L I  O L A Y L A R  

Emperyalistlerin hücumlan ve ilerici güçler 

1 966 yıl ına g i rd ik. Geçtiğimiz yı lda, m i lletlerarası olayla r, a nti-emper
yalist savaşın - demokrasi ve i lerici l ik kuvvetleri ve dünya devrimci süre
cinin gelişmesi için her zaman elverişl i  olmasa da - daha da serpi l ip 
genişlemesi şartları içinde gelişmiştir. 

Birleşik Amerika emperya l izminin politikasında saldırgan ve maceracı 
eği l imlerin kuvvetlenmesi, m i l letlerarası gerginl iğin önemli derecede art
masına yol açtı .  Viyetnam toprakların ı  kasıp kavuran harp yangınının 
a levleri yeryüzünün her tarafından görülmekte ve endişeyle izlenmekte
d i r. Birleş ik Amerikan ın  Güney-Doğu Asyadaki sa ldırı ları hem mi l letlera
rası durum üzerinde, hem de nice memleketlerin ve en başta B i rleşik 
Amerikan ın  iç politik hayatının gel işmesi üzerinde kaçını lmaz olumsuz 
etkiler yapmaktad ı r. Emperyal izmin askeri-politik ittifaklar sistemindeki 
merkezkaç - merkezden uzaklaşma - eğ i l imleri kuvvetlenmektedir. 

Bunun yanısı ra ,  Batı -Avrupa kapitalizminin politik ve ekonomik teşkilôt
la rı, evvelee olduğu g ibi, sosyal ist sistemi ve devrimci güçleri hedef a ld ık
ları faa l iyetlerine devam ediyorlar. Fakat bu teşkilôtların evvelki g ibi 
g üçlü oldukları söylenemez. Batı-Avrupadaki durumun karakteristik vasfı, 
önde gelen emperyalist devletlerin Avrupa kıtasında hegemonya kurmak 
için yü rüttükleri mücadelenin  kuvvetlenmesidir. Bununla beraber, Avru
pada, şimdiki durumun düğüm noktası sayı lan problemlerinden biri, atom 
si lôhına sahip olma çabaları g ünden güne a rta n  Batı Alman emperyaliz
min in intikamcı ve mi l itarist politikasıd ı r. 

Yeni durumu gözönüne alan Birleşik Amerika, müttefiklerin i  emperya
lizm ve saldırganl ık bandırası a ltında toplıyobi lmek için olağanüstü bir 
çaba gösteriyor. Bu denemelerin yanısıra iç i rticaı körüklüyor, demokrati k 
g üçleri kovuşturuyor ve durmadan anti-komünist tedbirler a l ıyor. Emper
yalistler, özel l ik le ha lkları m i l l i  kurtuluş savaşın ın ön hattında bulunan 
memleketlerde anti-demokratik h ırs ları alabi ldiğine körükıüyorlar. Anti
komünist psikozun Endonezya'da veya Sudan'da a l ıp  yürüdüğünü gör
d ükçe, mi l letlerarası irticaı n  nas ı l  etekleri zil çaldığını görmek zor deği l 
d i r. Bu memleketlerdeki olayları değerlendirirken, tart ışma götürmez b i r  
gerçekten, yan i  bütün demokratik ve anti-emperyalist g üçleri birle,tirme 
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ve pekiştirmenin  komünistler hesaba katı lmadan mümkün o lamıyacağı  
gerçeğ inden hareket etmek gerektir. Anti-komünist haçlı seferi hang i  ş iar  
a ltında yapı l ı rsa yapılsın, her  şeyden evvel ku rtu luş hareketine karşı, geliş
mekte olan devrimci sürece karşı yönelti imiş bir  seferd ir. 

Devri mci harekete ve kurtu luş hareketine karşı g i riş i len hücum reel ve 
ciddi bir teh l iked i r. Bundan ötürü, anti-emperya l ist demokratik tek cephe 
kuru lması meselesi b i lhassa olgunlaşmaktadı r. Zira mi l letlerarası emper
yalizme ve sömürgeci l iğe karşı savaş ancak bütün devrimci güçlerin çaba
larını birleştirmeleriyle kazanı labi l i r. 

Şimdi ,  aktif anti-emperya l i st savaşın ik i  kesim inde olayların nasıl geliş
t iğini görel im.  

Afrika'da çarpışmalar şiddet/eniyor :  

Geçen y ı l ı n  sonunda Afrika kıtasında bi rçok ciddi değiş ik l ikler oldu. 

Afrika ü lkeleri devlet ve hükümet başkanlar ın ın Akra'da yapılan Oçüncü 
Genel Toplantı'sı belirl i bir başarıd ı r. Bu toplantı ve ald ığ ı  kararlar, em
peryal izmin ve ajanların ın  nifak sokma ve parçalama plônlarına ciddi bir 
darbe ind ird i .  

Fakat Afrikanın güney kesiminde fırtına bulutları yoğun laştı kça yoğun
laştı . Sa lzburi 'deki sömürücü beyaz azınl ık, mi l letlerarası emperya l izmin 
ses çıkarmadan tasvibine dayanarak Rodezya'da bağ ımsızl ık i lôn etti v e  

böylece ü lkedeki egemen l iğ in i  pekiştird i .  
1 1  Eylülde, Ingi l iz  sömürgesi Rodezya'n ın başkald ı ran Başbakanı  Yan 

Sm it, hükümetin in art ık ing iltereye bağlı olmadığın ı  ve ü lkede tamamen 
egemen duruma geçtiğini  i lôn etti .  Böylece, ü lkedeki 220 bin Avrupalı 
çiftl i kçi, tüccar ve fabri katörün «bağımsızl ığ ı», buran ın Zimbabve denilen 
4 mi lyonluk yerli halk ın ı  f i i len esarete mahkum ediyordu .  

Rodezyada bu türlü bağ ımsızlığ ı n  i lônı ,  ırkçı lara,  ül kede tıpatıp Güne'ı 
Afrika Cumhuriyeti ndekin in aynı bir yönetim sistemi kurma imkônı verd i .  
Yani beyaz olmıyan ahal i  iç in  belge taşıma kanunları ,  zorunlu ça l ışma ve 
politik hayattan tamamen uzaklaştırı lma gib i  kayıt ve şartlar, tek sözle 
Güney Afrika Cumhuriyetinde resmen ilôn edi lmiş olan Aparteyda Doktrini 
tümüyle uygulanmaya başlandı .  Rodezyanın beyaz efend i leri bunu gizle
miye de lüzum görmedi ler. Yan Smit, açıktan açığa, «Bizim tutumumuz 
Günez Afrikanın tutumunun aynıdır.» dedi .  

Rodezyada yönetimin ı rkçı zorba ların el ine geçmesinden bel i rl i  ölçüde 
Ingi ltere sorumludur. Onlara s i lôhl ı  kuvvet veren, Afri ka ı ı ları gerçekte 
seçim haklarından da yoksun eden bir Anayasayı memlekete dayatan 
Ingi lteredi r. Ing i l iz  h ükümetin in bu tutumu, herşeyden önce, emperyal i st 
tekellerin bu zeng in  Afrika memleketinde egemenl iğ in  sömürücü beyaz 
azın l ığ ın el inde bulunmasında doğrudan doğruya çıkarları olmasiyle bağ
l ıd ı r. Şimdiki rej im,  bütün göstermel ik «ôsi l iğ i  .. i le beraber, burada tekel
lerin çıkarla rı n ın korunocağ ın ın, memleketin doğal  zengin l i klerin in  ve 
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ucuz işgücünün başıboş sömürürmesiyre erde ettikreri astronomik kôdarın 
devam edeceğ in in  gara ntisid i r. 

ı rkçı ları n  Rodezyadaki bu a lçakça hareketi. bütün dünyada deri n b i r  
hoşnutsuz luk uyand ı rd ı .  Sosya l ist memleketler hükümetleri. Van Sm it rej i 
m in i  tan ımad ıkların ı .  yerli ha lk ın  kendi kaderine kendisi hôki m o lmak içi n 
yürüttüğü hakl ı  mücadeleyi destekled i klerini beli rten b i ld i ri ler yayın ladı la r. 

B i rçok Afrika devletleri de görüşleri n i  açıkça bel i rttiler. Bu cümleden 
ola rak  B i rleş i k  Arap Cumhuriyeti Başkanı Na s ı r. Mıs ı rı n  kend in i  Rodezya 
hükümetiyle savaş ha l inde sayd ığ ın ı  ve i l k  tedbir o larak  Süveyş Kanal ın ı  
bütün Rodezya gemiferine kapadığ ın ı  i fôn ett i .  

Gine Başkanı Seku Tu re şöyle dedi : «Biz bütün Afrika devletleri n i  
Rodezya i le  harp hal inde sayıyoruz. Gine a rtı k bu a maçla askeri konten
jan hazırlamış bulunmaktadı r.» 

Ayrıca Gana. Kongo (Brazavii) ve daha birçok Afrika memleketi Ro
dezya yerli halk ına yard ım için askeri kuvvet gönderilmesi n i  tekl if etti ler. 

Ing i l i z  tekelleri. Afri kaı ı la rı n  Rodezya işlerine kesin müdahalesi n i  önle
mek için her vasıtaya başvuruyorlar. Z ira böyle b i r  müdaha leyi önl iyemez
lerse. bunun. Rodezyadaki egemenl iklerin in  temel i n i  oyacağın ı  bi l iyorlar. 
Vilson hükümeti. dünya efkôrını teskin etmek için. bizzat kendisi önayak 
ola rak. Rodezyaya karşı geniş ölçüde mi l letlerarası ekonomik zecri ted
birler a l ınmas ın ı  teklif etti. Oysa bu gibi tedbirler Güney Afrika Cum
huriyetine karşı bi rkaç yı ld ı r  uygulanmakta ve  hiçbir ol um lu  sonuç verme
mektedir. Bunu iyi bilen i ngi lterenin maksadı. Rodezyada işlerin nası l  
gel işeceğ in i  iz lemek üzere vakit kazanmaktı .  Hesabı da şöyleyd i :  Va zecri 
tedbirler h içbir sonuç vermiyecek. amma kazan ı lan vakit Rodezyada 
statükonun yerleşmesi olanağın ı  yaratacak. ya da en iyi ahvalde. ekono
m i k  g üçlüklerin baskısı a lt ında Smit hükümeti düşecek. Sonra onıın yerine. 
aynı beyaz azı n l ığ ın  içinden. daha ı l ım l ı .  daha esnek politikacı lardan b ir  
g ru p  işbaşı na gelecek ve bu yeni  i ktidar. ül kede tekelci kapita l i n  durumu 
ve çıkarları aynen ve tamamen korunmak şartiyle. Afri kal ı la ra bazı s ınırl ı  
haklar tanıyacakt ır. 

Ameri kaya gel i nce. Rodezya konusunda Amerikan yönetici çevrelerin in  
politikas ı  tam b i r  i kiyüzlü lük örneğid i r. Bu çevreler ı rkçı l ığ ı  sözle yeriyor 
ve ekonomik zecri tedbi rleri destekliyecekleri n i  i lôn ediyorlar. Gerçekte 
ise. bütün bun lar  gösteriş l i  b i r  jestten öteye geçmiyor. Netekim. Bi rleş ik  
Ame·rika hükümeti. Rodezyaya sildh sevkiyatına ambargo koyduğunu ilan 

etti. Oysa Rodezyaya artı k yeteri kadar si lôh sevkedi lm işti r  ve Amerika bu 
sevkiyatı 1 963 te durdu rmuş bulunmaktad ı r. Amerika b i r  de Rodezyadan 
şeker i tha l i  üzeri ne (yılda 6 b in ton) ambargo koymuştur ki . bu da ne 
Ameri kan. ne de Rodezya ekonomisine şu kadarcık etkisi o lacak b ir  tedbir  
değ i ld i r. Kaldı  k i .  Amerikan tekel leri n i n  i htiyacı olan krom ve l ityom 
Amerikan pazarına alabi ld iğ ine ak ıp du rmaktad ı r. 

Rodezyan ın  ya ln ız Batı emperya l ist çevrelerinde değ il . bizzat Afrikada 
da sadı k  kafadarları olduğu gözönüne a l ın ı rsa. ekonomik zecri tedbir-
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lerin etkisizliği apaçık ortaya çıkar. Güney Afrika gazetelerinden Sandi 
Tayms, «Güney Afrika Cumhuriyeti, Rodezyanın nası l batacağına kenar
dan seyirci kalamaz.) diye yazdı .  Portekiz sömürgecileri de, Rodezyada 
Smit' in Afri kaı ı ları a leyhtarı rej im ini mutlak surette destekliyorlar. Zira, 
Rodezya, Salazar' ın  yurtluk  d iye çöreklendiği ve kurtuluş uğru ndaki halk 
savaşının g ittikçe genişlediği Mazambik i le Angola a rasında bir çeşit 
köprü hizmeti görmektedi r. 

Dünya basınında çoktandı r yer alan söylentilere göre, Sm it i le Fervurd 
ve Salazor a rasında g izl i  b i r  a nlaşma bağlanmıştır. Bundan da «Beyaz 
Afrika .. dedikleri açık b ir  askeri-politik blok meydana getirilmesi tehl i kesi 
doğmaktad ı r. Böyle bir blokun a macı Afrikada mi l l i  kurtuluş hareketin i  
durdurmaktı r. 

Emperya lizmin Asyada ve Afrika güneyinde eylem lerini arttırması bütün 
Afrika ü lkelerin in  politik hayatı üzerinde şu veya bu ölçüde etkisini göster
mektedir. Bu cümleden olara k, emperyalistlerin kendi yerli kuklaları 
vasıtasıyla entrika çevirmeye devam ettikleri Kongada (leopaldvil) politik 
m ücadele şiddetlenmekte ve genişlemektedir. Bundan bir müddet önce, 
Konakri'de, gericilerin, Başkan Sekuture'yi alaşağı edip Gine'de emper
yalistlerin istediği gibi bir rej i m  kurmayı hedef tutan bir komplo hazırl ığ ı 
ortaya çıkarı ldı .  Sudan'da "AI·Uma .. Partisinin, "Müslüman Kardeşler .. 
Cemiyetin in ve Mi l l iyetçi Birl i k  Partis inin sağcı u nsurların ın  baskısı 
sonucunda, memleketin Kurucular  Mecl isi, Sudan'ın nice yı l lardanberi 
i l /egal  şartlar a ltında yiğitçe m ücadele eden ve bütün i lerici kuvvetlerle 
elele vererek, emperyal ist ta raftarı Abud d iktasın ın  devirilmesi ortamını  
yaratan Kom ünist Partisinin yasaklanmasını öngören bir tasarıyı kanun
laştırdı. 

Fakat, hayatın do gösterdiği gibi, gerici l iğin üstüngelme umutları kur
sağında kalıyor. Afrikada emperya l izm ajanlarının maskeleri sıyrıldıkça 
sıyrı l ıyor, ve bunlar halkları n  gözünden düşüyor. Böylece, Afri kal ı lm 
emperyal izmin saldırgan cibi l liyetin i  daha açık olarak görüp kavrıyorlar. 
Politik ve sosyal çel işmeler keskinleşiyor. Afrika proletaryasın ın sınıf bi l i nci 
artıyor. Bu proletarya, köylüleri ve orta tabakaları do, Afrikada devrimin 
daha da gelişmesi yolu nda, yeni-sömürgeci l iğe karşı m ücadeleye çekiyor. 

Viyetnam üstüne savaş: 

Hindi-Çini'de onbir yıl süren saldı rı ları boyunca, Pentagon strateji 
uzmanları ,  Saygondaki kuklaları ile beraber, G üney Viyetna m  halkının 

mil l i  kurtuluş savaşını boğmak veya - kendi deyimleriyle - Güney Viyet
namda «barışı hakim k ı lmak .. için hazırladıkları stratej ik  ve taktik plan
ların ı  defalarca değiştirdiler ve gel iştirdiler. 

Amerikanın sömürgeci macerası «Eskalasyon» un yeni basamağı,  Bir
leşik Amerika s i lahl ı  kuvvetlerin in  en geniş ölçüde savaşa katı lmasını  
öngörüyor, ve bundan ötürü savaş a rtık düpedüz Amerikan ın savaşı 
oluyor. Karakteri bu olon yeni basamağı ,  işgalciler «ara, bul ve ez .. for-

1 42 

TÜSTAV



mü lü  i le ifade ediyorla r. Bu yeni taktiğin a macı, gerek sayı bakımından, 
gerekse si lôh n itel iği  bakımından kat kat üstün olon Amerikan-Saygon 
karma askeri kuvvetleriyle, Güney Viyetnam Kurtuluş Ordusunun can l ı  
gücünü yavaş yavaş ezip yoketmektir. 

Ne var ki, Ameri kan Komutanl ığı  yukardaki formülün «ezme» kısmı �öyle 
dursun, birinci k ısmını ,  yan i  önce «arayıp bu lma»yı çokluk gerçekleşti re
m iyor. Gerçi, Güney Viyetnamdaki Amerikan askerleri n in durmadan artı
rılması halk ın savaşın ı  a labi ldiğine ağırlaştı rıyor ve büyük kayıplara 
mololuyor. Böyle olsa do, son aylarda Kurtuluş Ordusu ve çeteler yeni ve 
büyük başarı lar  sağladı lar. 

Bugün Pley-Me bölgesindeki çetin çarpışmaların sonuçları bütün dün
yaca bi l i nmektedir. Bu kesime en seçme toburların ı  yığan Amerikal ı lar, 
gazete muhabi rierine verdikleri demeçlerde, bu operasyonla güdülen 
amacın «mümkün olduğu kadar çok çete öldürmek .. olduğunu söylemek
ten hiç utanmadı lar .  Ama Amerikan Komutanl ığ ın ı n  bu plônları tamamen 
suya düştü. Paraşütle indird ikleri seçme ta burlar burada kapona düşü
rüldü. Ve Amerikan basını ,  bu kesimdeki askeri harekôtın g idişine dair 
başarı haberleri yerine, Amerikan kayıplarında bir «yeni rekor .. u b i ld ir
mek zorunda kaldı .  

Ameri kan müdaha lecileri n in  personel ve tekn i k  kayıpları öneml i  dere
cede arttı. Ya lnız Kasım ayında, Güney Viyetnam yu rtseverleri, Amerika
l ı lar ın 4 piyade ve 4 zırhl ı  taburunu hezimete uğrattı lar. i k i  oy  içinde 
Amerika l ı lar  8.700 ölü ve yaral ı  verd iler, 1 20 tank ve zırhl ı  araba kaybetti
ler. Aynı süre içinde, Viyetnam kurtuluşçuları, Amerikan hava üslerine 
yaptıkları hücumlarla 300 kadar uçağı safdışı etti ler. Yurtseverler, Ekim 
ayı sonunda, Do-Nang ve Çu-lay'daki büyük Amerikan üslerine yalnız 
bir gece yaptı k ları baskında makinel i  tüfek ateşiyle 57 Ameri kan uçağın ı  
(47-si tepld l i  av uçağı) ku l lanı lmaz hale getirdi ler. 

Viyetnam Demokratik Cumhuriyetine karşı hava hücumları «eskalas
yon�u do Amerikan hava kuvvetleri ne çok büyük kayıplara mal oluyor. 
Ara l ık  ayı başında Kuzey Viyetnamda 8 12  Amerikan uçağı düşürüldü. 
«Taym .. derg is inin itiraf ettiğine göre, bu barbarca hava hücumlarına 
katı lan Amerikan pilotları n ın bu bombardımanlara «mahkum m isyon» 
adın ı  vermeleri h iç de rasgele deği ld ir. 

Kurtuluş Ordusu düzenli birl i klerin in  ve çeteleri n Amerikan işğô lcile
rine ve kukla Saygon hükümet kuvvetlerine karşı geçen y ı l ın  sonbaharın
daki başarı l ı  çarpışmaları ,  Viyetnamdaki savaşta nitel i k  bakımından 
değ işik l ik ler olduğu gösteriyor. Saldırganlar askeri harekôtı g ittikçe geniş
leterek, kendi teknik vasıta larına güvendi ler ve sömürgeci amaçlarına 
erişmek için gerek havada, gerekse denizdeki mutlak üstün lüklerin in  her 
şeye yeteceğin i  zannettiler. Ve piyade muharebelerinden daima kaçındı
lar. Ama eni sonu y ine piyade muharebesiyle yüzyüze geldi ler. Bu muha
rebelerde de, yerli şartlardon iy i  fayda lanan ve bütün halk ın desteğine 
dayanan Güney Viyetnam silôhlı kuvvetlerin in üstünlüğü apaçık ortaya 
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çıktı. Amerika l ı lar  harbin en kötü yönü i le karşı laştı lar, yani işledikleri 
cinayetleri kendi asker ve subayla rı n ın kanı ile ödemek durumuna düş
tüler. 

Daha düne kadar, Yaşington resmi propagandası, Güney Viyetnama 
yeni Amerikan takviye birl ikleri gönderi lmesinin askeri harekôtın gidişinde 
köklü b ir  değiş ik l ik yapacağın ı  ve Amerikan kıta la rın ın  rekor denecek 
süreler içinde Viyetna m  toprakları nda başarıdan başarıya koşacağın ı  
iddia ediyordu. Fakat olaylar bunun tersi ni gösterdi .  Amerikanın büyük 
gazeteleri, Güney Viyetnamdaki askeri harekôta dair başarı haberleri 
değ i l, rekor denecek sayıda canl ı  Amerikan kayıplarına dair  haberler 
vermek zorunda kaldı. Pentagon strateji uzmanların ın  Saygon Kukla 
Hükümet kuvvetlerine g üveni günden güne aza lmaktadır. Geçen yıl ın 
yalnız i l k  on ayında, Saygon ordusundan 87 bin kişi kaçmıştır ve bu 
kaçakların sayısı durmadan artmaktadı r. 

Vaşingtonda bu işleri çekip çevirenlerin karamsar hesapla rı da buradan 
gel iyor. Onlar artık .. bu harp uzun sürecek», «Amerikal ı lar fedakarl ık lara 
katlanmaya haz ı r  olmal ıd ı r» demeye başladı lar. Amerikan basını nda, bu 
.. Kore seferi nin tekrarıd ı r» diyen telaşi ı sesler yükselmekte ve bu seferi 
başarmak için Hindi-Çini'deki Amerikan askerleri sayısını 400 bine çıkar
mak gerekeceğinden söz edenler görülmektedir. 

Amerikan emperyalistlerinin Viyetna m  problemini si ldhla çözme dene
melerin in suya düştüğünün açıkça ortaya çıkması, Birleşik Amerika kamu 
oyunda da nite l ik  bakımından değişikli klere yol açtı. Beyaz Saray' ı n  sal
d i rgan politikası, Amerikan halkın ın  en değişik tabakala rının temsilcileri 
tarafı ndan gittikçe daha sert şekilde yeril iyor. Amerikan barış savaşçı la
r ın ın mücadelesi, Viyetnamdaki pis harbe biran önce son veri lmesini ,  
oradan bütün Amerikan askerlerin in  geri a l ı nmasını ve Viyetnam halkın ın  
kend i  kaderin i  tdyin hakkın ın  tanınmasını  artık kesin l ikle hükümetten 
istiyenıerin sayısı günden güne a rtıyor. Bu harekete en değ işik sosyal ve 
politik g ruplar katıl ıyor. Amerikan kamu oyundaki nitel ik değ işikl iğinde 
göze çarpan en önemli olay da belki budur. 

Geçen yı l ın  Kasım Ayı sonunda. Viyetnamda barış isteği i le yapılan, ve 
katı lanların  sayısı bakımından eşi görü lmemiş olan ve mi l l i ölçüde en 
büyük politik olay sayı lan «Vaşington yürüyüşü» Birleşik Amerikadaki bu 
kamuoyu değ işikl iğ in in  parlak b ir  belirtisidir. Bu yürüyüş bütün memleketi 
harekete getirdi ve toplumun en geniş çevrelerin in  i lgisini topladı. 

Bu yürüyüşü n  organizatörlerinden biri olan Sınford Gotl ib' in  dediği 
g ib i  . .. Vaşingtona yapı lan yürüyüş, önemli sayıda Amerikal ın ın, yani gör
mezl ikten gelinemiyecek ve öyle u luorta etiketler takı lamayacak kadar 
büyük bir kitlenin Viyetna m  harbine karşı olduğunu ortoya koydu .  «Dikkat 
edilecek bir nokta da, i lerici görüşleri payloşmıyan, fokat Başkan Con
son'un maceracı dış politika hattı n ın  doğurduğu ve doğurabi leceği fela
ketleri ayık kafayla değerlendiren birçok politikacın ın  da bu yürüyüşe 
katılmış o lmasıdır. 
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IJnlü Amerikan doktorlarından Benjamin Spok, Birleşik Amerikan ın  
bütün eyaletlerinden gönderilerek yürüyüşe katı lan 50 bin kişinin ortak 
duygularına tercüman olarak şöyle dedi : «Biz, hükümetin ne büyük hatalar 
yaptığın ı ,  memleketi kazanamıyacağı mız bir harbin uçurumuna nası l  batır
d ıkça batırdığını görüyoruz. Bizden başlangıçta onbinlerce ve eninde 
sonunda yüzbinlerce kurban istiyecek olan bir harbe, yurdum uzun yüksek 
menfaatlerine asla cevap vermiyen bir  harbe, Ameri kayı bütün halkların 
gözünden düşüren bir harbe batıyoruz. Oysa biz yurdumuza karşı sevgiyle 
doluyuz. Biz, hükümetten, Viyetna m  halkını kendi yönetimini  seçmekte 
serbest bırakmasını ve böylel ikle dünyada memleketimizin yitirdiği itiba
rını tekrar kazanmasını istiyoruz ... 

Viyetnamda barış şiarı altında yapılan Vaşington Yürüyüşü'nün başarısı 
rasgele değ i ld ir. Bu yürüyüş, Vaşingtonun  saldırgan politikası nı öfkeyle 
yeren, emperyalistlerin kirli emel leri uğruna ölmek istemediklerini açıkça 
haykıran  m ilyonlarca Amerika l ın ın  d uyguların ı  yansıtıyor. Şüphe yok ki, 
bu güçlü protesto gösterisi, memlekette barış için savaşan bütün i lerici ve 
demokratik kuvvetlerin hareketine daha büyük bir can l ı l ı k  verecekti r. 
Netekim, geçenlerde Birleş ik Amerikanın harp a leyhtarı 1 40 kadar sosyal 
teşkilatından temsilci lerin katı lmasiyle bir Genel Mi l l i  Konferans toplanmış 
ve bu Konferansta, Viyetnamda barışın sağlanması iç in bundan sonra 
g irişilecek faal iyetin program ı  hazırlanmıştır. 

Barış dôvasını kutsal belliyen, emperyalizme ve sömü rgecil iğe karşı 
olan, yeni bir harp istemiyen herkes, Birleşik Amerikanın gayet teh l i keli 
saldırı politi kasına karşı güç ve hareket birliği yapmamız gereğini  gittikçe 
daha açık olarak kavramaktad ı r. 

Günden güne aydınl ığa çıkan bir gerçek de, bütün anti-emperyalist 
g üçlerin birliğ in i  sağlamlaştırma lüzumuna herhangi bir şekil altında 
karşı gelen herkesin, saldırganların  deği rmenine su taşıdığı ,  kah raman 
Viyetnam halkı n ın  kurtuluş savaşına beli rl i  ölçüde zarar verdiğidir. 

Yan Prajski 
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Komünism savaşı kahramanlan 

Konstantina Peres 

I spanyan ın  b ir  kahra man evlildı daha Franko terörüne kurban g itti. 
Astorya maden bölgesinde adı -sanı  efsaneleşen. hür  ve demokratik Is
panya uğrunda, insana yakış ı r  b ir  hayata kavuşma mücadelesi saflarında 
erkekleri ve oğul lariyle omuz omuza yer a lan kadın lardan biri olan 
Konstanti na Peres de Bayon da 14 Ekim 1 965 günü hayata gözlerini 
kapad ı .  

Yoldaşları ve  dostlar ın ın Tina diye çağ ı rd ıkları Konsta nti na Pere" öl
düğü zaman 37 yaş ın ı  henüz tamamlamıştı .  Fakat o, bu kısacık ömrünü 
gerçek bir yurtsever-d,evrimci olorak yaşadı. 

Konstantina Peres Ispanya Komünist Partisi 'nin Merkez Komitesi üye
siyd i .  Parti hayatın ın özel l ikle son y ı l larında ateşli b ir  savaşçı olarak ken
dini gösterd i .  Astorya madencilerin in ,  dünyaca bi l inen ve kahramanl ık  
örnekleriyle dolu grev ve gösterilerine aktif olarak  katı ldı .  

Bu genç kadın  daimi olarak izleniyordu. Defalarca hapse atı lmış ve 
işkenceler görmüştü. Franko'nun kira l ı k  cel liltları, bu komünist kadının 
hem değerini ve d i renme gücünü, hem de ciddi bir hastal ığ ı  olduğunu 
gayet iyi  bi l iyorlard ı .  

T ina,  1 963 y ı l ında,  madenci kadın  arkadaşı Anita Branya ile beraber 
tutuklandı .  Frankocular i kis ine de barbarca işkence ettiler. Bu kad ınların  
gösterdiği kahramanca direnme karşısında bir kat  daha kuduzlaşan cel
liltlar, pençelerine düşürdükleri kurbanlarını mümkün olduğu kadar çok 
horlamaya kara r verdiler ve her ikis i n in  de saçların ı  d ipten kı rktılar. 
Ispanya yönetici lerinin böylesine hunhar tutumları, memleket içinde ol
duğu g ibi ,  memleket dışı nda da bir hiddet dalgasın ın kabarmasına sebep 
oldu. Birçok sosyal kuruluşlar temsi lc i leri ve ün lü toplum adamları , yayın
ladıkları bildirilerle, verdikleri demeçlerle ve gönderdikleri te/graflarla, 

Franko pol is in in başvurduğu insanl ıkd ışı metodları protesto ettiler. 

K. Peres hapisten çı ktıktan sonra mücadeleye daha aktif olarak kat ı l 
maya başladı .  Geçen y ı l ın  20 Martında, Sama de Langreo (Asturya) Sen
d ikalar Merkezi önünden, pol is in daha  önce tutukladığı a rkadaşlarının 
serbest bırakı lmasın ı  istiyen madencilerin gösteri kafileleri geçiyordu. Tina 
bu gösteri kolunun en başında yürüyordu. Işte o gün yeniden tutuklandı 
ve yine hapse atı ld ı .  Bu sefer de en  gaddar işkencelerle yüzyüze idi .  Bu 
yüzden Tina'nın sağl ığ ı  daha da bozuldu. Çektiğ i  ı stırapla r  ağır tahri bat 
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yapıyordu.  Bu kahraman kadın  hapiste öldüğü takdirde bütün sarumlu
luğun kendilerine düşeceğinden korkan Frankacular, lina'yı geçici olarak 
serbest bırakt ı lar. Ama lina i le beraber tutukladıkları onaltı yaşındaki kızı 
Blankita'yı içerde olokoydu lar. 

Sayısız dertler, ruhi ve bedeni ıstıraplar Konstantina Peres'in trajik 
sonunu çabuklaştı rdı .  ölümünden birkaç saat önce yazdığı mektupta 
bunu kendisi de böylece belirtiyor. Ispanya Komünist Partisine hitabeden 
bu mektup, lina'nın partisine, işçi sınıf ına, halkına bağ l ı l ı k  ve sadakatine 
tanık l ık  eden heyecan verici bir belgedi r. Kahraman lina mektubunda 
şöyle diyordu : «Di lerim ki, ben, faşist cel lôtların h ışmına uğrıyan son 
ku rban olayım.  Komünist ola ra k  yaşadım ve komünist olarak ölmek istiyo
rum. Beni partimin bayrağı a lt ına gömün.» 

K. Peres tam dediği g ib i  öldü. Onun ölümü, Komünist Partisi için, 
Astarya madencileri ve emekçi leri ve bütün Ispanya halk yığınları için 
ağ ı r  bir kayıptır. Onun ölümüyle, Ispanyanın nice ıstı rapla r çekmiş kahra
man  kadınlar ın ın en  yüksek nitel i klerini kişi l iğinde somutlaştıra n  en  
değerli ve  en iyi komünistlerinden biri daha  saflardan ayrıldı. Onun  bütün 
ömrü ,  madenci lerin ve halkın ın bahtiyarl ığı uğrunda hayatını hiçe sayar
casına savaşmanın can l ı  örneği idi .  

K .  Peres' in örnek hizmeti de bu mücadeleyi kesin zafere kadar esinleyip 
yüreklendirecek ve onun adı ispanyanın hü rriyeti için savaşan gerçek yurt
severlerin belleğinde yoşıyacak, onla rla beraber ebedi leşecektir. 

F. A. 

Konstontino Peres'in deklôrosyonu 

«Ben, Bayon'un eşi ve Blankita 'n ın  annesi Konstantina Peres, ölmezden 
önce, Ispanya Komün ist Partisinin bütün üyelerine, özel l ikle Başkan ım ız 
Dolares Ibaruri i le  kahra ma n  Genel Sekreterim iz  Santiago Kari l io'nun 
yönettikleri Merkez Komitemize ate�1i selômlar ımı  göndermek istiyorum .  

Bu satı rlarımla, aynı zamanda, Astorya, Pio linto ve  Puertolyano kahra
man madencilerine, Madrit, Katalonya demir-çel ik işçilerine, Kastilya, 
Estramadura ve Endülüs köylülerine, ispanya üniversitesinin cesur öğren
cilerine ve öğretim üyelerine, Franko diktatorasına karşı şu  veya bu şekil 
a lt ında mücadele eden bütün kadınlara ve a nnelere, politik veya başka 
sebeplerle memleketi terketmiş bulunan bütün ıspanyol mü ltecilerine h itap 
ediyorum. 

Ve hepinizin önünde bel irtmek istiyorum ki ,  bu y ı l ın 20 Martında Sama 
de langreo Sendika lar  Merlezi önündeki gösterim iz s ırasında, Franko 
rej imin in kira l ı k  katilleri tarafından, d iğer kadın a rkadaşlarım ve kızımla 
beraber gaddarca döğülmem ve daha sonra hapse otı ımam yüzünden 
sağlık durumum son derece bozuldu. ölümüme yalnız Franko cellôtları 
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sebep olmuşlard ır. Di lerim ki , ben, faşist ceııatların h ışmına uğrıyan son 
kurban olayım .  
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Sizlerden bir tek dileğim var: Birlik olunuz!  
Yaşasın m i l l i  anlaşma politikası ! 
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.. lina Peres de Bayon ... 
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B A T I  A L M A N Y A D A  ı ş ç ı  s ı N ı F ı N ı N  D U R U M U  

Batı almanyada işçi sımfmı sömürme metodlan 
üstüne 

(t2-nci sayıdan devam) 

i i  

1 .000 kadar işçi çalıştıran fabri kalarda b u  oran ya lnız yüzde 2,1 d i r. 
Fabrika lardaki büro işçilerinden yüzde 67'si 49 kadar işçi çalıştıran fabri
kalardadır. Oysa 1 .000 kadar işçi çal ıştıran fabrika larda yüzde S'tir. Daha 
2d. Ara l ık  1 961 de «Hanover basını .. «çırak yetiştiren sanayi işletmeleri 
boşvuron 10 kişiden 9-unu geri çevirmelidir .. d iye yazıyordu. Çıraklara 
verilen para, uzmanlara rakib olmolarını önleyeck derecede aşağı tutul
muştur. Çıra k  yetiştiren iş yerlerinden yüzde ı S' i ,  küçük sanat ekonomi
s in in büyük işletmeleri, tekeller ve ş i rketler tara fından kurulmuştur ve 
onlar tarafından kontrol edilmektedirler. Büyük fabrikalar  ve tekeller ken
d i lerine gereken çırakla rı, fabrika lara a it yetiştirme işletmelerinden 
tedarik etmektedirler. Bununla i ki hedef g ütmektedirler :  Ewelô kendi 
modern okullarına, kendi tekel lerin in üretim ve kôrın ı  sağlayacak gereken 
bilgi ve usta l ıkları vermektedi rier. Bundan başka buralarda, tekele bağlı 
öğretmenler eli i le kaliteli b ir  işçi temeli yetiştirmekte ve bu işçilerle 
kendi istedikleri şekilde "iyi bir fabrika havası .. yaratmaktadır iar. 

Eğitim kurum/arında durum savunulamaz ha/dedir. Eğ itimde duru m  
öylesine kötüdür ki, du ru m  büyük sanayi ve sermaye için bir teh l i ke teşkil 
ediyor. Bunun için hükümet bu yönlerden tenkit edi lmektedi r. 

Bavieryada ekici l i k  kabil iyet ve verg i lerin i  tesbit etmek maksadı i le 
954 oku lda yoldama yapıldı. Yoklamaya tôbi tutulan öğrencilerden yüzde 
kırk dördü eğitim lerini devama elverişl i  görüldü. Bunları n  üçte ikis i  işçi a i le
lerinden gelmekte idi. Bu oran hemen hemen bütün cumhuriyet için geçerli 
sayı labi l ir. Oysa burslar ve önemli maddi yardımlar olmadan işçi çocuk
ların ın  üniversite ve yüksek okul lara devam etmeleri imkônsızd ı r  . ..  Hon
nefer modeline .. göre hükümetin resmi yard ım program ı  en çok 250 mark
t ı r. Ve bu yard ımın  bir k ısmı da geri veri lmel idir. 

Tekelici burjuvazinin eğitim şartların ın  düzeti lmesini istemesinin önemli 
sebeplerinden biri de, Alman Demokratik Cumhuriyetinin ve öteki sosya
l ist memleketlerin bu a landa kaydettikleri belirli i lerlemelerid ir. 
Demokratik Alman Cumhuriyetinde Federal Almanyada söylendiğin in 
a ksine, bir  yahut i ki s ın ıflı köy okul ları artık kaldırı lmıştı r. Köylü halk ın 
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çocukları modern merkez okul larında, şehir çocukları ndan tamamen fark
sız bir eğ itim görürler. Kızlar da erekek çocuklar g ib i ,  eğitim lerin i  devam 
ettirmek ve bir meslek sahibi olmak hakkına sahiptirler. 1 0.000 nufusa 
düşen öğrenci yahut talebe oranı Demokrati k Alman Cumhuriyetinde 
1 60'tır. Federal Almanyada ise bu oran 4Tdir. Federal Alman Cumhuri 
yetinde talebelerin % Ts i .  Demokratik Alman Cumhuriyetinde i se % 50'si 
işçi ve köylü çocuğudur. 

Devaml ı  tenkitler, a i lelerin, öğretmenlerin, send ikaları n, gençl ik  ve kül
tür örgütlerin in enerj ik  istekleri, federal ve eyalet hükümetleri nin eğitim 
politi kasında karşı laştı kları zorluklar bu alanda bel i rl i  bir hareket yarat
mıştır. Ekonomist Edd ingin ve kaydettiği g ibi, bu affedi lmez durum yarı n 
yalnız yabancı işçilerin değ i l, bi lgin lerin, teknisyenlerin ve mühendislerin 
ithal in i  de kaçını lmaz hale getirecektir. Bu durum ayrıca, işçi s ınıfına 
özel l ikle send ika lara başarı lar  elde etmek için büyük imkanlar vermektedi r. 

Sendikaların rolü ve işçi sınıfının sosyal durumu 

Sendika/ar ve sosya/-demokrasi. Işçi sı nıfı, sosyal ve ekonomik duru
munu iyileştirmek savaşında bu gün her  şeyden evvel sendika lara dayan
maktadır. Bunlar, işçi s ınıfın ın  en geniş ve onun bütünü üzerine en kuvvetli 
etki yapan örgütlerdir. Batı Almanyanın özel şartları içinde - Sosyal
Demokrat Partisi idarecileri geniş ölçüde sağdadırlar. Komünist Partisi 
yasak edi lmiştir Sendikaların önemli bir politi k rol oynmak ödevi de 
vardır. 

Birleş ik sanayi sendikları temelinde örğütlenmiş sendika lar, yı l lardan
beri ekonomik, sosyal ve politik hayatın değiş ik a lan larında savundukları 
durumlar, daha fazla sınıf karakteri i le Sosya l-Demokrat Partisi idareci
lerin in tutumundan ayrı lmaktad ı r. Bu tutum programların ın  başlıca nokta
larında görüldüğü g ibi, bu gün mevcut sosyal ve politik şartları n kıymet
lendirilmesinde de görülmektedir. Böylece kapitalist A1manya tarih inde 
i l k  defa sosyal-demokrasinin solunda yer a lmışlard ı r. Sosya l-demokrat 
idareciler, meşhur "blok politi kası» ile tekelci sermaye i le açık iş birliği 
yararına, hatta reformcu f ik irlerinden vaz geçmişlerdir. 

Metalurji veya kimya üretimi g ibi kuvvetli sanayi federasyonlarını tem
sil eden etki sahibi sendika isarecileri , ekonomi ve devlet içinde tekel 
i ktidarı nı geri letmeye yarayacak sosyal ve ekonomik reformlar için bir  
sınıf pozisyonu savunuyorlar. Sosyal-demokrat Partis in in -Godesberg prog
ramı» dedikleri yeni program ları sınıf karakterine sahip, istek ve kıymet
lendirmeieri «temizlemiştir». Bu öyle bir programdır  ki, sosya l -demokrasiyi 
devlet tekelci l iği sistemi içine a lmayı hedef gütmektedir. Oysa 1 963'te 
kabul edilen Alman Send ikalar Birl iği (DGB) yeni temel programı  bir 
çok esasl ı  a lanlarda sın ıf anlayışına dayanmaktadı r. Program Federal 
Almanyan ın  son yirmi y ı l l ık  gel işmesini  şöyle çizmektedi r :  
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.. Federal Almanyanın gelişmesi, eskiden var alan mü lkiyet ve iktidar 
i l işkilerin in kuru lmasına yönelmiştir. Büyük patronlar kuvvetlenmiştir. Ser
mayenin merkezlenmesi durmadan a rtıyor. Küçük işletmeler ya kayb olu
yor ya da büyüklere bağ ıml ı  hale geliyor. Gündelikçiler, yani halkın ezici 
çoğunluğu, eskiden olduğu gibi üretim a raçları mülkiyetine sahib olma 
imkônın ın dışı nda bırak ı lm ış lard ı r. Çalışma gücü bu gün de onların tek 
gelir kaynaklarıd ı r." 

Sendikaların, kuruluş yı l ları sayı lan 1 945-1946 dan bu yana ki devre 
için hazırladıkları bi lanço, işçi sı nıfı önünde duran işleri ve işçi s ınıf ının 
bu günkü durumunu açıkca göstermektedir. Bu duru m  son y imi  yı l  içinde 
nisbi olara k  değişmiştir. 

Harb sonrası işçi haraketi. 1 945'den sonra işçilerin ve onların siyasi ve 
sendika l örgütlerin in büyük çoğunluğu, faşist ve mi l itarist kuvvetlerin i  
yok etmenin ve  bütün Almanya için demokratik sosyal bir düzen kurmanın  
kaçın ı lmazl ığı konusunda an laştıla r. Bu eğ i l im bütün işgal  bölgelerindeki 
sendikaların birl ikte faa l iyetlerinde ve dokümanlarında görülmektedir. Bu 
işbirl iği sayesinde Almanyanın Batı bölgesinde politik, ekonomik ve kül
türel a lanlarda burjuva demokratik kuru mlarını elde etti ler. Birçok land
larda (eya let) komünistler, sosyal-demokratlar  ve sendikacı mi l itan lar  
birl ikte, tekelci «konzern»lerin sosyal mülkiyet hal ine getiri l meleri hakkın
daki kanunu ve i lerici anayasa lar kabul ettirdiler. Halk çoğunluğunun 
desteğin i  sağ ladıriar. 

Batı Almanyan ın  zengin burjuvazisi ve emperyalist işgal kuvvetleri bütün 
gayretleri i le işçi örgütlerin in birl iğ ine engel olmaya çal ıştı lar. Evvelô 
sağcı sosya l-demokrat ve sendika idareci lerin in yard ımı  i le  i ki işçi parti
s inin iş birligine ve birleşmesine, aynı zamanda bütün Almanyada sendika 
hareketinin birliğine engel oldular. 

Bu, eski tekelci ve mi l ita ristlere, ekonomi, devlet ve ordudaki eski 
duru mlarını tekrar elde etmelerine meydan verdi. Işçi s ın ıfı n ın  kuvvetleri 
parçalandı lar, zayıfladı lar ve eski hegemonyanın tekrar kuru lmasına 
engel olamadı lar. Gerici kuvvetler, sağcı sosya l-demokrat l iderlerin yar
d ımı  i le, işçi s ınıf ının geniş çevrelerin i  a nti-komünizm mikrobu i le buIaş
tırmaya yeniden muvaffak oldular. 

Bunun içundir  ki, yeniden kuruluş devrinde işçi s ınıf ının politi k gücü 
yeteri kadar kuvvetle kendini gösteremedi. Sosya l -demokrasinin ve sendi
kaların sağcı l iderleri m i litaristleşmeninin çeşitli aşamalarına  karşı ve 
demokratik ve sosyal haklar için olan muha lefet akımlar ın ı  frenlemeyi 
başardı lar. Şu son yı l larda işçi s ınıf ının faal iyeti çoğunlukla, kuvvetlen
mekte olan tekelci sermayenin ekonomik  ve pol iti k kuvvetlerine karşı bir 
savunma savaşında toplandı. Harp ve si lôhlanma politikasına ve şu son 
zamanlarda anti-demokratik olağanüstü hal kanunlarına karşı, sosyal ve 
demokrati k haklar için kuvvetli yığ ın  çıkışları ,  sosyal ve ekonomik haklar, 
politik ve demokratik hakların  korunması ve genişletilmesi için işçi sı nıfı 
a rasında kuvvetlerin gelişmekte olduğunu göstermektedi r. 
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Tekelci sermaye ve onun paraca besled iği hükümet, sendikları devlet 
tekelci l iğ i  sistemi  içinde a lmaya çal ışmaktadı riar. Bunun için de Alman 
sendikacı l ığ ın ın geleneksel reformcu metotların ı  ve a nlayış ın ı  i nkôr eden
ler bile bugün sermaye i le iş arasında iş birl iğine ta raftar sendi ka l ider
lerine dayanmaktadırlar. Böylece sendikacı l ı kta birbirinden g ittikce daha 
fazla ayrı lan iki hat belirmektedir. Bunlardan biri genel olarak s ın ıf 
pozisyonuna dayanmakta ve derin demokratik ve sosyal reformlar iste
mektedir. Ik incisi ise sendi kacı l ığ ın özel posizyonlardan istekle ayrı l makta
d ı r. Sosya l-demokrat ve kamünist partileri üyeleri, işçiler, köylü ler, parti
sizlerin sendikaları n  bağımsızlığını tekelci sermaye ve hükümet karşısında 
koruyabi lmek ve onu daha da kuvvetlendirmek için ciddi gayretler göster
meleri gerekecektir. Bunun için savaşan yığ ı n  teşkilôtların ın  özelliklerini 
kaybetmemiş bir sınıf pozisyonunda ka lmaları gerekmektedir. 

örgütlenmiş ve örgütlenmemiş işçiler. Işçi s ın ıfı n ın  bu günkü örgüt
lenme oranın ın bütünü ile yeter derecede olduğu söylenemez. Zira işçi, 
ve memurlardan yalnız dörtte biri sendikalara üyedirier. 1 964'te sendika
ların  6.430.978 üyesi vardı .  Işçi s ınıfın ın  değiş ik  kategori lerinde kadın ve 
erekekler arasında örgütlenme bakımından derece farkları vardır. 

1 954'Ie 1 964 a rasında sendi ka üyeleri nin sayısı 300.000 kişi a rtmış olma
sına rağ men, örgütlenmiş ve örgütlenmemiş emekçi ler arasındaki oran 
azalmıştır. Zira emekçilerin sayısı önemli sayılabilecek derecede artmıştır. 
Orgütlenmiş ve örgütlenmemiş emekçi ler arasındaki en elverişli oran ı  
büyük işletmelerde bu lmak kabi ld ir. Bura larda çoğu zaman emekçilerin 
yüzde 80' in in DGB sendiklarından her hangi birine üye oldukları görül
mektedir. Memurlar a rasında örgütlenme derecesi işçilere kıyasla daha 
düşüktür. 480.000 memurun  Batı Alman Memurlar Sendikasına (DAG) ye 
ve 61 .000 memurun da memur ve sanayi sendikasına üye olmasına rağ 
men, memurları n  örgütlenme oranı  ancak yüzde 23'ü bulmaktadır. 
DGB-nin imkôn  ve üyeleri bakımından en kuvvetl i  sendikası metal işçi leri 
sendikasıd ı r. (1 .900.000) üyesi vardır. Kamu ulaştırma ve heberleşme işçi
leri sendi kası (1 mi lyon üyeli) .  Kimya, kôat ve keram ik  sanayii işçi leri 
sendikası (530.000 üyeli). Ve marangozlar, duvarcılar ve toprak kazıcıları 
sendi kası (500.000 üyeli) yer a l ı r. DGB içinde üye sayısı fazla sendikalar 
öneml ice bir etkiye sahiptirler. Bu her şeyden evvel kapita l ist dünyanın 
gel işmekte olan bir  sanayi kolunun yani metal sanayii ve Batı Alman 
Metal Işçileri Sendi kası için doğrudur. 

Sendikaların yeni programı. Alman Federal Cumhuriyetin in sosyal ve 
politik gel işmesi, son yı l larda sendika haraketi nin önemini bir hayli arttır
m ıştır. Bu duru m  Alman Send ika lar  Birliğ in in  (DGB) 1 963 Kasımı nda 
olağanüstü Kongresinde kabul ed i len ana programında yansıtı im ıştır. Bu 
program sendika haraketin in ik i  ana hattı a rasında olmasına, tekelci 
sermayenin egemenl iğ inde olan Alman devleti hakkında hayal ler bes
lemesine, karanlık noktaları olmasına rağ men şu esasları da kapsar: Prog
ram bazı işleri başarabi lecek bir pıôtformdur. Bununla tekellere karşı 
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bağ ımsız l ık ve muhtariyet hedeflerine varı labi l i r. Oyle bir  p latform ki 
sosyal-demokratlar, komünistler, köylüler ve portisiz emekçi ler a rasında 
iş birl iğ ini sağlayabi l i r. 

Sosyal ve ekonomik a lan la rında önemli istekler i leri sürüldü. örneğ in  
sosyal ve  ekonomik  reformlara u laşabi lecek şekilde, işçi memur  ve  sendi 
kala rın  haklarının genişleti l mesi teklif edi ldi .  I l k  plônda gelen işletmelerin 
ve bütün sanayi kol lar ın ın mi l l i leştiri lmesi teklifi tesbit edi ldi .  Gündelik
Iere gel ince, sendika lar  bu a la nda a ktif bir politi kanın, m i l l i  gel irden 
g ündel ik  ve ayl ık lara düşen payın arttı rman ın, kôrları azaltmanın kaçı 
nı lmazl ığı  üzerinde durdu lar. 

Programda uzun bir sosya l istekler l istesi vard ı r. Bun lar  arasında 
meselô şunları kaydetmek kümkündür :  Iş  gününün yeniden kısaltı lması .  
Tati l ierin arttırı lması .  Emekl i l i k  yaş ın ın indir i lmesi. Emekçi lerin, otomasyon 
ve rasyonal izasyon sonucu işten çı ka rmala ra karşı korunması. Işletmelerde 
serbest sendika faal iyeti. Sosyal sigorta alanında işçi ve send i kalara tam 
b i r  m uhtariyet tanınması .  Mesleki ve genel eğit imin gel iştiri lmesi. Bu 
isteklerden bir  k ısmı popüla rize ve bel i rl i  b ir  şekilde formüle edi lerek 
DGB faa l iyet programında yer a lmış ve 1 965 Martında kabul edi lmiştir. 
Bu program genel hatları ile Mi l letlerarası Hür Sendikalar Konfederasyo
nunun 1 965'de kabul edilen Avrupa faal iyet programına benzemektedir. 

DGB pol itik a la nda da durumunu şöyle tesbit etmektedi r :  Barışı koru
mak, bütün sosyal i lerlemelerin ilk şartıdır. Atom s i lôh ların ın  yasağ ı ve 
genel s i lôhsız lanma gerekmektedi r. Program ayrıca, her türlü saldırıya 
karşı demokratik a nayasa hakların ın  korunmasın ı  da istemektedir. 

Bu program sağcı l iderlere karşı geniş bir savaş sonunda kabul edi ldi .  
Bu sağcı l iderler sendika polit ikas ın ı  bu gün Alman Sosyal Demokrat 
Partisi tarafı ndan, hükümet ve büyük sermaye i le «ortaklaşa .. uygu lanan 
politika i le bi rleştirirmeye çal ışmakta idi ler. Marangozlar, duvarcı lar ve 
kara yol la rı işçileri sendikası başkanı George Leber tarafı ndan yöneltilen 
DGB içindeki az ın l ık, sosyal iş birliği pol iti kasından yana olduğunu,  
Batı Alman ordusunun atamla s i lôhlanmasını  doğru bu lduğunu ve demok
ratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldıracak olan olağanüstü durum 
kanunların ı  destekled iğ in i  i lôn etmektedir. Alman Sosyal Demokrat Par
tisinin son kongresinde görülenin tersine, DGB-nin son kongresinde sağcı 
güçler yeni program üzerindeki münakaşa ve tartışmalarda yeni lg iye 
uğramışlard ı r. Bununla beraber sendikalarda parçalanma tehl ikesi hiç b i r  
zaman ortadan kalkmış deği ld i r. George Leber g ib i  send ika l iderleri 
tekelci sermayeyi ve Bonn hükü metin i  destekliyor ve kendi leri ni «zamanı
mız ın  .. sendika l iderleri olarak i lôn ediyorlar. öteyandan büyük sermaye 
basını metal işçileri, kimya işçileri send ika larına ve sendika memurlarına 
karşı azgınca bir kampanyaya geçmişlerdir. Savaşan bütün sendi ka me
murla rı sert bir mücadele yürütmek zorunda kalmaktadıriar. 

Sendikalar içinde Sosyal Demokrat Partisinden daha sol bir politika 
savunan sosya l-demokrat memurlar, anti-komün ist ön ya rg ı la rdan kurtu l -
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muş değil lerd i r. ve örneğ in  Alman Demokratik Cumhuriyeti işçi örgütleri 
ile bağ lar kurmayı kabul etmezler. Bununla beraber send i ka lar  içinde 
Almanyadaki gerçek durumu kabul etmeyi teklif eden ve ik i  Alman devleti 
ve sendika örgütleri arasında konuşmaları n  başlamasın ı  isteyen sesler 
çoğalmaktad ı r. 

Komünistler ve sendikalar. Komünistler. sendikaları n  muhtar işçi politi
kası için savaş örgütü olma gayretlerin i  desteklemektedirler. Ve onların 
sosyal hayat üzerindeki etki leri ni arttırmaya ça l ışmaktad ı riar. Alman 
Komünist Partisi 1 963 Kongresinde kabul ettiği program bi ld iris inde send i 
kaların rolü hakkında şunları kaydetmektedir :  

«Sendika lar  yolu i le işç i  s ın ıfı n ın  savaş birl iğ in in gelişti ri lmesi nin önemi 
g ittikçe artmaktadı r. Sendikalar işçi s ın ıfı n ı n  geniş örğütleridir. Ve bunlar 
işçi sı nıfı üzerinde büyük b i r  etki yapmaktad ı rlar. Bu devirde send ika lar  
ve bütün üyeleri m i l let hayatındaki önemleri dolayısyle çok büyük b ir  
sorumlu luk  taşı maktadıriar. Sendika hareketi i şç i  s ın ıfına ekonomide. pol i 
tikada ve devlette gerçek bir etki sağlamal ıd ı r  ... 

Tekel idarecileri n in  s i lah lanma ve harb politikas ın ın  demokratik ve 
sosyal hakla rı. hatta ha lk ımızın fizi ki varlığ ı n ı  tehdit ettiği göz önünde 
tutulacak ol ursa. bu etkin in önemi daha iyi anlaş ı l ı r. Bu şartlar içinde 
send ika savaşı ve sendika hareketi gittikçe artan bir politik karakter 
kazanmaktad ı r. Sendikalar ın kendilerine öz tecrübeleri. özel l ikle şu son 
aylar içinde olağanüstü kanunlara karşı savaşta elde edilen tecrübeler, 
sayısı gittikçe a rtan bir işçi yığ ın ına şun ları an lamalarına yard ım  etmekte
d i r :  Sosyal menfaatleri n in  savunulması ,  atomla s i lah lanmaya ve demok
ras in in çiğnenmesine karşı b ir  savaş gerektirmekted ir. 

Geniş sendi kacı çevrelerinde şu inanç yerleşm işti r :  Sosyal Demokrat 
Partisi sağcı idarecileri n in «ortakl ık» pol itikası send ikaları n  parlamentoda 
temsil edi lmeleri n i  engellemektedir. Metal işçileri send ikası n ın  başkan ı  
Otto Brener bu durumun  sonuçların ı  şöyle karakterize etmişti r :  

«Alman Sosyal Demokrat Partis in in mi l l i  bir parti o lara k  hüviyet değiş
tirmesi. onun bundan böyle yalnız işçi menfaatleri ni temsi l  etmediğin i  
gösterir. Bu durum sendi kaları daha  fazla pol itika i le  uğraşmaya zorla
maktad ı r. Çünkü. Sosyal Demokrat Partis in in gündel ikçilerden yana ol
duğu devirlerdeki gibi bu gün artık açık seçik sendikaların politik ve 
parlamenter temsi lci l iği  yoktur.» 

Alman Komünist Partisi aynı program bi ld iris inde şu noktaları da kay
dediyor :  Sosya l Demokrat Partis in in «ortaklaşma» politikas ın ın sonucu 
olarak  send ikalar muhtar bir şekilde, örgütleri n in bütün kuvveti i le fikir
leri ve kararları iç in politi k a landa savaşmal ıdırlar. Batı Almanyan ın  2 15  
nam l ı  proföserinin sendikalara baş vurup on lardan, olağanüstü kanunlara 
karşı demokrasiyi savunmak için bütün güçlerin i  ve tecrübelerin i  kul lan
malarını  istemeleri i lg i  çekici bir olayd ı r. Bu hedeflere varmak için sendi
kalar ın seçim sonuçla rı n ı  etkilemeleri ve pa rlamentoda i stekleri n in destek
lenmesi ile i lg i lenmeleri gerekmektedir. Tekellerin devletin yard ım ı  ile her 
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şeyi kararlaştırdık ları, bütün meseleleri kendi menfaat açısından çözmeye 
çal ıştı k ları ,  yan i  en çok kar sağlamak peşinde oldukları ve harb hazırl ı k
larına hız verdi kleri b ir  devirde sendikala r, politika ve yasalar üzerine etki 
yürütmek zorundadırlar. Geniş ekonomik  ve sosyal istekleri yerine getir
mek, demokratik haklar için başarı l ı  b i r  savaş yürütebilmek ve kazanı lmış  
hakları sovunobilmek iç in  bu yola g itmek gerekmekted i r. 

Işçi hareketini hemen bekleyen işler. Şimdiki halde en önemli işler şun
lard ı r :  Olağanüstü kanunları başarısızlığa uğratmak. Ida reye katı lmak 
hakkın ın  savunulması ve genişleti lmesi iç in  savaş yürütmek. Idareye ger
çek bir şekilde kotı labilmek için, sendikaların faa l iyet özgürlüğü, işçi ve 
memurların politi k ve sosyal hakları için işletmelerde ve idare organla
rı nda savaş gerekmektedir. Böylece işçi lerin işletme idarelerine katı lma 
hakları bütün üretim ,  gündel i k, çal ışma müddeti, sosyal servisler ve tati l ler 
meselelerini ,  yatı r ım, aks ıyonerlere dağ ıtılocak ka r h i ssesi, a mortisman 
payı problemlerin i  ve n ihayet genel ekonomi politikası soruların ı  kapsa
yacak derecede genişleti lebi l i r. 

Alman Komünist Partis inin dördüncü toplantısı. idareye katı lman ın  ve 
ücret tarifelerin in  münakaşalarına katı lma hakların ın  genişleti lmesini 
istedi. Ancak bu savaş s ı ras ında. işçi s ınıfın ın  ve sendikaları n  etkisi a rta
caktır. Böylece idareye katı lma a lanında kanunları genişletmek mümkün  
olacaktır. 

Ş imdiki halde savaş. işletmelerdeki durumu tesbit eden kanunların tom 
uygulanmasında. idarelerde emekçilerin temsi l  edi lmesinde ve olağa
nüstü konunların tehdidine karşı işçi hakların ın  savunulmasında toplan ı 
yor. Mesele bu kanunlarda emekçi ve sendi ka temsilcilerin i  s ın ıf iş  birl i 
ğ ine ve gözleme komisyonlarında susmaya zorlayan hükümleri n kaldırı l 
masındadır. Biz komünistler baz ı  sendikaların. gözetleme komisyonlarında 
ve bütün idareye iştirak anlamına gelen öteki organlarda bulunan temsil
cilerinin sendika lar  ve kollektifler önünde hesap verme teklifleri n i  destek
l iyoruz. Böylelikle bilançoları, karları. konzerlerin ve bankaları n  pratik 
işlerin in yönetimin i  iyice öğrenmek mümküm olur. Ve işçiler kar ve gün
delik i l işki lerini. tekel idarecilerin in  g ücünü ve bu g ücün kötüye kul lanın ı
l ış ın ı  açıkca anlamak i m kanın ı  bulurlar. 

Idareye gerçek katı lma. sözüm ona «sosyal iş birl iği .. an layışı i le bağ
daşamaz. Aksine. idareye gerçek katılma. işçi s ınıfı ve sendikaların kon
zernlere ve devlet tekelci l iğ ine karşı devaml ı  ve değişmez bir kuvvet 
kaynağıdı r. 

Sendikalar programlarında esas sanayi kol ların ın  mi l l i leşti r i lmesini iste
mektedirler. Eğer sendik lar. büyük s i lahıanma işletmeleri nin. atom komür. 
enerji sanayi ler inin ve bunun g ib i  büyük bankaların mi l l i leştirilmesi hak
kında belirli bir plan kabul etselerdi. bu istek demokrasi savaşında hızla 
pratik bir  an lam kazan ı rd ı .  Bu savaşta bütün işçi s ın ıf ını seferber etmek 
söz konusudur. Bu. mi l l i  ekonomin in planlaştırı lması hakkında sendi ka 
teklifleri hakkında do söylenebi l i r. 
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Metal ve k imya işçi leri sendika ları g ib i  öncü sendikaları n  tekn ik devri
m in  zorladığı  yeni meselelerin tartış ı lmasına kendi öz istekleri ile katı l 
maları do çok önem l id i r. Bu tekn ik  devrim geniş sosyal ve ekonomik  
reformları kaçın ı lmaz kı l maktad ı r. Gerçekten de bu  gün.  otomosyon her 
y ı l  1 .500.000 işçiyi işsiz bırakmaktadı r. Bunlar elverişli konjonkür sebebi 
i le ş imdi l i k  yeni  işler bulabi lmektedi rler. 

Batı Alman işçisin in  sayı ve örgüt kuweti. polit ik ve sosyal durumundan 
tam olarak fadalanması. ona tekelci sermayenin sald ı rı la rı n ı  geri atma. 
sosyal ve pol it ik durumunu iyi leştirmeye imkö n  verecektir. Sendikalar savaş
larında sosya l ist memleketler işçi s ınıfı n ın  elde ettikleri başarı ları daha 
bi l inçl i  b ir  şekilde kul landık ları takdirde. işçi s ın ıfı n ı n  etkisi daha fazla 
artacaktır. ateyandan. sınıf i l işki leri b i l incine ermiş send i ka üyeleri. dev
let tekelci kapita l izmi  kadrosu içi nde işçi s ın ıf ın ın sosyal sorununu çöze
bi leceği hayal ı  i le  savaşmak zorundadırlar. Bunun iç indir ki. işçi savaş ın ın  
durumu ve geleceği hakkındaki tartışmalar  kes in bir önem taşımaktad ıriar. 
Bununla beraber. ş imd iye kadar elde edilen ekonomik  başarı ların. işçi 
hareketi n in  politik bakımdan kısmen geri ka l ış ı  sebebi i le kaybedi l mesi 
tehl ikesi vardır. Işçi hareketin i n  başlıca ödevi. hükümet çevrelerin in  harpçı 
ak ım ına karşı bütün kuwetlerin i  birleştirmede ve böylece federa l Alman
yan ın  barışçı ve demokratik gel işmesin in  i lk şartların ı  hazırlamakta topla
nıyor. Esaslı maddi bir iyileşme. ve temelli reformlar ortak b ir  savaşla. işçi 
sı nıfı n ın  bütün politi k güçlerin in  kul lan ı lması ve bütün kol ların ın  iş bir l iği 
i le elde edi lebi l ir. Bu birl iğ i n  kuru lması. işçi s ınıfı n ın  etkis in in ekonomik  
hayatta. i ktidar çevrelerinde. toplumda daha  fazla hissedi lmesin in i l k  
şartıdır. 

Işçi s ın ıfı daha büyük bir politik etki yürütebi lmek için sendikaları n  
kuwetli durumundan daha iyi istifade etmel id ir. Alman Sosyal Demokrat 
Partisinde politik bakımdan örgütlenmiş işçilerin başlıca yığı n ın ın  ödevi. 
bu parti içinde durumu yavaş yavaş değiştirmek. onu. bir a lternatif polit i
kası n ın  sosyal ve demokratik i steklerini daha aktif b ir  şekilde ortaya 
atmak durumuna getirmektir. Bu işde de sendikaların etkisi büyük bir 
önem taşımaktad ı r. Sendika lar  progra mlarında ve faa l iyetlerinde demok
ratik bir  a lternatif polit ikan ın  temel fikirleri n i  açığa vurmaktad ı rlar. 

Biz komünistler. a nti-emperyal ist. demokratik ve sosyal savaşta. işçi 
s ın ıfı n ın  bütün kuvvetleri n in  birl iğ ine kayıtsız şartsız yard ım etmekteyiz. Bu 
savaşta işçi hareketin in  imkönları ve gücü artacaktır. Bütün sosyal hayat 
üzerindeki politik etkisi artacaktır. Ortak savaş aynı zamanda ideoloj i k  
an laşmazl ık ları açıkl ığa kavuşturan b i r  araçtır. Şüphesiz b u  savaş anti 
komünizm duvarlar ın ı  bi rçok sosyal -demokratın bi l i ncinde ortadan kaldı
racak ve reformcu görüşleri yenmeyi kolaylaştı racaktır. Alman Komünist 
Partisi. işçi dövasın ın fedakör bir savaşçısı yahut örnek bir sendika üyesi 
o lan komünistlerden, kendilerin i  tamamen emekçilerin sosyal ve demokra
tik istekleri n in yerine getiri lmesi ve işçi s ınıfı n ın  muhtar bi r kuvvet olara k  
örgütleri n in  kuwetlendiri lmesi savaşına vermelerin i  istemektedi r. 
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