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Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 

Amerikan ekonomisinde temel çelişme 

Yiktor Perlo 

Iktisadi buhranları hafifletmek veya büsbütün engellemek, i ktisadi geliş
meyi hızlandırmak amacını güden yeni Amerikan i ktisadi politikasını 
an l ıyabilmek için, bu çabaları engel l iyen çelişmeleri i ncelememiz ;  özel
likle temel çel işmenin - yani günden güne artan bir üretim kapasitesiyle, 
kitlelerin s ın ırl ı  tüketim imkônları arasındaki çelişmenin-gel işmesini in
celememiz , bu çelişmenin nedenlerini, köklerini, kapitalist sömürülmede 
meydana gelen gelişmede aramamız gerekiyor. Toplumsal çelişmelerde 
sürel i  ve s ın ırsız bir artış görülmez. Bu gibi çel işmeler, düzensiz şekilde 
gel iş ir, birbirine karşıt etkenler tesiriyle, bazan frenlenir, hauô bir süre 
için durdurulur. Bu etkenler olmasaydı, b ir  iktisadi ôlet, kapital izmi çoktan 
s i l ip  süpürmüştü. Bununla beraber, kapitalizm kendine özgü koruma ve 
düzenleme metotlarından faydalanır. Bu çarelerden bazı ları aşağı yukarı 
kendi kendine ortaya çıkar; bazı ların ı  ise, kapitalist tekelci gru pları, 
bugün de en güçlü tekellerin ôleti olan devlet, bi lerek kul lan ı r. 

A. Temel çelişme 

Oretimde ve üretim kapasitesinde görülen eğ i l im - yan i  üretimin kitle
lerin satın alma yeteneğ ini aşma eği l imi - iktisaUa birbirini izliyen refah 
ve buhran dönemlerini tôyin eden, en önemli etkendir. Hiç süphesiz, Marks 
tüketimin azaltı lmasına taraftar değ i ldi, ama bu konuda şöyle diyordu: 
�Her ciddi buhranın temel nedeni, kitlelerin yoksul luğu, tüketim yeter-
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sizl iğidir. Oysa kapitalist ü retiminde görülen eği l im. ü retim güçlerini. 
toplumun mutlak tüketim kapasitesiyle ancak sınırl ı  imiş gibi a rttı rmaktır ... 

Kapital istler bütün üretim hesaplarını ve projelerini. mi l ligel ir temeline 
dayanara k ;  yani bütün toplumun mutlak  tüketim kapasitesini göz önünde 
tutarak yaparlar. Yahut da. tüketim mal ları ü rettikleri zaman. hesaplarını 
mevcut şahsi gel ire göre. başka bir deyimle bütün toplum katlarında 
potansiyel olarak mevcut olan özel tüketim yeteneğ ine göre kurarlar. Ama 
kapitalistlerin e l ine geçen artıkdeğerin büyük bir kısmı. kör getirecek 
yatı rımlara ayrı l ı r. hiç bir zaman tüketime ayrılmaz. Böylece piyasanın 
sınırlı oluşu. genel kişisel gel i rin gel işmesinden i leri gelmiyor ;  daha çok. 
emekçilerin e l ine geçen gel irin sını r l ı  olmasından doğuyor. Emekçilerin 
e l ine geçen gel i rin. genel kişisel gel irden daha düşük oluşu. gelişen mi l l i  
gel ire yetişememesi. fazla ü retimi ve i ktisadi buhranları meydana getirir. 

Bu gelişme. ücretl i lerin sömürü lme sü recinden de doğmaktadır. Ama 
refah-buhran. geri l i ş-artış dönemlerini tesbit eden sömürme oranındaki 
gelişme eği l imi ve düzeyidi r. Sömürme oranı devaml ı  olsa. emekçilerin 
sömürülmesinden meydana gelen artık-değer. beli rl i oranlarla. yeniden 
yatırılsa ve tüketilse. genel iktisatta - özel l i kle donatım mal larıyla tüketim 
mal ları a rasında; bir de tüketimle ü retim a rasında - dengeli bir yapı 
sağ lanır :  iktisat daha muntazam şekilde gelişir. refah-buhran dönemleri 
birbirini izlemez. Fakat prati kte bu şartlar hiçbir zaman aynı dönemde 
meydana gelmez. Oldukça kısa dönemlerle b irbirine yaklaşırlar. 

1. Arlik-değer ve üretimde emeğe düşen hisse 

Dengesizli kleri doğu ran en önemli unsurlar. emek gücünün sömürülme 
oranında. yani artık-değer oranında meydana gelen değişmelerdir. Bu 
oranı du rmadan yükseltmek üzere. kapital istler produktiviteyi yükseltme. 
çal ışma tempolarını hızlandırma. ücret artışlarını engel leme. hattö ücret
leri indirme. iş haftasını uzatma. hayat pahal ı l ığ ını a rttırma yol larına 
başvuruyarlar. Yürütülen bu savaşta. işçi sınıfı ise. b i l inçli veya bi l inçsiz 
olarak. artık-değer oranını düşü rmeye. hiç deği lse. artmasını engelle
meye çal ışıyorlar. 

Burada I kinci Dünya Savaşından ,sonra emek gücünün sömürülme 
oranında meydana gelen değişik l ik leri inceliyeceğiz. Bu oranı dolaysız 
olara k  hesaplamıyacağız. (Böyle bir hesap için gereken istatistikler kolay 
bulunmıyacağından. bir de. bu oranın nisbi olarak hesaplanması. Ame
rikan işçi sınıfının yürüttüğü savaşı daha iyi belirteceği için.) Meselö 
burada. ü retimin değerinde emeğe düşen payın hesaplanmasıdır. Bu pay. 
a rtık-değer oranıyla ters oranl ıd ır. 

Belir l i  b i r  dönemde. bir işçinin. emeğinin i l k  dört saatına muadil b ir  
ücret a ldığ ını farzedel i m ;  kalan dört saatın değeri ise işverenin cebine 
g i rmektedir. Artık-değer oranı böylece % 100 dür. lJretim değerinde işçiye 
düşen h isse de % 50 dir  (8 de 4). Şimdi de. iş  gününün 10 saate yükseldi
ğini. gerçek günlük ücretin ise değişmediğini farzedelim. Işveren böy-
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lece 6 iş saatın ın  değerini  kazanıyor; oysa işçi hôlô 4 iş saatı n ın değerine 
muadil  bir ücret a lmakta devam ediyor. Bu yeni şartlar içinde, artı k-değer 
oran ı  % 1 50'ye yükselmektedi r :  1 00 çarpı 6, bölü  4. Işçiye düşen h isse de 
% 40'0 düşüyor: 10 üzerinde 4. Buna karş ı l ı k, artık-değer oranının 
% 100'den % 67'ye inmesi, emek gücüne düşen hissenin % 50'den % 60'0 
yükselmesi demektir. Görü ldüğü gibi, a rtık-değer oranı  aksi yönde değiş
mekle ka l mıyor, emeğe düşen hisseden çok daha hızla değ işmiş oluyor. 

Burada ü retimde emeğe düşen payı, mutlak sayı larıo hesaplamaya 
ka l kışmıyacağız. Bu hissede meydana gelen değ işikl ikleri oranlarla ifade 
edeceğiz. Emeğe düşen hisseyi ölçmek için, üretim birimlerine düşen 
gerçek ücret oranların ı  hesaplıyoruz. Başka bir deyim le, işçin in  satın 
o labi leceği mal hacmi i le ürettiği mal hacmini mukayese ediyoruz. Bundan 
kırk yı l  önce Amerikan sendikaların ın  kul landığı hesap sistemi budur. 
Istatistik, yönünden, diğer sistemlere çok üstün olan bu hesaplama siste
minin ,  burjuvazi istatistikleri kendi çıkarla rına göre değiştirdiği ve düzen
lediği için, değ işik sonuçlar verdiği  görülebi l i r. 

Ama buna karş ı l ı k, bu sistemin faydaları ve üstün lükleri çoktur: örneğin  
bu sistem, istatistiklere oranla,  emeğe düşen payın daha h ızla azaldığ ın ı ,  
artık-değerin ise daha çabuk arttığ ın ı  açıkca göstermektedi r. E lde edilen 
sonuçlar, I ki nci Dünya Savaşından sonra, Amerikadaki i ktisadi gelişmenin 
en önemli olayların ı  gösterebi lecek kadar açıktır. 

2. Endüstride eğilimler 

lktisadın en önemli kesimi,  sanayidir. Tüketim mal ları üretiminde ödenen 
ücret ve ayl ı klar ın % 80'i, özel sektördeki bütün ücret ve maaşların % 40'i 
sanayi alanına aittir. iktisadi ve siyasi yönlerden, sanayide emeğe düşen 
payın gelişmesi bütün diğer alanları etkiler. Uretim birimi başına düşen 
gerçek ücret oranları 1 numara l ı  cetvelde veri l miştir: 

Cetvel No. 1 
sanayide üretim birimi başına ödenen gerçek 

ücretle itibari ücret 1957-1959 = 100 

Vıi Oran Vıi Oran 

1947 99,5 1956 1 01 ,3 
1 948 98,8 1 957 101 ,0 
1 949 1 00,0 1958 101 ,4 
1950 95,9 1 959 97,6 
1 951 96,8 1 960 96,6 
1952 98,5 1 961 95,1 
1 953 99,8 1962 93,4 
1 954 101 ,2 1963 91,4 
1 955 98,4 1 964 90,2 
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Onbi r yı la yakın bir süre boyunca, emeğe düşen pay oranı  aşagı yukarı 
hiç değişmemiştir. Görü len ufak değ işmeler, uzun sürmemiştir. Bu oran, 
i ktisadi gerileme yı l la rında yükselmiş, ama ilerleme yı l larında hemen tekrar 
inmiştir. Hatta 1 958 den itibaren, bu oran,  üretimdeki eği l imlere bağl ı  
olmadan, devamlı şekilde düşmüştü r. Altı y ı l  içinde, emeğe düşen pay 
oranı  101 ,4 ten 90,2 ye inmiştir. Yani % 1 1  düşmüştür. E l imizdeki en son 
istatistiklere bakılacak olursa, 1 965 y ı l ın ın  i l k  yarısında bu oran 89'a 
düşmüş olacakt ı r. 

Demek ki, burada emeğin  sömürü lme aran ında, yani artık-değer ora
n ında, çok h ız l ı  bir yüksel işle karşı laşıyoruz. Artık-değer oranın ın 1955'de 
% 100 olduğunu farzedel im.  Bu şartla r  içinde 1 964'e doğru bu oran 
% 125'e yükselmiştir. ödedikleri her 1 00 dolarl ı k  ücret veya ayl ığa karşı l ı k  
1 00 dolarl ı k  aç ı k  veya giz l i  ka r a lacaklarına, tekel ler a rt ık bugün 
1 25 dolar kazanmaktad ı r. Bu da, fevka ıade büyük bir artış, i ktisatta çok 
ciddi bir dengesizl ik nedeni teşki l  eder. 

Sanayide emeğe düşen payın gelişmesi büyük bir önem taşıd ığ ı  için, 
bu değişmelerin doğruluğunu vergi istatistikleri kul lanarak kontrol ettik. 
Sanayi işletmelerinde görünen değer a rtışına göre ücret ve ayl ı klar ın 
oranı ,  ü retim birimi başına ödenen gerçek ücret oran ına yakındır. Sanayi 
işletmeleri nin sağladığ ı  değer artış ına göre, ücretler oranı ,  ortalama 
olarak, 1947 i le 1 958 arasında % 53,8 den % 52,5 ej 1963'de de ani  
olara k  % 48,9 a düşmüştür. Bu düşüşün temposu ve hacmi  1 numara l ı  
cetvelde görülen oranlarda görülen tempo ve  hacimlere yakındır. Vergi 
istatistikleri ,  hafta l ı k  ve ayl ı k  ücretleri ayrı ayrı vermektedir. Haftal ı k  
ücret alanlar ın oran ı  harpten sonraki dönemde devaml ı  v e  h ız l ı  şekilde 
inmiştir :  1947'de % 40,7'den 1963'de % 32,6'a. Ama 1959 y ı l ına kadar, 
ücretlerdeki artış, bu düşüşü teıafi ediyordu. Bununla beraber, 1958 i le  
1 963 arasında iıave edi len değerde ayl ık  ücretlere düşen pay bi le biraz 
azalmıştır. 

Hafta l ı k  ücret alanlara oranla, ayl ı k  ücret a lanlar ın sayısında görülen 
artış ın  bir nedeni, bi l imsel ve teknik devrimlerdir. Bu devrimler, «tu lum 
g iyen» işçi lere oranla «kravat takan» işçilerin oynadığ ı  rolün  önemini  
a rttırmıştır. Bu fark s i ıah sanayi ü retimindeki ve memur sayısı ndaki büyük 
artışı göstermektedir. Bu her ik i  a landa ü retime faydası dokunmayan 
ama ücret a lan personel birkaç kat a rtmıştı r. öte yandan bu fark, 
yönetici ve yüksek kadrolara verilen ücret perdesi a lt ında gizlenen kar 
a rtışlar ın ı  da meydana vuruyor. çoğu tüfeyi n itel i kte olmakla beraber, 
bu cins ücretler emekçilerin genel a l ım kapasitesine dahi l  edil iyor. Bütün 
iktisadi incele meler de bu genel a l ım kapasitesine göre yapılmaktadır. 
Bu şartlar içinde, iıave edi len değere oranla ayl ı k  ve haftal ı k  ücret 
oranları ,  duruma ışık tutan bir  sayıdır. 

Harpten önceki dönemle mukayese edi l ince, bu oranın % 48,9'a 
düşmesindeki önem büsbütün meydana ç ıkıyor. XX. yüzy ı l  boyunca, ücret-
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lerin artık değere oran ı  genel l ik le % 50 i le % 53 arasında kalmıştır. Bir  
kere ancak % 48,9'dan aşağı  düşmüştü r:  1 929'da % 52,2 den % 46,7'ye 
inmişti. Bi l indiği  gibi, üretim güçlerindeki artışla kitlelerin tüketim kapa
sitesi arasındaki çelişme, 1 929 y ı l ında en keskin noktasına varıp kapi
ta lizm tarih in in en korkunç buhranı  ile sonuçlandı.  Bugün ise 1929'taki 
orana yaklaşmaktayız, düşüş hızı  de 1920 yı l larındaki hızdır. Gerçekte, 
1963'den beri e meği sömürme oranındaki artış hesaba katı l ı rsa, belki de 
1 929'daki a lçak orana varı lmıştır bile. Bu sayı lar, önemli bir dengesizl ik 
etkeninin devaml ı  varl ığ ın ı  göstermektedi r. 1 929 şartla rı nı hatırlatan 
başka şartlar da ortaya çıkmıstır, ama bu konu yazımız ın çerçevesini 
aşar. 

Hiç şüphesiz bugünkü şartlar 1929'daki şartlardan oldukça farkl ıd ı r. 
Devletin yard ımından faydalanan tekellerin eli nde, çelişmelerin bazı 
sonuçları nı etkisiz bırakacak, üretim-fazlal ığı  buhranlarına engel olacak 
güçlü si lôhlar bulunuyor. Ama yine de bu benzerlikleri ciddiye almamız 
gerekiyor. Bu benzerl ikler karşısında yaklaşan büyük bir teh l ikeden 
bahsedi lebi l ir. Yaşington ve Wall  Street çevrelerin in  dönem dönem 

gösterdiği iyimserl iğ in pek yerinde olmadığı söylenebi l i r. 

3. Genellikle özel sektör 

1957-1959'dan bu yana, sanayide, madenierde, kamu h izmetlerinde ve 
ta rımda ü retim birimi başına düşen gerçek ücrette önemli bir düşüş gör
dük .  Sanayiden başka bütün bu sektörlerde bundan önce de düşüşler 
o lmuştur. Son y ı l larda taşıtlarda da buna benzer bir düşüş görülmektedir. 
Inşaat ve perakende ticaret a lanlarında, yani en az güveni l i r  verilerin 
sağ landığı alanlarda, durum değ işmiş görünmüyor. Mal iye, kamu hizmet
leri, toptan ticaret ve u laştırma ile i lg i l i  istatisti kler bulunmamaktadı r. 

Ama hafif sanayi i le  özel sektörle ilgil i  bütün istatistiklerde, emeğe  
düşen payın çok azaldığ ın ı ,  emeği  sömürme oranın ın, yani artık-değer 
oranın ın çok arttığ ın ı  göstermektedir. 

Cumhurbaşkanl ığ ına bağ lı I ktisadi Konsey üyeleri, özel sektörde, işçi ve 
saat başına düşen produktiviteyi (emek verim l i l iğ i) yine işçi ve saat 
başına düşen ücreti yaklaş ık  olara k  hesaplıyorlar. Bu hesapları tüketim 
fiatları oranı  ile mukayese edersek, özel sektörde ü retim birim i  başına 
ödenen ücret oranların ı  elde ederiz. Bu resmi hesapların amacı, emeğe 
düşen pay oranları n ı  gerçekten daha yüksek göstermektir. Buna rağmen, 
2 numaral ı  cetvelde görüldüğü gibi, emeğe düşen pay 1958'den bu yana 
devaml ı  şekilde azalmıştı r. 

1956 i le 1 964 yı l ları arasında, bu oran % 6,4 kadar düşüyor. Endüstri i le 
i lgi l i  1 numaral ı  cetvelle mukayese edil irse, düşüş burada yarı yarıyadır. 
Bu cetvelde, özel sektörde sömürme oran ı  lh dir. Endüstri ile i lg i l i  cetvelde 
ise, X tür. Ama bütün özel sektör için verilen sayı lar çok değiştiri ldiğine 
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Cetvel No. 2 
özel sektörde üretim birimi başına ödenen gerçek ücret oram 1947-1964 

(1957-1959 oram = 100) 

Yıl Oran Yıl Oran 

1947 1 01 ,3 1956 1 02,0 
1 948 98,4 1957 1 00,9 
1 949 99,1 1958 99,3 
1950 96,8 1 959 99,5 
1951 95,7 1960 99,6 
1952 97,1 1961 98,7 
1 953 98,0 1 962 97,0 
1 954 99,0 1 963 96,1 
1955 97,8 1964 95,5 

göre, X oranı gerçekıere daha yakın olacaktır. Her halde Iktisad i  Kanseyln 
verdiği  sayı lar  bi le, 1955 den bu yana artık-değer oran ın ın  yükseldiğini 
ve emeğe ödenen payın azald ığ ın ı  ispatlamaktadır. 

B. Aksi yönden işliyen etkenler. 

Daha yukarıda gördüğümüz gibi,  I kinci Dünya Savaşından sonra özel
likle 1 955 den bu yana - gittikçe artan emeğin  sömürülme oranı ,  emekçi 
kitlelerin in tüketim kapasitesini çok azaltmıştır. Aynı yönden işl iyen bir 
ikinci etken de rol oynamıştır. I kinci Dünya Savaşından hemen sonra, işçi
lerin el inde, savaş yı l ları içi nde sarfedi lmediği için birikmiş 10 m i lyar 
dolarl ı k  tasarrufJar bulunuyordu. Emekçiler, bu para ile piyasaya çıkan 
tüketim mal ların ı  satın a labi idi ler;  ama bu tüketim, işçilerin normal geli
rinin çok üstündeydi. O dönemde, tüketim mal ları ü retim i  geçici, ama 
fevkalôde yüksek bir talep çerçevesi içinde, gelişebiidi. 

Bu tasarrufJar bitince, genel tüketim kapasitesi, norma l ü retime oranla 
aza lmaya başladı ,  bu da ücretl i lerin emeğine ödenen pay oranın ın düşü
şünü keskinleştirdi .  

Buhrana götürebilen bütün bu eği l imlere rağmen, ekonominin iç den
gesi korunabildi,  meydana gelen buhranlar kısa süreli ve s ın ırl ı  olmuştur. 
Hiç şüphesiz, bunda dış etkenler rol oynamıştır. Bu dış etkenleri i ki g ruba 
ayırabi l i riz : 

o) Mil l i  üretimde meydana getirilen değişiklikler. Bunlar özel tüketimin 
rolünü ; ve sonuç olarak, genel  tüketim mal ların ın ın  ü retimin i  karşılaya
bilecek ücret gelirin i  azaltmıştır. 

b) Oretimde ve dağ ıtım dolaşım ında ücret yolundan başka yollara baş
vurularak emekçilerin tüketim kapasitesinin arttırı l ması .  

Daha i leride göreceğimiz g ibi, hükümetin aldığı  tedbirler, özel sektörde 
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a l ınan  tedbirlere oranla daha geniş etki yapınca, tüketim dolaşımında ve 
üretimde değişikl ikler meydana geldi. 

7. Oretim mal/a"nda yapılan değişiklikler 

1950'den sonra, gayri-safi mil l i  hasılatta özel tüketimin payı birden bire 
d üştü, ama buna karşılık, hükümet tüketimi aynı oranda arttı. 1947-1950 
yı l ları arasında ortalama tüketim masrafları gayri-safi milli hasılatın 
% 68'ini geçti, sonra her yı l  ufak in işler kayderek, % 64'e düştü. Hükü
metin ham maddelere ve taşıtlara sa rfettiğ i  para tutarı, i lk dört yı l  içinde 
gayri-safi mil l i  hasılatın % 1 3'üne yakındı .  Sonradan % 2'yi bile geçti. 
lJlke içinde yapılan özel yat ırımlarda fazla bir değişikl ik almadı.  Bunlar 
gayri-safi mill i hası latın % 1 5' in i  pek geçmedi (fevkalôde elverişli şart
ların hüküm sürdüğü i lk  y ı l lar müstesna). Ham madde ve hizmetler alan
ları nda safi ihracat (istatisti kler bu konuda güvenilebil ir  bi lgi vermemek
tedir) harpten sonraki i l k  yı l larda % 1 'i geçti, oma sonradan bu oranı  
ancak buldu. 

Böylece büyük değişiklik Kore savaşı döneminde özel tüketimden askeri 
tüketime geçiş şeklinde meydana geldi ;  I ktisadi yönden, Ikinci Dünya 
Savaşı içinde biriken ve o ara yeni  tükenen paranın yerini tuttu. Ama 
Kore savaşından sonra, gayri-safi mil l i  hasılatın genel bi leşiminde önemli 
bir değişiklik olmadı. Bu şartlar içinde, Kore savaşı, 1957-1959 yı l la rında 
başlıyan, emeğin payında görülen düşüşe engel olmamıştır. 

Demek oluyor ki i kinci tip etken, yani özel üretimde ödenen ücretten 
başka ilôve gel ir etkeni, emeğin sömürülme oranında görülen artışı te.

ıôfi 
eden başlıca unsur olmuştur. Bu i lôve gelir birkaç şeki l almaktadır. 

2. Mali sektörün ve dağıtım kol/arının genişletilmesi 

Sermaye işlemleri ve hizmetler eskiden beri söınürücü sı nıfların  serve
tine ve kazancına paralel olara k  gelişen olanlard ı r. 1953'e doğru, sanayi 
ücretleri 1 947'ye oranla % 231 'e yükseldiği bir dönemede, bu sektörler, 
yine 1947'ye oranla, mali sektörde % 332'yi ; hizmetler sektöründe % 299'u 
buluyordu. Burjuva iktisatçıları için, bu sektörlerde görülen gelişme, ikti
sadi dengeyi sağlıyan bir unsur, kitlelerde refahın arttığ ın ı  gösteren bir 
işa rettir. 

Içinde bir gerçek payı olmakla beraber, bu iddialar durumu olduğundan 
bambaşka göstermektedir. Hizmetlerin artması ve genişlemesi kitlelerin 
refahı ile i lgili değildir. Iktisadi  dengeyi ancak belirli s ın ı rlar içinde ve 
geçici bir süre için sağlıyabilir. Hattô bazı şartlar içinde, aksi etkileri bi le 
olabi l ir. 

Mali  sektörde personal sayıs ın ın ve ücret tutarının artışı, varl ık l ı  sı nıf
ların, şirketlerin kasaları nda yığı lan, tekelci örgütlerin günden güne daha 
çeşitli şekiller alan muamelelere ayı rd ığ ı  fevkalôde büyük servetleri yan-
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sıtmaktadır. Emperyal ist burjuvazinin,  nisbi o lsun, mutlak olsun, sayısı 
günden güne artan dış muamelelerini yapabi lmesi için, gereken memur 
sayısı çok yüksektir. 

Hiç şüphesiz, eskisine oranla,  emekçi ler bugün banka hizmetlerini daha 
çok kul lanıyorlar. Ama sadece kredi i le a ldıkları mal ları n  taksidin i  yatır
mak, işverenlerin bugün daha çok çekle ödedikleri ücretlerini a lmak iç in 
bankaya gidiyorlar. Bunda da bir  refah belirtisi görmek i mkônsızdı r. 
tJstel ik para muamelelerinin çoğu eskisi g ibi kapital ist sınıf hesabına 
yapı lmaktadı r. 

Bugün hızla gelişen servis (hizmet) endüstrileri, zenginleri n işleri ve 
şahsi menfaatleriyle i lg i l i  o lanlard ı r. Kitlelerin i htiyaçlarına cevap verenler 
deği ld ir. örneğin, eğlence ile ilgili endüstrilerde, verilen ücret toplamları, 
sanayideki ücretlerden çok daha yavaş artmıştır. (Bu durumun bir  nedeni 
herhalde televizyonun geleneksel eğlencelerin yerine geçmesidir.) En 
çabuk gel işen servisleri incelemek her halde i lginç olur. Aşağıdaki g rup
larda ücretlere ayrı lan para miktarı 1 947 i le 1963 yı l ları arasında 4 kat 
artmıştı r. 

Servis tipi 

Ticaret servisleri (reklam servisleri dahi l) . 
Sağ l ı k  servisleri . • . 

özel eğitim servisleri . 
Hukuki servisler . . 

1947 deki ücret/er oranla 
1963 ücret/eri 

558 
482 
475 
428 

Burada görüldüğü gibi, reklamla i lgi l i  servislerin en başta bulunması 
bir tesadüf deği ld ir. Amerikan ekonomisinde tüfeyl i  faal iyetlerin en çok 
para getireni reklamcıl ıktı r. Hukuki servisler de çoğu zaman burjuva sını
fı n ın tüfeyli faal iyetlerid i r. 

Sağl ık  servisleri i le özel eğitim servisleri a lanlarında durum o kadar 
bel ir l i  deği ld ir. Bugün zenginler eskisine oranla sağ l ıkları için daha çok 
para sarfediyorlar. Ama emekçi ler de bu alanda ağır yükler yüklendiler. 
En iyi örgütlenmiş işçiler a rasında, geniş kesimler eskisine oranla birçok 
bakım hakları elde ettiler. özel okul lara ayrı lan masrafın bir kısmı işçi 
sı nıfına yüklenmişti r (din i  maha l l i  okul lar dahi l) .  Ama bu alandaki büyük 
artışın as ı l  nedeni, zenginlerin özel i l k  ve orta okul la rı, özel kolej ve 
üniversiteleri devlet okul ve üniversitelerine tercih etmeleridir. Bunlar 
çocuklarına i leride iy i  para getirecek bir meslek, toplumun üst katlarında 
bir yer sağlamak istiyorlar. Oysa bütün yüksek mevki leri n yolu, özel okul
lardan geçmektedir. 

3 Numaralı cetvel tüketim masraflarına oranla ücretlerin a rtışını ver
mektedir. 
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Cetvel No. 3 
Genel tüketim masraf/anna oranla özel ve mali servislerlerde ödenen 

ücret tutar/an 

Yıl Mi l iyar  (dal lar) Tüketim masrafları oranı 

1 947 16.0 9.7 
1948 1 7.3 9.7 
1949 1 7.9 9.9 
1 950 1 9.3 9.9 
1951 21 . 1  10.1  
1 952 22.6 1 0.3 
1953 24.3 1 0,4 
1 954 25.5 1 0.7 
1955 27.8 10.8 
1956 30.5 1 1 .3 
1957 32.8 1 1 .5 
1 958 34.8 1 1 .9 
1 959 37.7 12.0 
1960 40.7 12,4 
1 961 43,4 1 2.9 
1 962 46.4 1 3.0 
1963 49.3 1 3.1 
1964 52.6 1 3.2 

1 947 ile 1964 y ı l ları arasında genel masraflar 3.25 kat a rtmıştır. Oysa 
bütün özel ücret tutarı ancak 2.5 kat artmışt ır. Tüketim masrafları i le  
mukayese edi l ince. bu endüstrilerdeki artışın piyasayı nas ı l  koruduğu 
anlaşı l ı r. Mali ve özel servislerde ödenen ücret toplamı. tüketim masraf
larına oranla. 1 947 de % 9.7 den 1 964 de % 1 3.2 ye kadar yükselmişti r. 
Bu nisbi art ış ın toplamı tüketime sarfedi lseydi. 1 964'te tüketim mal la rına 
ayrı lan 14 m i lyar dolarl ık bir tüketim masrafı yapı lmış  o lurdu. Oysa. tüke
tim için sarfedilen para. bu artan miktar değ i ldir. Bu paranın bir kısmı 
vergilere g itti. bir kısmı biriktiri ldi. bir kısmı de. h izmetler için para sar
feden başka emekçilerin gel irinden b i r  aktarma teşkil etti. 

Bununla. beraber. kapita listlerin servisler için sarfettiği artık-değerin bir 
kısmını teşkil eden ve işçi sınıfının tüketim kapasitesini a rttıran birkaç 
m i lyarl ı k  bir artış kaldı .  

Cetvelden anlaşı ldığı  g ibi .  bu  endüstrilerde ücretlere sa rfedi len paralaf 
her yıl mutlak o larak büyüdüğü gibi (iki yıl hariç) her yı l  nisbi olara k  da 
arttı. Bu da kitlelerin tüketim kapasitesiniaz da olsa - arttıran bir  etken 
teşkil etti. 

En önemli nisbi artışlar. gerileme yıllarında düzenleyici bir  rol oynamış
tır. Ostel ik  en h ız l ı  artış. 1955-1961 dönemi içinde. - yani genel ekono
min in  durgunluk döneminde meydana gelmiştir. Her halde mali sistemde 
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ve hizmetlerde görülen gelişme bu dönem içinde oldukça ciddi olabi lecek 
buhran ları engel lemiş oldu.  Ama çok az fa rklı nisbi yı l l ı k  a rtış lar göz 
önünde tutu lunca, bu sanayilerin gelişmesinde oynadığı dengeleştirici ve 
hızlandırıcı rolün  pek önemli olmadığını  belirtmeliyiz. 

Bu olaylara, buhranlara karşı gelecek garanti ler diye bakan burjuva 
iktisatçıları yanı l ıyorlar. Gerçekte bu olaylar genel ekonominin dengeli 
o lup olmamasına bağlıdır. Ani bir buhran çıktığı takdirde, bu etkenler aksi 
yönden işlemeye başlar; o zaman mali  sistemle hizmet endüstrileri iktisadi 
bir kat daha zayıf düşürecek bir etken hal ine gelebi l i r. 1 920 yı l larında da, 
mali sistemde ve hizmet endüstrilerinde hızl ı  bir gelişme olmuştu. 1 929'a 
oranla, bu gelişme 196'da ücret tutarında daha büyük bir artışa yol 
açmıştı r. Ama 1930 büyük buhranı  başlayınca, finans ve hizmet endüstri
leri, genel deflasyon hareketini durduracağına hızland ı rdı ,  ücrete sarfe
dilen para oran ı  da dört y ı l  içinde % 38'e düştü. 

3. Kredi ve ipotek/er 

Taksitle satış Amerikan ın  hayatında bir müessesse hal ine gelmiştir. 
Tüketim eğ i l imleri üzerindeki etkileri ve ekonomik  anlamı çok önemlidir. 
Orneğ in, bütün yeni otomobil lerin % 70'i taksitle satı lmaktadır; açı lan 
kred i ler ortalama 2.800 dolar' l ı ktır. Bu da aşağı yukarı orta kal ita l i  bir 
otomobil in fiatı demektir. Ademede gösterilen kolayl ık lar çabuk tüketilen 
mal ların satış ını  azaltmış, uzun süre kul lanı lacak mal ların  satışını arttır
m ıştır. 

Burjuva iktisatçı ları için, tüketim kredileri talebi ve genel iktisadi faali
yeti teşvik eden bir etkendir. Kredin in kul lanış şekl in i  tayin eden kaideler, 
konjonktüre etki yapmak üzere hemen değişikliğe uğratı labi l i r. Enflasyona 
engel o lmak için taksitlerde o kadar kolayl ık  gösteri l mez. (Kore savaşı 
döneminde olduğu g ibi.) Aksine, tüketimin azaldığı yı l la rda kolayl ıklar 
arttı rı ld ı r. 

Tüketim kredilerin in  hacminde Iki nci Dünya Savaşından sonra hayret 
verici bir artış oldu. (1948'de 8,4 mi lyarl ı k  dolardan 1964'te 76,7 mi lyara 
yükseldi.) Bu tutarın en büyük kısmın ı  taksitle yapılan satışlar teşkil ediyor. 
Bütün tüketim kredisi bir yı l içinde devresini bir iki defa tamamlıyor. - yani 
kredi ödend ikten sonra tekrar borç olarak veriliyor. Bu öneml i  sayı,  bu 
alanda ödenmemiş taksitlerin tutarıdır. Harpten sonraki dönemde çoğu 
zaman, kredi miktarı her y ı l  birkaç milyar arttı. 1 965'deki artış her halde 
bir rekor teşkil edecektir :  8 mi lyarı geçti. 

Hiç şüphesiz, bu krediler, i l k  bakışta, kapitalizmdeki çelişmelere karşı 
kul lanı labi lecek kolay ve kôrlı bir yol sanılabi l i r. «Işçilerimiz  genel tüketim 
için yapılan tüketim mal ların ı  satın alacak kadar para kazanamadıklarına 
göre, eksi k gelen payı onlara borç olarak verel im, faizle, ve diğer 
narhlarla  i lôve bir kazanç elde edelim . . .  » Bankerler ve bankerlerin men
faatlarına hizmet eden iktisatçı la r işte böyle düşünüyorlar. 

258 

TÜSTAV



Hiç şüphesiz, kredi, I kinci Dünya Savaşından sonraki dönemde iktisadi 
gelişmeyi teşvik etti. Ozel l ikle uzun süre kul lanı lan tüketim malları ala
n ında.  Ama kanaatımıza göre, kredinin bu teşvik edici niteliği sana ermek 
üzeredir. Çünkü al ıcı ların günden güne daha büyük borçlar a ltına g ir
meleri, Amerikan kapita l izminde büyük bir dengesiz l ik etkeni, mal i  bir 
felakete yol açabi lecek büyük bir teh l ike haline geliyor. 

Burjuva iddıa larındaki en büyük eksik l ik, faizlerin teşkil ettiği yükü göz 
önünde tutmamalarıd ı r. «Mutedi l  faiz .. le i lgil i reklamlara rağ men, iktisadi 
Araştırma Bürosunun yaptığ ı yeni bir araştırma şu gerçeği ortaya koydu : 
1 959'da - diğer ilave masraflar hesaba katı l madığı halde - ortalama 
faiz oran ı  gerçekte % 13,3'ü buluyordu. 

I kinci Dünya Savaşından sonra, borçlanma nisbeten önemsiz olduğu ve 
çok hızla arttığı y ı l larda, kredi artışı eski borçların faizlerini aşıyordu. Bu 
da kitlelerin tüketim kapasitesini iyice arttırıyordu. Ama bugün fevka lade 
büyük borçlardan çok ağır faizler al ınmakta, ve faizlerin toplamı,  kredi 
a rtışını aşmaktad ı r. Orneğin 1 964'te tüketim kredisinde, 6.800 m i lyonluk 
b ir  artış görüldü. Bu sayı, bir rekor teşkil ediyordu .  Ama borçlar iç in veri
len faizlerin toplamı 8.600 milyona yükseldi .  (1 .800 milyonluk bir fark.) 
Bankerler işe yatırı lmayan artık-değerin bir kısmın ı  tüketime a ktarıyorlar, 
o ma buna karşı l ı k, birikime g iden sermaye tutarı çok daha büyüktür. Tüke
tim kredileri alanında, yapı lan muamelenin sonucu, kitlelerin gerçek 
tüketim kapasitesini azaltmak ;  ü retim kapasitesiyle tüketim kapasitesi 
a rasındaki devaml ı  çelişmeyi keskinleştirmektir. 

Geri leme yı l larında bu dengesizl i k  bir kat daha keskinleşi r ;  çünkü o 
zaman kredi ya hiç a rtmaz, yahut da çok az artar. 1958'de tüketim kredi
sinde ancak 30 mi lyonluk bir artış görüldü.  Oysa biriken borçlara ödenen 
faizler 5.100 mi lyona yükseldi .  (4.800 mi lyonluk bir farkla) 1 961 de, bu 
fark 4.900 mi lyonu tuttu. Böylece eski tüketim borçları n ın  yükü ekonomik 
dengesizl iği  arttırmakta, durumun düzelmesine engel  a lmaktadır. 

Bugün tüketim kredisi, bütün Amerikan sermayeci lerini zor bir  duruma 
sokmuştur. Bu olayın gelişmesini  durdurtmak üzere yapı lacak her teşebbüs, 
bu dönemde, kitlelerin tüketim kapasitesini  büyük ölçüde azaltır. Gercekte 
her ay 6 mi lyonluk kredi bonoları birikmektedi r. Başka yol lardan borç 
bulunamıyacağına göre, böyle bir teşebbüs tüketim mal ları endüstrilerinde 
fevkalade büyük bir buhrana yol açar. Borç tutarını olduğu gibi muhafaza 
etmek, 1 966'da birikecek olan 10 mi lyarl ı k  faizlerin, kitlelerin tüketim ve 
satın alma kapasitesini  frenlemesi demektir. 

Ama tüketim kredisinin, tüketim geli rlerine oran la, mutlak ve n isbi 
olarak durmadan artması da, günden güne tehl i keli bir durum yaratır. 
Hatta bir felaketle sonuçlanabi l ir. Ama bugün Amerikada olaylar bu yön
den gelişmektedir. 1947 yı l ı nda, tüketiciler safi gelirlerin in  % 6' ini  kredi 
ile a ldıkları mal ların taksitlerine ayırıyorlardı. 1950'de bu oran % 9'u 
bul uyord u ;  1965'de ise, bu işe gelirlerin in  % 1 4'ünü ayırmak zorunda 
kalıyorlardı. Burjuva sı nıfı, gel irlerine oranla, bu kadar borçlanmadığına 
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göre, gerçekte emekçilere düşen oran çok daha yüksektir. Bunun anlamını  
açıklıya l ı m : Bugün işçi ücretlerinde, her 7 dolardan bir i  borçlara g it
mektedir. Ve bu oran durmadan yükselmektedi r l  

Ama bankerler tüketim kredi leri nden o kadar yüksek kazançlar sağl ı
yorlar ki, her zamanki i htiyatlarını kaybetti ler, bu gelişmenin nereye vara
bi leceğ in i  düşünmüyorlar. Filadelfya Federal Bankasın ın  yayınladığı Busi
ness Revue dergisinde (Temmuz 1965) şunları okuyoruz: «Gelecekte, gelir
lerdeki artışlara oranla, tüketim kredi lerindeki artışın daha da yüksek 
olacağın ı  tahmin  edebil iriz. Geçen son beş yı l  içinde olduğu gibi, önümüz
deki 5 yıl içinde de bu kredi ler rahatça % 50 artabi l i r  . . .  Tüketimde 
önemli bir  artış sağlıyabilecek bütün unsurlar  mevcuttur. Bu çapta b i r  
artış; tüketicilerin tediye kapasitesine tabi i  b ir  s ın ı r  teşkil edecek, gel i r
I i rde tükedime ayrı labi lecek bir oran olduğu iddiaları n ı  yalanlıyacaktı r ... 

Er geç bu tüketim kredilerin in  kötü sonuçları ortaya çıkacaktır. Bu 
sonuçlar çeşitli şekil ler a labi l i r :  Orneğin,  mevcut borçların değerini çok 
azaltacak veya sıfıra indirecek bir  enflasyon meydana gelebi l i r. Yohut da, 
başka alanlarda önemli  bir  talep doğuracak, bütün ekonomide olumsuz 
sonuçlar yaratacağı için yeni tüketim kredi lerinden vaz geçme zorun lu
luğuna sebep olacak bir ekonomik savaş başlıyabi l i r. Oçüncü ihtimal  ise, 
bütün olumsuz sonuçları ile meydana gelen bir fazla-üretim  buhranıd ır. 

Hiç şüphesiz devlet bu olayı frenl iyebi l i r, tüketim borçların ın  tutarını 
derecel i  şekilde indirebilmek üzere, krediyi teıafi edecek tedbirlere baş
vurabi l i r. Orneğin,  kitleler için devaml ı  bir gel ir kaynağı sağ l ıyabi l i r. Ama 
bugüne kadar, büyük Amerikan sermayesini yöneten çevreler, bu kadar 
a kla uygun bir  çözüm yoluna yönel memiştir. Hatta bu büyük tehli keyi 
farkettiklerini gösterecek en ufak bir  işa ret göremiyoruz. 

Ipoteklerdeki a rtış da kredideki a rtış kadar şaşırtıcıdır. 1 965 y ı l ında 
ipoteklerin genel  tutarı 200 m i lyar doları geçmiştir. Son 8 y ı l  iç inde bu 
tutar 2 kat, son 20 yıl içinde 10 kat artmıştır. Bununla beraber, ipotek 
borçların ın  a rtması, kredi borçların ın  artışı kadar i ktisadi  etkilememekte
d i r. Odeme süreleri çok uzun olduğu için, y ı l l ı k  ödemeler çok daha sın ı r
l ıd ı r. Faiz oranları da çok daha düşüktür (kredi faizleri n in  % 50'i ancak). 

Gerçekte ipotekler (ana borç ve faiz) kiralardır. Şekil bakımından ipo
tekle ev alan emekçi, evsahibi  oluyor. Ama gerçekte ipotekle borç veren 
bankanın k iracısıd ı r. Birçok emekçi bu gerçeği an l ıyorlar. Ayl ı k  ödemeler 
yüksek o lmadığı  için, emekçiler işsiz ka l ı nca, veya başka bir  eve geçmek 
isteyince, ipotekten vazgeçiyor, evi bankaya iade ediyorlar. 

Gayrı -menkul fiatları artt ığı  veya h iç olmazsa düşmediği müddetçe, 
bütün bu olaylar genel ekonomiye tesir etmiyor. Evleri ğeri alan banka
la r, bu yapı ları zarar etmeden satabi l iyor. Ama gayri-menkul fiatla rı 
i nmeğe başladığı  an,  durum banbaşka olur. Tasarruf sandıklarının, yapı 
kredileri kooperatiflerinin, tasarruf ortakl ık ların ın  bütün sermayesini .  ipo
tekli gayri-men ku l ler teşkil eder. Büyük bir iktisadi buhran - nedenleri ne 
olursa olsun - gayrı-menkul üzerindeki ipotek sistemini iflasa sürükler. 
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Bütün tasarruf sandıkları. bütün kredi ve tasarruf ortak l ıkları mahvolur. 
Böyle bir durumda bu müesseselere yatırı lan sermayeyi garanti eden 
Amerikan hükümeti. bunları ödeyecek parayı bulamaz. D Ikenin mal i  
yapısı. 1 933 buhranına benziyen bir buhrana sürüklenebi l i r. 

4. Kitlelerin tüketim kapasitesine hükümetin sağladığı yardım 

Hükümetin vergi politikası. buhran dönemleri ne karşı kul lanı labilecek 
en etki l i  s i lôhtır. Çünkü bu politika kitlelerin tüketim kapasitesini büyük 
ölçüde değiştirebi l ir. Kitlelerin tüketim kapasitesini  arttı rmak için. çeşitli 
yol lara başvurulabi l i r :  Devlet memurların ın.  kontratla devlet hesabına 
çal ışan firmalardaki işçi lerin ücret ve maaşia rını arttırmak; emekl i  maaş
larını. sosyal sigortaları. yardımları yükseltmek. emekçi lerden a l ı nan  ver
gi leri aza ltmak vb. Kitlelerin tüketim kapasitesini azaltmak için de. aksi 
yönden tedbirler a l ınabi l i r. 

Resmi veya akademik inceleme/erde. bu tedbirlerin iktisadi neden/eri. 
bu a raştı rmaları n s ın ıf anlamı meydana vuru lmıyarak. pek fazla basitleş
tiri lerek anlatı l ı r. Burjuva i ktisatçıları. hükümetin mal i  politikasını.  bütçe
deki açığın  önemine göre ölçerler. Açı k çok büyük olduğu zaman. hükü
metin �halk" için. vergilerle oldığından daha çok sarfettiğin i; iktisadi 
teşvik. halk ın a l ım  kapasitesine yard ım ettiğini söylerler. Bütçede fazlal ı k  
o lunca da. tersini söylerler. 

Ama «halk .. ne demektir? Çeşitli toplumsal s ınıf ve tabakalar vard ı r. 
Vergi a lanı nda hükümetin a ld ığ ı  tedbirlerin etkileri. bütçedeki açığa veya 
fazlal ığa bağl ı  deği ld i r. Bu etki ler hükümetin yatırıma ayrı lmayan fazlal ığı .  
kitlelerin tüketim kapasitesini a rttırmak için kul lanmasına. veya aksine. 
kitlelerin tüketim kapasitesini a rtı k-değer birik imi  hal ine getirmesine göre 
değişir. 

Orneğin. emekçi/erin emekli maaş/arını ödemek için bank% rdan borç 
a lmok ;  bu maaşları ödemek üzere. zenginlerin gayrimankul lerinden vergi 
a lmak kadar olumlu bir çözüm yolu deği ld ir. Oysa birinci yol. bütçede 
açığa yol açacoktır. I kincisi ise açmıyacaktı r. Hazine bonolorı sahiplerine 
her yıl 10 mi lyarl ı k  faiz ödenmesi. - bu dolarlar  emekçilerden a l ınan ver
gi lerden geldiğine göre - kitlelerin tüketim kapasitesin i  azaltmakta ; 
deflasyonist b ir  nite l ik  taşıyan bir tedbir  teşkil etmektedir. Oysa bu 
ödemenin sonucu olarak. bütçede açık veya faz la l ık  meydana gelmiyor. 

Buhrana karşı a l ınan tedbirler hükümetin masraf tutarını ve vergi tem
posunu etkil iyor. ama masraf ve vergilerin özünü tôyin eden çeşitli hükü
met programlarıdır. Orneğin. askeri bütçenin tutarını tôyin eden her 
şeyden önce dış pol itikada rol oynıyan emperyal istlerin programı; Penta
gon·un. s i lôh fabrikatörlerin in  egemenl i kleri ni. s i lôhlanma yarışı yolu i le  
kazançlarını arttırma istek/erid i r. Bununla beraber. bel i rl i  bir askeri p rog
ram s ın ırları içinde. masraf tutarı buhranları önlemek endişelerine göre 
yı ldan y ı la. aydan aya değişmekted i r. 
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Hükümet programında eğitime ve diğer sosyal hizmetlere ayrılan para 
tutarını tayin eden, bu olanlarda hamleler istiyen emekçilerin ve diğer 
toplumsal güçlerin siyasi gücüdür. Ama masraf tutarındaki değişikl ikler, 
buhranları önlemek endişelerine bağl ıdır. 

Federal askeri masraflar sivil masraflardan birkaç kat yüksektir. Çünkü 
askeri masrafları istiyen güçler çok kuvvetl idir. Ama sivil masraflar gibi ,  
askeri masrafları da, bir dereceye kadar, tayin eden ; mali sermayenin 
yönetici çevrelerinin, hükümet masraflarını, i ktisadi gelişmeyi a rttıracak, 
buhranları önliyecek, bir s i lah olarak kul lanma istekleridir. 

Biz burada hükümetin iktisadi a landa, oynadığı  teşvik edici rolü hesap
lamaya çal ışıeağız .. Bu amaçla, kitlelerin tüketim kapasitesini a rttıran 
unsurları toplayıp; bu toplamdan emekçilerden a l ınan vergi tutarını indi
receğ iz. Aradaki forka, Keynes okulundan bir  i ktisatçı g rupunun kul landığ ı  
deyimle, «hükümetin tüketim kapasitesine sağladığı  safi yardım» ismini 
vereceğ iz. Bu hükümet payından başka hükümetin kul lanabileceği teşvik 
edici tedbirler olmakla beraber, bu «yardım», günden güne artan bir  
ü retim kapasitesi i le özel ekonomide kitlelerin nispeten durgun kolon 
tüketim kapasitesi a rasındaki temel çelişmeyi doğrudan doğruya teıafi 
etmektedir. 

Hükümetin tüketime sağladığı  yardım, ücretlerdi r. Gayrisafi hası latto 
«mal ve hizmetlere ayrılan hükümet masrafları» adını taşımaktadı r. Ama 
herhangi bir emeğe karş ı l ık  ödenmiyen emekli maaşları ve sigortalar, bu 
gayri-safi hasılatta yer a lmaz. Bunlara «aktarma ödemeleri» adı  veri lmek
ted i r. Bu ödemeler büyük bir  h ızla arttığ ı  için, hükümetin intisat üzerindeki 
i ktisadi  etkisi, hükümetin gayri-safi mi l l i  hası lattaki payı aşağı yükarı 
değ işmediğ i halde 1950 den beri durmadan artmıştı r. 

Hükümetin sağladığı  «safi yardım»i tesbit edebi lmek için, toplamdan 
çıkarı lacak vergi ler  de, ücretlerden al ınan sosyal sigorta paralarıd ı r. 
Emekçilerin çeşitli mal lar için ödediği, ve tüketim kapasitelerini azaltan 
bir etken teşkil eden dolayı i vergileri burada hesaba katmıyoruz. 

1 964 yılı için, hükümetin tüketim kapasitesine sağladığı  safi yardımı 
hesaplıyal ı m :  

Devlet memurlarının maaşları 364,3 
Devlet için kontratla çal ışan firmaların ödediği ücretler 36,6 
Hükümetin ödediği  «aktarma ödemeler.. 36,6 
özel «aktarma ödemeleri» 8,5 

445,4 

Ocret ve maaşlardan sigorta için kesilen miktarı çıkartal ı m :  57,4 
Hükümetin sağ ladığı safi «yardım» 387,7 

Burada «yardım» kelimesinden maksat, kitlelerin tüketim kapasitesini 
a rttıracak ekonomi k  fonksiyonu belirtmektir. Yoksa, burjuva iktisatçıların 
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iddia ettiği g ibi, bu yard ım ın, hükümetin işçi sınıfına yaptığ ı bir h ibe, 
toplumsal eşitsizliğe son verecek bir yol olduğunu sanmak büyük hata olur. 

Bu yard ımı  hesaplarken, 71 m i lyarl ı k  dolaysız gel ir  vergisi, işverenlerin 
sosyal sigortalara ödediği - ama sonradan daha yüksek fiat şeklini a larak 
emekçilerin sırtından telôfi edi len vergileri göz önünde tutmalıyız. Böy
lece, emekçilerin tüketim kapasitesinde sağlanan artış oldukça önemsiz 
kal ıyor; oysa, bu .. yard ım .. a karş ı l ık, tekelciler hükümet servislerinden 
yaralanıyor; silôh fabrikatörleri, 11 mi lyon devlet memurunun, dolaylı 
dolaysız şeki l de devlet için kontratla çal ışan özel sektörde ise 7 m i lyon 
memurunun emiğinden faydalanıyorlar. Bu 18 mi lyon emekçinin emeği, 
burjuva s ın ıf ına, özel sektörde ödenen ücretlere oranla, çok ucuza mal 
oluyor. 

Yükarıdaki tarife göre, hükümetin kitlelerin tüketim kapasitesine sağla
dığı yardı m  artış ın ı ,  4 numara l ı  cetvelde ve harpten sonraki dönem içinde 
hesaplanarak veri l miştir. 

Cetvel No. 4 
1947-1964 yılları arasında hükümetin kitlelerin tüketim kapasitasine 

sağladığı yardım. (Bu hesaba özel sektörü ödediği �yardım .. dahildir.) 

Yıl Hükümetin sağladığı «safi yard ım .. 
m i lyar (dolar) tüketim masrafları oranı 

1947 22,4 13,5 
1948 26,0 1 4,6 
1 949 32,1 1 7,7 
1950 33,4 1 7, 1  
1951 40,1 1 9, 1  
1952 47,3 21 ,5 
1953 50,7 21 ,8 
1954 49,3 20,7 
1955 49,2 1 9,2 
1956 49,7 1 8,4 
1957 54,9 1 9,2 
1958 64,1 21 ,9 
1959 63,8 20,4 
1960 64,4 1 9,6 
1961 72,9 21 ,6 
1962 75,7 21 ,2 
1963 78,3 20,9 
1964 87,7 22,0 

Bu cetvelde görüldüğü g ibi, kitlelerin tüketim kapasitesine hükümetçe 
sağlanan yardım, devamlı şekilde artmıştır. 1947 yılında 22,4 milyardan 
1 964'te 87,7 m i lyara çıkmıştır, yani 4 kat artmıştır. Genel tüketim masrafla-
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rına oranla, hükümetin sağ ladığı bu .. yard ım .. 1 947 de % 1 3,5 den, 1 956 da 
% 1 8,4 e, 1 964 te ise % 22'ye yükselmiştir. Kore savaşı döneminde varı lan 
oran, 1 964 oranına yakındır. Ama çizilecek eğride bu istisnaya yer veri l 
miyebi l i r. Bu  sayı lardan şu sonucu çıkarabi l i riz : hükümetin tüketime sağ
ladığ ı  safi yardım, özel sektörde emeğe düşen payın aza lmasını telafi 
eden en önemli etken olmuştur. 

Bu etken aynı zamanda, ekonomik buhranları engell iyecek önemli  b i r  
etkendir. 1 949'da 6,1 mi lyardan, 1 958'de 9,2 mi lyara ; 1 961 'de 8,5 mi lyara 
çıktı . ( 1954 yı l ı  b i r  istisna teşkil eder, çünkü Kore savaşı için yapılan 
masraflar kesildiği  için, o yıl bir ekonomik gerileme senesi olmuştur.) 
Yine ekonomik gerileme y ı l ı  olan 1 958'de, tüketim masraflarında 8 mi l
yar l ık  bir artış o ldu.  Ama hükümetin tüketime sağladığı yard ım da 
9,2 mi lyar arttı. Bu  artış olmasayıdı, tüketimde mutlaka büyük bir düşüş 
olurdu, ve ekonomik geri leme daha tehlikel i  b i r  hal  a l ı rdı .  Gerileme yı l la rı 
olan 1 949 ve 1961 yı l larında da buna benzer oranlar görü lmüştür. 

Gerileme yı l la rında hızla artan hükümet «yardım»ında, refah yı l larında, 
duraklama eği l imi görülmektedir. Gerçekte refah yı l larında hükümet 
programlarında ki artışları telafe etmek üzere, işsizl i k  sigortaları ve hükü
met yardımı  indiri ldi, ücretlerden a l ınan vergi ler çoğaltı ldı .  

Bunu 1 955-56 ve 1959-60 y ı l larında görüyoruz. Ama 1 962-63 yı l ı  bir 
gerileme senesi olduğu halde, hükümetin tüketime sağladığı  yard ım biraz 
arttı. Bu artış Kennedy döneminde, askeri bütçede görülen hızlı a rtışın 
sonucudur. 1 964'te, fiatlarda ve talepte ani bir artış oldu, oma hükümet 
yardımı  oranı da birden bire arttı. 9,4 mi lyara varan artış, harpten son
raki dönemin i l k  artışlarını bi le aştı. 1964 yı l ında bu artışın başl ıca 
nedeni, vergi lerde yapı lan indirim olmuştur. Gelişme y ı l larında genel l ikle 
görülm iyen bu artışın sonucu olarak, hükümetin, kitlelerin tüketim kapa
sitesine sağladığı  yardım tüketim masraflarının 2/5'ini kapattı. 

Hiç şüphesiz, bu istisnai artış, 1 964 sonlarına doğru beklenilen gerile
meyi engelledi, ve bugün görülen h ızl ı  gelişmeye yol açtı. 1 960 yı l ları 
boyunca hükümetin kitlelerin tüketim kapasitesine sağ ladığı yardımda 
görülen en h ızl ı  artışlar, üretimde emeğe düşen payın hızlı düşüşünü 
telafi etmiştir. 

öte yandan, hızlanan artışların sonucu olarak, sınırl ı ve hız l ı  bir i ktisadi 
gelişme sağlamaya ça l ışan hükümetin yeni «teşvik  politikası» meydana 
geldi .  Bu politika 1965'de de izlendi. Johnson programının uygulanması 
i le, sivil federal masrafıarda yılda iki milyarl ı k  bir artış oldu. Oysa bun
dan önceki programlar 0,7 mi lyar l ık  bir artış öngörüyordu. Vergi lerde 
indirimler yapı ldı ,  oma bunlar, iktisatçı ların kanaatına göre, özel ekono
mide günden güne artan çelişmeleri telôfi edemiyecek kadar önemsiz 
tedbirlerdi. Viyetnam savaşı ile i lg i l i  olarak, askeri masrafıarda görülen 
fevka lôde büyük artış yeni bir unsurdur. Bu savaş, iki üç yıl daha askeri 
masraflarda yılda 5 mi lyarl ı k  bir artışa yol açacaktır. 
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Sonuçlar 

Talebi yaklaşık olarak dengeleştirmek ve ü retimle tüketi kapasitesi 
a rasındaki çelişmenin keskinleşmesini telôfi etmek üzere gereken hükümet 
.. yardımı»nın hesaplanması, teknik yönden daima mümkündür. Bu iş, 
ekonominin genel değerlendirilmesi çerçevesi içinde ve yaklaşık olara k  
yapı labi l ir. Vergi politikası, kapitalist ekonomideki anarşiden doğan, 
çeşitli bölge ve sanayilerde meydana gelen iniş ve çıkışlarla başa çıka
maz. orneğin, uça k  ve yapı sanayilerinde görülen buhranlar, 1 961 'den bu 
yana devam eden genel gelişme döneminde meydana geldi. Saldırıcı 
emperyal istlerin ve silôh fabri katörlerinin başvurduğu başlıca yol, askeri 
bütçeyi genişletme yoludur. Ama bu metot bazı bölgelerin veya sanayile
rin faal iyetlerinde inişlere çıkışlara yol açıyor. Çünkü askeri bütçenin 
yapısı değişebileceği g ibi, s i lôh siparişleri alan firma lar do s ık  s ık  değ i
şebi l i r. 

Genel l ikle bi le, teknik olarak bir  vergi politikasının olumlu şekilde 
uygulanabilmesi imkônı, bu olanağın yüzde yüz gerçekleşeceği anlamına 
gelmez. Gerçek iktisadi durumun yanlış değerlendiri lmesi, yanlış yürütülen 
tahminler, devaml ı  bir gelişmeye yol açacak müdahaleyi sonuçsuz bıraka
biI i r. Yönetici sınıflar  arasında, bu sınıflarlo işçi sınıfı arasındaki siyasi 
çatışmalar, siyasi müdahaleleri frenliyebi l ir veya sonuçsuz bıra kabi lir. 

iktisatta, üretim kapasitesiyle kitlelerin tüketim kapasitesi arasındaki 
çel işmeden başka çel işmeler de meydana gelebi l i r. Bu çelişmeler iktisoda 
çeşitli şekilde zara r  vermekte, temel çel işmeye bulunacak çarelerin uygu-
lanmasını zorlaştırabi l i r, hattô imkônsızlaştı rabi l i r. 

� 

Bu çelişmelere karşı kullanı lan metotlar - kredi i le  hükümet bütçesin
deki açı k  - sanayi yapısındaki geri l imi  şiddetlendirir, ciddi bir mal i  
buhran teh l ikesini arttırır. Askeri «tırmanma»lar, müdahale politi kası, 
ödeme bilançosundaki açığı arttırır, bu açık ise ekonominin üzerindeki 
baskısını şiddetlendirir. 

Ameri kan burjuvazisi i ktisadi buhrana karşı şiddetli bir müdahale politi
kasına g i rişti. Bu yola Batı Avrupa ve Japon burjuvazisinden çok daha 
sonra başvurdu. Ama öteki emperya l istıere oranla, Amerikan hükümetinin 
bu politikası daha da saldırıcı ,  daha askeri, daha halk a leyhtarı bir öz 
taşımaktadır. Bu yüzden de Ameri kan emekçileri bugün Amerikada hüküm 
süren gelişmeden pek az faydalanabil iyorlar. Kendi lerine vaadedilen top
lumsal kazançlardan da yoksun bırakı ldı lar. Bu durumun sonucu olarak, 
Amerikan emperya lizminde ü lkenin içindeki bütün geri l imleri keskinleş
ti ren, tekelci burjuvazinin içinde iktisadi politikası konusunda büyük çeliş
meler meydana getirebilecek gerilemeler görülmektedir. 

I ktisadi güçlüklerin Amerikan emperyal izminin saldı rıcı ve tehl ikel i  g idi
şini değiştirebileceğini: yahut do bu emperyal izmin, tarihsel artış oranını 
aşan bir artışa ulaşam ıyacağını sanmak yalnış olur. Ama Amerikan emperya
lizminin art ık iktisadi buhranlardan zarar göremiyecek hale geldiğini iddia 
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etmek te hata o lur. Gerçekte. Amerikan emperyal izmi iktisadi buhranlar
don büyük zararla r  görebilir; saldırgan politikası - burjuvazi içinde mey
dana gelen geçici çatışmalardan başka - i leride meydana gelecek i kti
sadi ve siyasi gerilemelere yol açabi l i r. 

Dış politikada köklü değişiklikler. emekçilerin toplumsal ve ekonomi k  
isteklerinin yerine getirilmesi uğruna savaşan Amerikan i lerici güçleri. 
ü l kenin iktisadi refahını uzun bir süre için kuvvetlendirecek yeni bir poli 
tikanın izlenmesini istiyorlar. 
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Bugünkü enternasyonalizmin yaratıcı gücü 

Asen Çorokçiyef 

Marks' la  Engels, bütün emekçilerin istismardan kölelikten ve harpten 
kurtulması için, başlıca şartın enternasyonalizm prensipi olduğunu söyle
d i ler. 

Bütün ü lkelerde, işçi s ın ıf ın ın güUügü amaçlar b ird ir :  Kapital izmin 
y ık ı lması ve komünizmin kuru lması. lenin'in belirttiği gibi : «Kapitalizm 
u luslararı bir güçtür. Bu gücü yenebilmek için, işçiler a rasında ulus lararası 
bir l iğin u luslararası kardeşl iğ i n  varl ığ ı  da şarttır ... 

Toplumsal evrim, enternasyonal izmin yaratıcı gücünün varl ığ ın ı  ispatla
mıştır. Tarihsel dünya sürecinde, proletaryan ın  oynadığı rolün  önemi 
arttıkça, işçi s ın ıf ın ın ve bütün emekçilerin mi l letlerarası işbirl iğ i de 
güçlenmiştir. Dünya sosyalist sisteminin gelişmesini ; Asyada, Afrikada, 
lôtin Amerikada gelişen mi l l i  kurtu luş hareketlerin in  genişlemesini ; kapi
tal ist ü lkelerde sosyal izm ve demokrasi uğruna yürütülen savaşların 
şiddetlenmesini. kısacası çağ ımızdaki bütün devrimci hareketleri başarıya 
u laştıran başlıca etken; ortak düşmana, yani dünya emperyalizmine karşı 
savaşan dünya devrimci hareketini, anti-emperya l ist. barıştan yana güçleri 
meydana getiren başlıca g rupların birbirilerin i  desteklemeleridir. 

I ki nci Dünya Savaşı içinde büyük darbeler yiyen emperyalizm, artık 
bugün dünya hegemonyasını el inde tutmuyor. Buna rağmen. emperyal ist 
güçler - özell ikle Amerika - sosyal ist devrimlerin. mi l l i  kurtuluş hareket
lerin in in gel işmesini durdurtmaya çabaladı lar. Yeni b ir  güce ulaşan 
devrimci ve barışçı güçler, emperya l ist saldırı lara karşı koydular. em
peryalizme yeni darbeler indirdi ler. Emperyalistlerin Çin Hindinde, Korede. 
Mıs ırda giriştiği savaşlar. dünya sosya l ist sisteminin ve bütün emperyal ist 
a leyhtarı güçlerin, saldı rıya uğrayan halklara sağladığı  muazzam yardım
lar sayesinde. saldırıcı ların yeni lgisi ile sonuçlandı.  Bir yandan devrimci 
güçler mi l letlerarası gerginl iğ i  hafiflyetmeye çabalarken. devrimci hareket 
ve çok önemli başarı lar  elde ediyordu. Bu başarı la rı n  en büyüğü hiç 
şüphesiz Küba devriminin zaferi olmuştur. 

Bununla beraber, emperyal izm varoldukça, emperyal istler devrimci hare
ketleri boğmaya, tarihsel gelişmeyi durdurtmaya yelteneceklerdir. Bu 
a maçların ı  gerçekleştirmek için büyük çabalar sarfeden emperyal istler, 
dünya sosyal ist sistemi içinde karış ık l ık  çıkartmaya. devrimci ve barışçı 
güçleri, dünya komünist hareketinden ayı rmaya çalışıyorlar. Gerici güçler 
için, bu metotlar, dünya devrimci sürecini zayıflatacak en başarı l ı  yoldur. 
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Hiç şüphesiz, bugün, dünya güçlerindeki denge, emperyalizmin lehinde 
değildir. Buna rağmen Amerikan emperyalistleriyle ortakları bu son 
yı l larda üst üste saldırı lara girişmişlerdir. Yaşington politikasın ın  günden 
güne artan saldırgan n iteliği, Viyetnam'da yürütülen utanç verici savaşla, 
bu savaşı Laos ve Kamboç'a yayma teşebbüsleriyle dile gelmektedir. Son 
zamanlarda, gerici güçler başka saldırı larda da bulundula r :  Amerika l ı 
lar ın ve Belçikal ı ları n  Leopoldvi lle - Kongo'suna müdaheleleri ; Amerikan 
deniz piyadelerin in  demokratik güçleri ezmek üzere Domin ika Cumhuriye
tine çıkarı lması; Ingi liz emperyalistlerinin Aden'de ve bütün Arabistanda 
sömürgeci savaşlar yü rütmeleri; Yaşington hükümetinin Küba devrimine 
karşı çeşitli provokasyonlar tertip etmesi; Brezilyada, Yunanistanda ve 
daha başka ülkelerde, Amerikan gizli servislerin in  açık-kapalı yardımın
dan fayda lanan gerici hükümet darbelerinin düzenlenmesi vb. 

Avrupada da şiddetlenen emperya l ist saldırısı, özell ikle Batı Almanyan ın  
si lôhlandırı lması ve  Bonn hükümetinin intikamcı politikası i le  d i le  gel
mektedir. Bonn'la Yaşington a rası nda, Batı Almanya ordusuna nükleer 
silôhlar sağlanması ile i lgi l i  bir anlaşma gerçekleşmek üzeredir. Bu 
a nlaşma, bugün Almanyan ın  müttefiği ve NATO üyesi bulunan bazı ü lke
lerin aleyhine işl iyecektir. Federal Almanya Cumhuriyetini Viyetnam 
harbine sokmaya ça lışan Erhart hükümeti çok teh l ikeli bir politika yürüt
mektedir. 

Saldır ı larını  şiddetlendirmeye, karşı-devrimler yolu ile başarı lar  elde 
etmeye ça l ışan emperyalistler, «soğu k  harbho hortlatmaya çabal ıyorlar. 
Emperyal ist aleyhtarı güçleri bölmeye çalışan dünya gerici güçleri günden 
güne kuvvetleniyor. Bu amaçları na varmak için de ideolojik anlaşmazl ı klar 
askeri, iktisadi ve siyasi baskı yol larına başvuruyorlar. Demokratik hare
ketleri, mi l l i  kurtuluş hareketlerin i  halktan ayrı düşü rmek için kul landıkları 
başlıca silôh, komünizm aleyhtarl ığ ıdır. öte yandan, emperya l ist aleyhtarı 
cephen in  güçlenmesini engellemek için de bütün gerici ve milliyekçi 
güçleri seferber ediyorlar. 

Ulusa l ve toplumsal kurtuluş hareketleri nin güçlendiğ ini ,  demokrasinin 
ve sosyalizmin büyük adımlar attığ ı n ı  gören emperyal istler, ilerici ve 
devrimci güçlere karşı koymak, bu güçleri yok etmek üzere, emperyalizme 
özgü çelişmeleri çözümlemeğe ça lış ıyorlar. Ama bu amaçları n ı  bir türlü 
gerçekleştiremiyorlar. örneğin, Viyetnam savaşında Fransa Amerikayı 
desteklemiyor. Bonn  hükümetinin intikamcı eği l imleri, ingiltereyi, Fransayı 
ve daha başka Avrupa devletleri n i  endişeye düşürüyor. NATO, CENTO, 
SEATO ve Ortak Pazar gibi son yı l larda kurulan çok taraflı, u luslararası, 
siyasi, askeri ve iktisadi teşkilôtlar, bütün dünyada harekete geçen em
peryalistlerin yeni saldırısı nda önemli bir rol oynamaktadır. 

Şiddetlenen Ameri kan saldırısı , bütün mi l l i  kurtuluş hareketlerini ,  
üçüncü dünya ül kelerini tehdit ediyor; kapitalist ü lkelerdeki devrimci ve 
demokratik hareketleri, sosya list ü lkelerde de sosyalizmi n  kurulması 
yönünden büyük bir tehlike teşkil ediyor. Amerika l ı la rı n  Viyetnamdo 
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giriştiği «tırmanma hareketi», bütün insanl ığ ı ,  sonuçla rını tahmin  bile 
edemiyeceğ imiz b i r  teh l ike ile karşı karşıya b ı rakıyor. 

Bu tehl i keyi uzaklaşt ırmak ;  barışı koruma k ;  devrimci ve demokratik 
hareketlerin gelecekteki gelişmesini, sosyalizmin ve komünizmin kurul
masını sağ l ıyacak elveriş l i  şartla r  yaratmak istiyorsak, Viyetnamdaki 
saldı rıya b ir  an önce son verdirtmek sorunluluğundayız. Devrimci ve i lerici 
güçlerin faal iyetini geliştirmek, dünya komünist hareketinde milletlerarası 
dayanışmayı kuvvetlendirrnek te b i r  zorunluluktur . 

• 

Devrimci güçlerin zafere u laşmaşında, enternasyona lizmin oynadığı 
rolün önemini bel irten kardeş partiler, 1957 ve 1960 Moskova Konferans
ıa rında dünya komünist hareketinin genel hattını tayin ve tesbit ettiler. 
Bugünkü şartlar içinde, bu genel hat, bütün komünist ve işçi partileri için 
iz lenecek temel ortak hareket hattıdır. Bugün dünya komünist hareketinde 
bir l iği  bozan önemli  çelişmeler görülmektedir. Bu çelişmeler varolduğu 
iç in de, en önemli sorun, bugün, Viyetnam'daki saldırıyı durdurtmak üzere, 
mi l letlerarası dayanışmayı sağlamak ;  bütbn kardeş partilerin, bütün 
devrimci hareketlerin yürüttüğü ortak mücadeleyi gel iştirmektir. 

Kanımızca, bu zorunlu luk karşısında, dünya komünist hareketinde beli
ren anlaşmazlı kla r tamamiyle ortadan kalktı ktan sonra ancak, proletarya 
enternasyonal izminin gerçekleşebileceğini iddia etmek yanlış ve zara rl ıd ı r. 
Dünya komünist hareketini meydana getiren çeşitli gruplardan, mi l letle
rarası sorumlulukla rını yerine getirmelerini istiyebilmek için, ideoloj ik  
alandaki bütün anlaşmazlı kların  ortadan kal kmasını beklemek te  yanlış 
olu r. 

Şu önemli noktayı u nutmıyal ım : Marks'la Engels, proletaryayı mil letle
rarası dayanışmaya çağ ı rdıkları dönemde, işçi sınıfında ideoloj i k  bi rlik 
daha hiç gerçekleşmemişti . Birinci Enternasyonalde Marks'ın taraftarları 
çoğunluğu teşkil etmiyorla rdı .  Bu şartlar içinde, «Bütün dünya proleterleri, 
b i rleşin !» şiarı, işçi sınıfının çeşitli mil l i  gruplarını  hareket b i rl iğ ine olduğu 
kadar ;  ideoloji ve pratik alanla rında birbi rlerine yaklaşmaya çağ ırıyordu. 
Bu çağrı,  yürütülen mücadelede dayanışmayı gerçekleştirmedi, çünkü bu 
dayanışma devrimci hareketi teşkil eden g ruplar a rasında, ideoloj ik  b i r
liğin tam anlamıyla gerçekleşmesine bağ l ıd ı r. Enternasyonalizm statik b i r  
kavram deği ld i r. Dünya devrimci hareketinin gelişme sü recinde, u lusla
rarası işbir l iği biçim ve yol ları ,  komünist partileriyle devrimci ve i lerici 
hareketler arasında kuru lan karş ı l ı klı ya rdım  ve dayanışma şekil ve 
yöntemleri günden güne mükemmei leşiyar, enternasyona lizm in özü günden 
güne zenginleşiyor. 

Marksistler proletarya enternasyonalizmine hiç bir zaman bir s ınır çiz
medi ler :  Devrimci hareketi meydana geti ren grupları birbirinden ayı rmak, 
bir ideoloji teklif etmek üzere bu prensipi kullanmaya ka lkışmadı lar. 
Aksine, Marksizme ihanet ettikten sonra I I .  Enternasyonalin liderleri çoğun-
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l u kla I ki nci Dünya Savaşı içinde emperyal ist burjuvazinin çıkarların ı  
savundular, Rus emekçileriyle Alman emekçileri birbirlerine düşman ol
duklarına göre, enternasyonalist dayanışmanın olanak dışı olduğunu iddia 
etti ler. II. Enternasyonal in liderleri şöven bir tutum takındıkları na göre, 
şovenl iğe ve emperyal ist harbe karşı yürütülen mücadele, gerçek enter
nasyonalizmi di le getiriyordu. 

Büyük Oktobr Sosyalist Devrim inden sonra, kapitalist ü lkelerde prole
taryan ın  ve bütün emekçilerin yürüttüğü savaşlar, birdenbire çok gelişti. 
öte yandan, «Şafak .. harp gemisinin top sesleri ile uyanan sömürgelerde, 
bağıml ı  ü lkelerde mi l li kurtuluş hareketi gelişiyordu. Emekçilerin kurduğu 
devrimci teşkilôtların hareket ve işbirl iğ i  kuvvetlendi, mi l l i  kurtuluş hare
ketleri fevkalôde güçlendi ve genişledi.  Bu yeni şartları göz önünde tutan 
Lenin proletarya enternasyonalizminin şiarına : «Bütün dünya proleterleri 
ezgi a ltında yaşıyan bütün halk lar, birleşin� şeklini verdi. Mesele, çeşitli 
devrimci hareketlerde ideolojik birl iği sağlamak deği ldi .  O dönemde 
kapitalist ü lkelerde, proletarya enternasyonal izminin başlıca özelliklerin
den biri, Sovyetler Birl iğini, yani  dünyada kurulan i l k  işçi ve köylü dev
letini, gerici g üçlerin saldırı larına, iftiracı propagandalarına karşı savun
maktı. 

Ikinci Dünya Savaşından sonra da, enternasyonalizmin özü ve şekl i  
değişmişti r, daha mükemmel bir nite l ik  kazanmıştı r. 

Bugün, sosyalist ü lkelerdeki komünist parti lerin in  ve dünya komünist 
hareketin in  karşısı na çıkan en önemli sorunlardan biri; barış demokrasi, 
mi l l i  kurtuluş ve sosyalizm uğrunda savaşan bütün güçlerin kolesini teşkil 
eden sosyalist dünyada, birliğin ve beraberliğin sağlanmasıdır. Milli kur
tuluş hareketindeki i lerici unsurları n menfaatları da, ortak düşmana, 
emperyal izme karşı yürüttükleri savaşta başlıca müttefikleri olan sosyal ist 
dünyanın  birliğ in i  gerektirmektedir. 

Bugün dünya kurtuluş hareketini y ıkmak istiyen emperyalistler Sovyetler 
Birl iğine karşı yürüttükleri savaşı şiddetlendiriyor, Sovyet aleyhtarl ığı silô
hına sarı l ıyorlar. Bu şartlar içinde, proletarya enternasyonalizmine düşen 
en önemli ödev, dünya sosyal ist sistemini,  bütün sosyalist ü l keleri, düş
manların saldırı la rından korumak, i lerici güçlerin en kuvvetli öncüsünü, 
Sovyetler Birl iğini,  savunmaktır. 

öte yandan, enternasyonalizmin başlıca amaçları, bugünkü üç büyük 
devrimci ak ım (yani dünya sosyalist sistemi, Asya, Afrika, Lôtin Amerika 
halkların ın  yürüttüğü mi l l i  kurtuluş hareketi, ve kapitalist ü lkelerde işçi ve 
demokrati k hareketler) da işbirl iğ in in tesbiti ve hareket birl iğinin sağlan
masıd ır. Daha önce belirttiğimiz gibi,  bu hareket birl iğ in in gerçekleşmesi, 
günün temel sorunlar ın ın çözümünü bağl ıd ı r. Bu sorunlar, Amerikan 
emperyal izmin saldırı larına son veri lmesi, barış ın sağlanması, toplumsal 
gelişmesini sağl ıyacak elveriş l i  şartla rın  yaratı lmasıdır. 

Siyasal ve toplumsal şartların çeşitl iği karşısı nda, Amerikan saldırısını 
durdurtmak, Viyetnam halkını desteklemek üzere bütün emperyalist aleyh-
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tarı ve barışçı güçlerin u luslararası dayanışması da çok çeşitl i  yol ve 
biçim ler a lmak zorundadır. 

Sovyetler Birliği ile diğer sosyalist ü l keler, Viyetnam halkına muazzam 
yardımlar sağ lamaktadır. Konferansıar, gösteriler, basın yolu ile, sosyalist 
ü l kelerde kamu oyu, Amerikan emperyal istlerinin saldırısın ı  suçluyor, 
Viyetnam halkının yürüttüğü haklı  savaşın başarıya ulaşması için her feda. 
kar l ığ ı  göze alabileceğini belirtiyor. Ote yandan, Oçüncü Dünya ü l kele· 
rinde de gerek hükümetler, gerekse kamu oyu Viyetnam halkını  destekle· 
mektedir. Havana'da toplanan Asya, Afrika lôtin Amerika Dayanışma 
Konferansı, bu ü lkelerdeki kitleleriyle Viyetnam halkı  arasındaki köklü 
dayanışmayı di le getirdi. Bu konferansta Amerikan saldırısına bir  an önce 
son verilmesi istenildi. 

Mil letlerarası a landa, Havana Oç Kıta Konferansı Viyetnam halk ın ı  
desteklemekle kalmadı. Asya, Afrika ve latin Amerikan ın  93 ü lkesinden 
gelmiş delegelerin Havana'da toplan ıp  üç kıta hal kları a rasında bir 
dayanışma teşkilôtının kuru lmasına karar vermeleri, bu teşki lôtın ıcra 
Komitesini seçmeleri, miııi kurtuluş  hareketinde birliğin gerçekleşmesi, 
güçlenmesi yolunda büyük bir başarı teşkil eder. Havana Konferansı bütün 
emperyal izm aleyhtarı güçlerin kuvvetlenmesi yolunda atı lm ış  önemli bir 
adım sayı l ır. Bu Konferansa davet edilen, Avrupa sosya list ü l kelerini, mi l·  
letlerarası demokratik teşkilatların ı  temsi l  eden gözleyiei ler, Konferansta 
yürütülen işleri, a l ı nan  kararları desteklediklerini açıkladı lar. 

Sorumlulukları n ı  idrak eden emekçiler, demokratik ve barışçı güçler, 
Viyetnam halkına büyük bir destek sağ lamakta; Viyetnam savaşına ve 
diğer emperyalist saldırı lara son vermek üzere mücadeleye devam etmek
tedirler. 

ıtalyada, Fransada, Japonyada ve daha başka kapitalist ü l kelerde, 
komünist partileri Amerikan saldırısını protesto etmek üzere sayısız göste
riler düzenlediler. 

B i l im adamları, yazarlar, sanatkarlar, bu protesto hareketlerine kat ı l ·  
maktadırlar. Ha lk  kitleleri, Amerikan saldı rısını desteklemelerine son ver· 
meleri için hükümetlere baskı yapıyorlar. Bu amaçla, komünistler demok. 
ratik ve solcu güçlerin birl iğ in i  kuvvetlendirmeye çalışıyorlar. 

Şu önemli  noktayı da bel irtelim : Amerikada bile, ilerici güçler Amerikan 
emperyal istlerinin saldırgan politikasına karşı cephe a lmaya başladı. 
Amerikan ın  yönetiei çevreleri, saldı rgan dış politikalarına ve özel l ik le 
Viyetnam savaşına karşı yönelmiş geniş bir muhalefet cephesinin kurul ·  
masını engellemeye ça l ışıyorlar. Bu amaçla başvurmadıkları yol ka lmıyor: 
Viyetnam Demokratik Cumhuriyetini, «saldırıya geçen .. dünya komünizmini 
suçlamalar;  barış görüşmelerine taraftar olduğuru söyl iyen Conson'un 
yalanları; Amerikan Komünist Partisine ve bütün barışçı güçlere karşı 
uygu lanan yı ldı rma ve baskı politikası vb. Bütün bu çabalara rağmen, 
Amerikan halk kitleleri arasında büyük bir protesto hareketi gelişmekte. 
dir. Bu hareket çok çeşitli şekil ler a l ıyor :  Beyaz Sarayın önünde düzen. 
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lenen gösteriler, Barış Yürüyüşleri, bi l im ve kültür alanlarında tanınmış 
şahsiyetıerin yaptığı açıklamalar, üniversitelerde gençlerin düzenlediği 
gösteri ler vb. 

Bütün devrimci ve i lerici güçler, dünyanın her tarafında baskı ve terör 
politikasına, özgür lüklerin ve hakların kısı lmasına karşı savaşarak, mi l let
lerarası dayanışma ödevlerini yerine getiriyorlar. Bu dayanışmayı di le 
geti ren hareketler, Endonezyada onbinlerce demokratik ve komünistin 

.öldürülmesi, I rakta demokratik güçlere uygulanan terör ve baskı, Sudan 
Komünist Partisinin yasaklanması, Ispanya ve Amerikada kanuni temelden 
yoksun mahkeme kararları : Lôtin Amerika ü lkelerinde uygu lanan gerici 
y ı ld ı rma politikası gibi çeşitli suçları protesto eden hareketlerdir. 

Durumu objektif olarak inceleyince, varabi leceğ imiz sonuçlar şunlard ı r :  
Teşkilôtlanmış i lerici güçler - özel l i kle sosya l ist ü lkeler, kapitalist ü lkeler
deki işçi sınıfı, barıştan yana ü lkeler ve hükümetler - Viyetnamdaki Ame
rikan saldı rısına olduğu gibi, bütün gerici ha reketlere son vermek üzere, 
kararlı savaşlar yürütürse : Viyetnam hal kına etki l i ,  özel l i kle askeri ya rdım
lar  sağl ıyacak barışçı güçlerin ve hükümetlerin sayısı artarsa, Viyetnam 
harbi daha çabuk sona erer, Viyetnam sorununa Cenevre And ıaşması 
temeline dayanan bir barışçı çözüm yol u  sağl ıyacak elverişle şartl a r  ger
çekleşi r :  yeni bir dünya savaşı tehl i kesi ortadan kalkar, devrimci ve ilerici 
hareketlerin genişlemesini kolaylaştıracak bir durum yaratı l ı r. 

Marksist partilerin mi l letlerarası sorunları i le  mi l l i  ödevleri arasında 
s ıkı bağlar  vardır. Parti, mi l l i  sorunları çözümlemek için ü l kenin işçi sınıfı 
ve halkı ile işbir l iği yapamazsa, mi l letlerarası ödevlerini de yerine getire
mez, diğer ü l kelerdeki devrimci hareketlere de etki l i  bir destek sağl ıyamaz. 
öte yandan, parti mi l letlerarası ödevlerini yerine getiremezse, kendini 
mi l l iyetçi şöven eği l imlere kaptırı rsa, eninde sonunda kendi işçi sınıfının, 
kendi ha lkının çıkarla rına zarar verir. 

Yeni bir toplumun kuru lması, i ktidara geçmiş komünist parti lerinin mi l l i  
sorunu olduğu gibi, bu partilerin, mi l letlerarası ödevlerinden birini teşkil 
etmektedir. 1 960 Moskova Bi ldirisi, Lenin'in y ı l larca önce bel i rttiği ger
çeği doğrulamaktadır :  Sosya l izmin zafere u laştığı  bir ü lkede, toplumsal 
gelişme sü reci i le  bu sürecin dünya devriminin güçlenmesi üzerindeki 
etkileri, i ktisadi gel işmeyi kolaylaştıran etkilerdir. Bildi ride bel irtti ldiği g ibi ,  
SBKP programında, komünizmin Sovyetler Birl iğ inde kuru lması, bütün 
insanl ığ ı  i lg i lendi ren mi l letlerarası b i r  sorun olarak ele a l ınmıştı r. Sosya
l ist dünyasının bütün komünist ve işçi partileri de sosyal izmin kurulmasına 
aynı açıdan bakmaktadı r. 

Sosya list ü l kelerdeki komünist partileri için, temel sorunlar, iç politika 
a lanını i lgi lendiren sorunlardır. Bu partiler, ortak mülkiyet prensipi teme
l ine dayanarak, sanayiyi, tarım ı ,  bi l imi ,  tekniği daha çabuk gel iştirebi le
cek, daha başarı l ı  kı laca k :  sosyal ist demokrasiyi tamaml ıyabi lecek, halkın 
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hayat seviyesini  ve kültür düzeyini yükseltecek, ülkenin savunma gücünü 
kuvvetlendirecek üretim ve alış veriş yol larını elde etmeye çalışıyorlar. Dış 
politika alanındaki temel sorunları ise şunlard ı r :  Bütün sosyalist ü lkelerin 
eşitl iği temeline dayanan, sarsı lmaz bir  dayanışmanın kurulması, ulusa l  
ve toplumsal kurutuluş hareketlerine yardım sağlanması ; emperyalist sal
d ı rı ları n  her çeşidine karşı savaş yürütülmesi; dünya barışı n ın  korunması : 
kapitalist ü lkelerle barış içinde yan yana yaşama sorununun çözümlen
mesi . Hiç şüphesiz, bu iç ve dış sorunlara olumlu çözüm yolları bulunduğu 
takdirde, bütün kapitalist ü l kelerdeki komünist partileri mi l l i  alanda öncü 
rolünü oynıyabilecek, böylece mi l letlerarası ödevlerini de yerine getire
bi lecektir. 

Kapitalist ü lkelerde, bağ ımsızl ığa yeni kavuşan ü lkelerde ve hala em
perya list boyunduruğu a ltında yaşayan ülkelerde savaş yü rüten komünist 
parti lerin in  amaçları i le mi l letlerarası sorumlulukları arasında sı kı bir  bağ 
vardır. Genel l ikle, gerek iktidarda bulunan gerekse i ktidara henüz geç
memiş komünist partileri için, mi l l i  sorunların çözümlenmesi ve mi l letlera
rası ödevlerin in  yerine getirilmesi uğrunda savaş yürütmeleri, temel amaç
la rından birid i r. Bu şartlar içinde, proletarya enternasyonal izminin başlıca 
şartı, bütün komünist parti lerin in  eksiksiz eşitl iğ idir. 

Sosya list ü lkelerin, bütün komünist ve işçi parti lerin in  o rtaya attığı .. halk
ların kardeşl iği» şiarı,  enternasyonalizmin en açık, en anlaml ı  belirtisi n i  
teşkil etmektedi r. Geçen yıl, Hindistanla Pakistan a rasında çıkan Keşmir 
i htilafı, sömü rgeci liğ in boyunduruğundan ku rtulmuş ü lkelere emperyal ist
lerden miras kalmış sorunların tipik bir örneğ idir. Hiç şüphesiz, Hindistan
Pakistan i l işkilerin in bozulması, bu iki ü lke arasında bir askeri ihtilafın 
çıkması, ik i  ü lke halkına ve dünya barışçı güçlerine zarar  vermekte, sal
d ı rıcı lar ın çıkarlarına hizmet etmektedi r. 

Ocak 1966 da Hindistanın ve Pakistanın delegelerini bir  araya getiren 
ve Sovyet hükümetinin de katı ldığı Taşkent toplantısı, Hindistanla Pakistan 
a rasındaki i l işkilerin düzelmesini sağladı. Fevka lade önemli bir siyasi olay 
teşkil eden bu toplantıda, tarihte ilk defa ola rak, sosyal ist olmayan i ki 
hükümet sosya list bir  devletin arabuluculuğundan faydalanarak anlaşmaz
l ı k  konusu olan sorunlara olumlu bir çözüm yolu bulabildi.  Böylece dış  
politikası i le barış davasın'a bağl ı l ığ ın ı  ispatlıyan, halk lar  arasında kardeş
l i k  bağ ların ın  kurulması, barış ın kurulması için devaml ı  savaş yürüten 
Sovyetler Birl iğ inin otoritesi bir kat daha a rtmıştır. 

Gerçekler meydandadı r :  Viyetnam macerasına g i rişen, bütün devrimci 
güçlere saldıran Amerikan emperyalistleriyle müttefikleri, dünya komü
n ist hareketini bölme, sosyalist ü lkeler a rasındaki hareket birl iğini, mi l let
lerarası dayan ışmağı engelleme amacını güdüyorlar. 

Partiler arasında varolan anlaşmazl ı klara rağmen, bugünkü şartlar 
içinde, komünistler, emperya list aleyhtarı, barışçı güçlerin yürüttüğü müca
deleyi geliştirmek, emperya list saldır ı larına ortak çabalarla karşı koymak 
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zorunluluğundadır. Ote yandan, ortak düşmana karşı yürütülen savaş ta 
komünistler arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemesin i  kolaylaştırabil ir. 

Sosya l ist ü lkelerin, dünya komünist hareketinin, bütün barışçı ve dev
rimci güçlerin horeket birl iğini  zayıf düşürecek ;  başka bir deyimle emper
yalist ve gerici güçlere karşı yürütülen savaşa zarar verecek bütün sorun
lar, ikinci plônda kalmal ıdır. Bugün Amerika'n ın emperyalist saldırı larına 
son verecek, barış ve kurtuluş davas ın ın  zaferine yardım sağıryacak çok 
büyük çapta bir  dayanışma gösterisi, b i r  zorun lu luk hal ine gelmiştir. 
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A K T O E L P R O B L E M L E R  

Lôıin Amerikanın kunuluş savaşında işçi sınıfı 
(Lôtin Amerika devriminin itici güçleri) 

R. Iskaro 

Lôtin Amerikanın kurtuluşu uğrundaki savaşta işçi s ınıfın ın  yeri sözko
nusu olduğu zaman, her şeyden önce bütün dünyada işçi s ınıfın ın  bugünkü 
rolünü unutmamak ve bir de dünyanın bir parçası olan bu kıtada, şu 
veya bu ü lkenin ve coğrafi bölgenin özelliklerine bakılmaksızın. işçi s ın ı
fın ı n  ve onun eseri dünya sosyalist sisteminin bütün sosyal gel işme süreci 
üzerinde gittikçe daha bel irleyici bir etki yapmakta olduğunu gözönünde 
tutmak gereklidir. 

Bu hususta. Lôtin Amerika, bir bütün olara k  ele a lındığında. bir ayrıca
l ı k  göstermez. Yani  bu kıtada da. işçi hareketi. mil l i  ve sosyal kurtul uş 
için savaşan güçlerin ôdeta omurgasını  teşkil eder. Işçi s ınıf ın ın yanıs ıra. 
emperya lizme karşı kurtuluş uğrundaki savaşa. köylü ler. orta tabakalar. 
ilerici aydın lar ve mi l l i  burjuvazinin bazı grupları da gittikçe daha büyük 
ölçüde ve daha aktif olara k  katılmaktadı rlar. Fakat proleter olmıyan 
tabakaların daha radika l  çıkışları ve devrimci görüş ve tutumlara yaklaş
maları, işçi s ın ıf ını kendi omuzlarına düşen sorumluluktan. devrimin öncüsü 
ve itici gücü olmak gibi tarihsel ödevinden azat etmiyor. Tam tersine, bu 
süreçler, işçi hareketinde birliği kuvvetlendirmeyi, bütün demokratik ve 
anti-emperyalist toplumsal güçleri mi l l i ve sosyal kurtuluş savaşında tek
cephede s ımsı kı birleştirmeyi daha zaruri ve ertelenmez bir ödev hal ine 
getiriyor. Bu birl iği sağlama ve kuvvetlendirmenin. Amerikan kıtasında 
radi ka l  değiş ik l iklerle sonuçlanması gereken savaşı örgütleme ve yönet
menin ası l  sorumluluğu da elbette proletaryaya ve onun partilerine dü
şüyor. 

Bil indiği g ibi ,  geçen yüzyı l ı n  i l k  yarısından. yan i  bütün kıtayı saran kur
tuluş hareketi sonucunda ıspanyol-Portekiz sömürge egemenliğine son 
veri ldiğinden beri. Lôtin Amerika ülkelerin in  hemen hemen hepsi biçimsel 
bir bağımsızl ığa sahiptirler. O zamandan beri, gerek bu ü lkelerin geliş
mesi, gerekse her birinde çeşitli a lanlardaki gel işmeler karar tutmaz, bite
viye deği ld i r. Bugün bu kıtada güçlü feodal ve yarı-feodal kal ınt ı ları n  
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bulunduğu bölgeler olduğu g ibi, sanayi ve kültürün nispeten gelişkin 
olduğu bölgeler de vardır. 

Koşul ların böyle çeşitli oluşunu gözden uzak tutmadan diyebi l iriz ki, 
lôtin Amerikada, kıtanın tümünde, büyük sayıda ve birikme yoğunluğu 
derecesiyle göze çarpan bir sanayi ve köy proletaryası vardır. Bu prole
tarya, kıtanın her ü l kesinde, ekonomik, toplumsal ve politik hayatta önemi 
g ittikçe artan bir rol oynamakta, siyasi ve mesleki örgütlenme bakımından 
nispeten yüksek bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. lôtin Amerikanın her 
ü lkesinde Marksist-leninist partiler vardır. Hızla kuvvetlenen ve ideoloj ik  
bakımdan yükselmekte o lan bu partiler, proletaryanın sayıca en ağır  bas
tığı ül kelerde o nispette daha büyük bir gelişme sağlamış ve olgunluğa 
u laşmışlard ı r. Sendika hareketine gelince, hemen belirtelim ki, lôtin Ame
rikanın bazı ü lkelerinde, özel l ikle kıtanrn güney kesiminde hayli güçlü 
alan birleşik mi l l i  sendika merkezleri vardır. B ir  yandan, sendi ka hareke
tinde bir l ik uğrunda mücadele süreci içinde mesleki örgütlenme de yay
ginlaşmakta, Karaip Denizi ve And kesimi ü l kelerinde proletaryanın 
mücadelesi gel işmektedir. 

lôtin Amerikanın çağdaş ku rtuluş hareketi içinde işçi sınıfının rolü tahl i l  
edi l i rken, kanaatimiıce, yukarıda saydığımız önemli objektif ve sübjektif 
etkenler gözönünde bulunduru lmal ıd ır. 

lôtin Amerika ü lkeleri komünist partileri temsilci lerinin 1 964 y ı l ı  sonunda 
yaptıkları toplantıda, çağdaş dünyadaki değ işik l ik ler ve ortak savaş çer
çevesi içinde kıtadaki işçi kareketine düşen ödevler açı kl ı kla tesbit edi ldi .  

Bu toplantının dokümanlarında, kıtada işçi  sınıfının yürüttüğü savaşın 
nicel ik  bakımından gelişmesinden başka, anun en başta nite l ik  bakımdan 
geçirdiği evrim (evolüsyon) ve politik, anti-oligarşik, anti-emperyal ist ve 
köklü devrimci kara kteri de gösteri ldi. Ayrıca, Amerikada sosyalizm devrin i  
açan ve kıtadaki işçi hareketini yeni kuvvetlerle esinliyen Küba Devriminin 
bu sureç üzerinde yaptığı  etki bel irti ldi.  Amerikan emperyalizminin, mem
leketlerimizin ekonomisi üzerindeki egemenliğini ne pahasına olursa olsun 
korumak ve politik, sosyal ,  kültürel hayatına açıkça karışmaya devam 
etmek niyetiyle g iriştiğ i provokasyonların g izlediği tehl ikeye d ikkat çekildi. 
Tekel lerin soygun ve sömürme plônlarını suya düşürmek, kahraman Küba
nın sosyal izme doğru açtığı gediği güney ve batı yönlerinde genişletmek 
amaciyla lôtin Amerika işçi hareketinde bir l ik ve dayanışmanın zorunlu 
olduğuna işaret ed ildi. 

Lôtin Amerika emekçilerinin öneml i  bir kısmı , son y ı l larda kendi lerini 
işçi sınıfının politik öncüsü ne gittikçe daha çok yaklaştı ran fikirlerin etkisi
yle sendika hareketi a lanında kuvvetlerini birleştirdi/er. 

1964 yı l ı  başında, Brazilya'da, Lôtin Amerikanın 1 8  ü lkesinden sendika 
temsilci lerinin katı ld ığ ı  bir kongre toplandı. Sendika hareketinde birl i k  
şiarı altında geçen b u  kongrenin daimi olması kararlaştı rıld ı .  Bundan 
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maksat, zamanla kıtanın diğer ü lkeleri sendika merkezlerinin de kongreye 
katılmasına imkôn vermek ve böylelikle bütün kıta ölçüsünde sınıf savaşı 
ve anti-emperyalist savaş i lkeleri, birlik ve sosyal kurtuluş emelleri üze
rinde kurulmuş güçlü bir sendika hareketi merkezi meydana getirilmesini 
sağlamaktı. 

Netekim, bu amaca doğru, lôtin Amerika sendika hareketinde birl i k  
çabaları başarıyla genişlemekte, harekete Şili sosyalistleri i le  h ı ristiyan 
demokratlarının, Brazilya sal mi l l iyetçilerinin, Uruguay sosya listleri i le 
«Kolorado» Partisi üyelerinin, Arjantin Peroncu hareketinin bazı kollarının, 
Venezüellô'nın bütün devrimci hareket tarafta rlarının, Meksika Halkçı Sos
yalist Partisinin ve kıtanın diğer birçok ü lkesinden çeşitli politik akımlara 
mensup emekçilerin katı lmaları sayesinde sendika hareketinde birl i k  kuv
vetlenmektedir. 

lôtin Amerika Sendika Birl iği Kongresi Küba Devrimini hararetle des
teklediğini açıkladı. lôtin Amerika proletaryasının ekonomik, politik ve 
sosyal istekleri uğ runda mücadelede elbirliği i le hareket programını onay
ladı. Demokratik hakları ve mil l i  bağımsızl ıkları savunmadon yana oldu
ğ unu ve savunacağını belirtti. Yeryüzünün bütün emekçi lerinin birleştiği 
barış savaşının bayrağını yüceltti. lôtin Amerika'da yürütülen kurtuluş 
savaşında işçi sınıfının tarihsel rolünü bütün ayrıntı lariyle tesbit etti • 

• 

lôtin Amerika işçi sınıfı temsilcilerinin olağanüstü önem taşıyan bu i ki 
toplantısı, bu kıta proletaryasının son yı l larda geniş ölçüler a lan mücade
lesiyle belirlenen sosyal bilincinin kuvvetlenmesi sayesinde yapılabildi. 

Lôtin Amerikada grev hareketine dair istatistik rakamlar da, bu kıta 
proletaryasının bilinç ve savaşım yeteneğinin kuvvetlendiğini açıkça gös
termektedir. 1950 yı l ları başlangıcında Lôtin Amerikada her yı l ortalama 
2,5 mi lyon kişi grev yaptı. 1952-54 yıllarında bu sayı 6 milyona çıktı. 
1 955-57 yı l larında 9 mi lyona u laştı. 1 958-de yapı lan grevlere katı lanlar 
1 1  milyondan fazlaydı. 1960 yıl ları başlangıcında ise grevcilerin sayısı 
yı lda orta lama 20 mi lyonu buldu. Yani Lôtin Amerikada g rev hareketi 
on yıl ın hamleleriyle hemen hemen on misli artt ı .  

Son yı l larda Lôtin Amerikada politik gerici l iğ in kuvvetlendiği ve emek
çilerin yaşama düzeyinin düştüğü göze çarpan bir gerçektir. Bu duru mun 
temel nedeni, Amerikan emperya lizminin, yerli ol igarşinin de yardımiyle, 
ülkede ekonomik ve politik kontrol kurma yolundaki yeni plônlarını ger
çekleştirmesinde gizlenmektedir. 

1 950 yı l ları sonunda, Mil letlerarası Para Fonu, Amerikal ılararası Ge
l işme Bankası ve Mi l letlerarası Kalkınma ve Gelişme Bankası vasıtasiyle 
uygulanan sözümona «gelişme» plônları yürürl üğe girmiş, Lôtin Amerika 
Serbest Ticaret Birliği ve Merkezi Amerika Ortak Pazarı kurulmuş ve ala
bildiğine gürültül ü bir kampanya ile «Ilerleme Birliği» programı i lôn edi l
mişti. 
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Bütün bu planları n  ve "birlikler�in amaçları ne idi� Amaçların ın ,  
Latin Amerikayı durgunluktan ve geri kalmışl ı ktan kurtarmak, kıtanın 
sosyal-ekonomik yapıs ın ı  yenilemek, kapitalist gelişmeye ve halkların ya
şama düzeyini yükseltmeye yardım etmek, memleketlerimizin endüstri
leşmesini ve doğal servetlerinin daha iyi değerlendirilmesini sağlamak 
v. s. olduğ u  iddia ediliyordu. 

Bu «geniş .. görüşlerin akıı hocası Milletlerarası Para Fonu idi. Bu kurum 
Latin Amerikada 1 953 yıl ında faal iyete geçmişti. Fakat Para Fonu'nun 
önerdiği gerici tedbirler - en başta i ş  ücretlerinin dondurulması isteği -
bu kurumun pabuçların ı  çabucak dama atılmasına sebep oldu. Bunun 
üzerine, aynı  a maçları güdecek ve fakat yalnız hükümetler tarafından de
ğ i l, geniş y ığ ın lar tarafı ndan da kabul edilebilecek bir plan ileri sürmek 
zorun luğu ortaya çıktı. Işte 1 961  yıl ında Punta-del-Este'de kabul  edilen 
p rogram böyle bir  plan  zorunluğunun sonucudur. 

Zengin ağabeyin Latin Amerikalı fakir a krabalarına ihsan  ettiğ i  .. yar
d ım� şalına bürünen «Ilerleme Birliği .. programı,  kıtan ın  gelişmesini ke
miren her derde deva olara k  reklam edildi. Gerçekte ise, bu .. Ilerleme 
Birliği .. programı,  çeşitli istikrazlar, mali reçeteler ve sermaye yatırımları 
sistemlerinin, yan i  Amerikan tekelleri tarafından - bir yandan kendi 
gerçek karakterlerini maskelemek, öte yandan halkların da kendilerini 
yoksul luk ve geri l i k  batağından ku rtarabilecek bir  yardıma avuç açtıkları 
intıbaını yaratmak amacıyla - uygulanagelen yöntemlerin birtek yöntemde 
birleştiri lmesi denemesinden başka birşey değildi. 

Ne var ki, bazı satı lmış  önderler sendika hareketini emperyalistlerin 
p lanlarına bağlamaya yeltenmiş ve yeltenmekte olsalar da, emekçilerin 
çoğu bu oltaya gelmediler. Bunla r, «Ilerleme Birliği .. p rogramın ın  gizli 
mekanizmini çabucak anladılar. Bu progra mla, kıta devletlerin in  egemen
liğini sınırlama, iç siyasetlerine karışma, tekellere bağl ı  örgütler vasıta
siyle hükümetlerin ekonomi politikala rını kontrol a ltına a lma, Latin Ame
rika ülkelerine Amerikan malların ı ,  ham maddelerini ve hizmetlerini da
yatma, Küba'yı tam ablukaya alma, memleketlerimizin halk eğitimini  Bir
leşik Amerikanın emellerine uydurma, Latin Amerikada kendi mal la rı için 
sürüm pazarını genişleterek, makine ve ham madde tedariki a lanında 
tekel kurarak faal iyetlerini geliştiren ve önüne geçilmez endüstrileşme 
sürecini kendi takdirlerine göre ayarlamak istiyen Kuzey Amerika kumpan
yaların ın  çı karların ı  savunma a maçları güdüldüğünü a kvramakta gecik
mediler. 

Bilindiği gibi, Birleşik Amerika tekelleri her türlü ekonomik «entegras
yon» olanağ ından faydalanmakta kusur etmiyorlar. Maksatları, her «ente
grasyon .. üzerinde kontrol kurmak, kendi sermaye yat ırımları n ı  arttırmak ve 
daha büyük kazançlar sağlamaktı r. Oysa, Latin Amerikada etkin bir eko
nomik entegrasyon için gerekli şartlar ancak işçi s ınıf ın ın ve geniş halk 
yığı nların ın  katılmasiyle yürütülecek a ktif bir anti-emperyalist mücadeleyle 
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yaratı labi l ir. Ve şartları böyle hazırlanacak bir  entegrasyon, kıta mızda 
buna katılan her ü lken in  ve her halkın  çıkarlarına gerçekten uygu n  o lur ;  
aynı zamanda onlara, d iğer  kıtalar ü lkeleri i le, her  şeyden önce sosyalist 
ü lkelerle, hiçbir s ın ı rlamaya bağ l ı  olmadan yapacakları geniş ölçüde tica
retin meyvalarından yararlanma olanağın ı  verebil ir. 

* 

Kenedi'nin öldürülmesinden sonra, Goldvotır'ın ş imdi Conson tarafından 
uygulanan saldırganl ık  programının açıklanmasından sonra, Man Dak
trini 'nin i ld nı ndan ve Brazilya'da bu doktrine göre tertiplenen gerici hükü
met darbesinden sonra, hele Dominik Cumhuriyetine karşı girişi len açık 
ve a lçakça saldırıdan sonra, art ık Amerikan emperyal izminin Ldtin Ame
rika üzerindeki gerçek pldnların ın  ne olduğu hakkında kimsede şüphe 
kalmış olamaz. Amerikan emperya lizmi kendisini dinç hissettiği ve deniz 
piyadelerin in  «Yunayted Frut Kompani»nin Konkvistador'ları (fatihleri) i le 
beraber yürüdüğü zamanlar, yani  .. kal ın sapa» politikasını uygul ıyarak 
Merkezi Amerika ü lkelerine dal ıp ölüm saçtığı  ve her d irenişi kırdığı 
devrede yaptığı  gibi, bugün de önüne gelenin evine dalmaktadır. Dünya 
jandarması kesilen ve ne Ldtin Amerikada, ne de dünyanın başka bir 
yerinde yeni bir Küba olayına yol vermiyeceğin i  i ldn edecek kadar küstah
laşan Amerikan emperyalizmi, yeryüzünün  batı yarısında kurtuluşa doğru 
ilerliyen her memlekete karşı tek yanl ı  s i ldhl ı  saldırıya geçme hakkını be
n imsemektedir. 

Ne var ki, Dominik Cumhuriyeti ve d iğer Ldtin Amerika memleketleri 
halkları ,  daha önce Küba halkı n ın  ve bugün Viyetnam halkı n ın  yaptığı 
gibi, işçi sınıfının ve bütün dünya halklarının dayanışmasiyle de güçlene
rek, saldırganın üstün kuvvetlerine si ldhla karşı koymaya hazır bulunuyorlar. 

Bu şartlar içinde Ldtin Amerika işçi s ınıf ının tarihsel sorumluluğu son 
derece artmaktadır. Bununla beraber, savaşın genel mi l l i  karakteri işçi 
s ınıfın ın  birl iğ in i  ve toplumun diğer i lerici tobakalariyle elele vermesini 
sağlamayı, bir yandan da Ldtin Amerika halklarının ortak düşmana karşı 
savaşta karşı l ık l ı  dayan ışmalarını kolaylaştırmaktadır. Bunun karakteristik 
b ir  örneği, Arjantin'de işçisi, üniversitelisi , aydın ı ,  memuru, köylüsü, kadın
ları ve gençleri ve demokratik siyasi partileri i le bütün halkın ortak müca
delesine sendika hareketi�i n  baş olmasıdır. Birleşik Amerikanın Dominik 
Cumhuriyetine müdahalesi s ırasında, Arjantin Emekçiler Federasyonu, 
hükümetten, saldırganIara yardım için birtek Arjantin askeri bile gönder
mekten kaçınmasını  istedi. Ve bu istek hayli etki l i  oldu. Başlangıçta, 
«Milletlerarası Barış Gücü .. dedikleri karma kuvvete katı lmak üzere asker 
göndermek niyetinde olan hükümet, sonra bu niyetinden vazgeçmek zo
runda ka ldı .  Ldtin Amerikanın diğer ülkelerinde de buna benzer durumlar 
meydana gelmekte ve bu gibi  başarı lar  durmadan a rtmaktadır. 

* 
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Şüphesiz ki, bütün Latin Amerikadaki durumu genell iyen tesbitierde be
l i rl i  bir tehlike payı da vardır. Zira kıtan ın  çeşitli ü lkelerinde olayların 
gelişmesi ve durum birbirinin aynı deği ld ir. örneğin,  Arjantin, Brazilya, 
Meksika ve diğer bazı memleketler sanayileşme bakımından bel l i  b i r  
düzeye u laşmışla rdır, ve bu düzey birçok sanayi kollarında hayl i  yüksektir. 
Diğer ü lkelerde e konominin ayrı ayrı bazı kol ların ın  nispeten daha geliş
miş olduğu, ve bu özel l iğ in  o memleketlerin sanayileşmede bel i rl i  bir 
düzeye u laşmalarına engel olmadığı göze çarpar. Netekim Şi l i, Peru ve 
Bolivya'da ma den ü retimi ; Venezüeııa'da petrol ü retimi ; Kolumbiya'da 
kahve üretimi ; Merkezi Amerika ü lkelerinde meyvacı l ı k  kolları n ispeten 
daha gelişmiş durumdadır. Ekonomide emperya l istlerin dayatmış olduğu 
bu tek yan l ı  gelişme özel l ikleri çeşitli ü l kelerin yabancı sermayeye değiş ik  
ölçülerde ekonomik ve politik bağ ıml ı l ığa sürüklenmesi sonucunu hazır
lamış ve bu memleketlerde s ın ıf güçleri a rasındaki dengenin değişmesinde 
etki l i  olmuştur. 

Bütün bunlar, gelişme düzeyi kendi ü lkesinin özel l iklerine uygun olan 
işçi  hareketinde, savaş taktik ve stratejis inin de,  devrimci sürecin gelişme
sinde her işçi partisi ve sendika hareketi tarafından tutulan yol ları n  da 
çeşitli olması gereğin i  ortaya koymaktadır. Bu da Marksist-Leninist teoriye 
tamamen uygundur. Kapitalist sömürgenlikten ileri gelen olayların ve 
süreçlerin çeşitli nite l ik  ve yönlerin i  gözönüne almak da bu teoriyi doğru 
olara k  uygulamanın icabıdır. 

Gerçi, olayların ve süreçlerin çeşitl i l iğ in i  görmek de, bunları n  esas ortak 
karakter çizgisini ,  yani  kapitalist sömürgenliğin varl ığ ın ı  inkar demek 
deği ld ir. Netekim, kıtamızın bir grup ülkesinin tarihlerinde, gerek Ispanyol
Portekiz sömürge egemenl iği  zamanında. gerekse emperyalist egemenliği 
döneminde, birçok ortak çizgiler vardır. Ve bu ortak çizgiler, o memleket
lerin kurtuluş mücadelelerin in  gelişmesinde ortak yönü belirlemişti r. 

Latin Amerika ü lkelerindeki durum gösteriyor ki, bunlar a rasında farklar 
olsa bile. her birinin şimdiki i l letlerin in  kökü ekonomik yapıdadı r. Bu yapı
n ın  bütün Latin Amerika ü lkeleri için ortak temeli de, bunları n mi l l i  eko
nomi leri üzerindeki yabancı emperyalist egemenl iğ i  ve köyde yarı-feodal 
a rt ıkların varl ığ ıd ır. Latin Amerika halkların ın  baş düşmanları büyük te
keller (en başta Kuzey Amerika tekelleri) ve onlarla elbirl iği eden yerli 
ol igarşidir. Bu tahl i l. Lôtin Amerika işçi hareketi için - bu hareketin her 
ayrı memlekette mücadele taktik veya yöntemlerin in  farklı oluşuna bakıl
maksızın - kendine özgü bir ölçüdür. 

Latin Amerikada örgütlü işçi hareketinde daha başlangıçtan itibaren 
kuvvetli bir anti-kapita l ist tutum göze çarpar. Bunun böyle almasına, geçen 
yüzyı l ın  sonunda bazı memleketlerde (örneğin Arjantin ve Uruguyada) 
ücretli işçilerin önemli bir kısmın ın  Avrupalı mülteci ler olması, aynı za
manda yüzyı l ım ız ın başı nda sendikalarda anarşist ideoloj in in hakim ol
ması yard ım etti . Bu haleti ruhiye sermayeye karşı kendi l iğinden bir isyana 
dönüyordu. Marksist-Leninist teorin in  bundaki özel hizmeti. sosyal gerçek-
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leri derinden derine tahl i l  ederek, işçi sınıfı n ı n  düşmanlarının, genellikle 
halkı n baş düşmanların ın  tesbitine i mkôn veren sonuçlar çıkarmış olma
sıdır. 

Şimdiki dönemde Lôtin Amerika proletaryasın ın çoğu savaşla rın ın  köklü 
anti-emperyalist karakteri, bu yeni ve doğru yönelişin işçi hareketinde 
nasıl sağlam mevziler elde ettiğin i  gösteriyor. Ekonomik  amaçlı birçok 
g revlerde anti-emperyal ist isteklerin de ileri sürülmesi, şehir ve köy emek
çilerin in mi lli kurtuluş ve sosyalizm fikirlerinden yana siyasi gelişmelerin in  
söz götürmez bir  kanıtıd ır. Bugün proletaryan ın  savaş programlarında, iş  
ücretlerinin a rttırı lması, toplu sözleşme, çalışma şartların ın iyileştirilmesi 
v. s. gibi günlük istekler elbette baş yeri a lıyor. Ama ekonomik savaş aynı 
zamanda politik savaşla örülüyor; demokratik hakları, mi lli bağımsızlığı, 
kendi kaderine buyruk olma ve içişlere karışmama prensipini savunma sa
vaşı i le birleşiyor; büyük yabancı ş i rketlerin mill i leştirilmesi, büyük çiftlik
lerin istimlôk edi lerek toprakların dağıtılması ve ayırım yapmadan bütün 
ü lkelerle serbest ticaret i lişkileri kurulması gibi  anti-emperyalist istekleri 
gerçekleştirme uğrundaki savaşla g itgide daha sıkı şekilde bağlanıyor. 

Lôtin Amerikan ın  birçok ülkelerinde, günlük ekonomik istekler uğrunda 
geniş yığınla rı birleştirerek seferber eden ve kıyasıya ideoloj ik  çatışma 
şartları içinde geçen savaştan mi lli ölçüde büyük savaşlara geçildiğin i  
görmekteyiz. örneğin, Panama ha lkı devlet egemenliği ve ü l kenin toprak 
bütünlüğü uğrunda böyle bir savaş vermiştir ve vermektedir. Venezüellô 
ha lkı petrol tekellerin in egemenl iğine karşı ; Brazi lya halkı demokrasinin 
yerleşmesi ve mi l l i  ekonomi alanında köklü reformları destekleme uğ
runda böyle bir savaş içinded irler. Ş i l i'de, halk kuvvetleri cephesinin, i kti
darı elde etmesine ramak kaldığı bir gerçektir. Arjantin ve Uruguay'da 
ise, genel g revler, ekonomik istekleri gerçekleştirmek için yürütülen sava
şın sosyal yapıda köklü değişikl i kler uğrunda savaşla kaynaşmasına yol 
açmış bulunmaktad ı r. 

Lôtin Amerika proletaryasının çoğu savaşları nın nasıl göze çarpan bir 
anti-emperyalist ve anti-oligarş i k  yönü  varsa, bu savaşların toplumdaki 
sınıf çelişmelerine verdiği değer de, yani  çeşitli sosyal tabakaların - bun
ların çıkarları değiş ik olsa bi le - ortak düşmanla çatıştıkları şartlar içinde, 
bütün çabaların faydasız bir mücadelede israfı ndan kaçınmak kaygısiyle, 
her konkre duru mda ana çelişmeyi belirleme eğilimleri de en az o kadar 
göze çarpmakta ve gitgide daha açık bir nitelik kazanmaktadır. 

Meksiko'da, Brazilya'da, Kolumbiya'da ve diğer bazı ülkelerde köy
lülüğün eski savaş geleneklerini iyi kullanabilen işçi s ın ıfı, küçük çiftçilerin 
ve tarım işçileri nin geniş yığ ın la rını kendi devrimci mevzi lerine çekmeye 
muvaffak oldu. Ve bu köylüler çoğu defa silôh ı  omuzlayıp partizan müfre
zelerine kat ı ldı lar. Arjantin'de, Uruguay'da ve bunlardaki g ibi orta taba
kanın  kalabalık, mi ll i  burjuvazin in  gelişmiş olduğu diğer bazı memle
ketlerde, proletarya, bu sosyal tabakaların bir kısmını demokratik 
özgürlükleri savunma ve tekellerin egemenliğini s ın ı rlama şiarı a ltında 
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yurtseverl ik savaşına çekmeyi başarabiidi .  Ve bu sayede Ldtin Amerika 
ü lkelerinde kapsamı hayli geniş birl ikler kuruldu. Bel i rl i  ortak ödevlerin 
gerçekleştiri lmesi için mücadeleyi amaç edinen en çeşitli sosyal tabaka
ların katı ldığı halk hareketleri meydana geldi. Her şeyden önce a nti
emperyalist ka rakteri açı kça beliren bu hareketler, boş düşmana karşı 
yönelti ldiğinden, devrimci sürecin gelişmesine kesin l ikle yard ım etti ve 
etmektedi r. 

Lôtin Amerikada devrimci hareket gayrımuntazam bir gelişme göste
riyor. Bu hareket yer yer hôlô zayıftır. Fakat, gerici yöneticilerin baskı ve 
demagoji politi kasın ı n  yanısıra, emperya l izmin hiçbir  vasıtayı esirge
meden bazı sendika önderlerini satı naldığ ın ı  ve büyük sendika birl iklerin in  
yönetim kurullarına kendi ajan larını  soktuğunu u nutmamak ıôzımdır. Bu 
elbette işçi  s ın ıfı n ı n  bi l incin i  kuvvetlendirme çabalarına, konkre eylem
lerde bir l ik sağlama çabalarına beli rl i  ö lçüde zarar veren bir engeldi r. 
Buna rağmen, bugün harekette emperya l izmin ve yerli o l igarşinin yarattığı 
bütün güçlükleri aşarak gelişme eği l imleri gösteren yeni durumlar  ortaya 
çıktığ ın ı  do kaydetmek gerektir. 

ate yandan, proletaryan ın  bir k ıs ım burjuvazi ile sağladığı bir l iğin çoğu 
defa süreksiz olduğu söz götürmez. Burjuvazi kendi devrimci yeteneklerini 
gene ll i kle yitirmiştir. Onun ortaya çıkmakta olon ve şu veya bu ahvalde 
i lerici görüşleri tutan yeni tabakaları bile açık bir kararsızl ı k  ve sebatsızl ık 
göstermekte, tekellerin baskısı karşıs ında tesl im olmakta, hattô hainl ik 
yapmaktadır. Netekim, Brazilya'da, Şi l i 'de, Bol ivya'da, Arjantin'de ve 
diğer bazı ü l kelerde bu böyle olmuştur. Bu acı tecrübe yığınlara çok şey 
öğretmiştir. Bundan a l ınan derslerden biri de, menfaatleri tekeller ve 
ol igarşi tarafından çiğnenen bütün sosyal grup  ve tabakalarla işçi s ın ı
fı n ı n  ku rduğu bir l iğ in zaman zaman aksamosın ı n  sebebini, bu birliği 
sağlama a rzu ve atı l ı mları temeline oturtulan politikan ı n  doğru olmadı
ğ ı nda değ il ,  hareketin yönetimini  burjuvazinin ele geçirmesinde ve kuvvet 
dengesin in  onun yara rına olmasında aramamız gerektiğidir. Ldtin Ame
rikan ın  bazı ül keleri nde işçi hareketin i n  yavaş gel işmesi yüzünden burju
vazin in  hôkim rol oynadığı  doğru olsa da, çağdaş toplumun en i lerici 
s ın ıf ının ideolojis inin yayı lmasına mi l l i  s ın ı rların engel olamıyacağı do 
ortadadı r. Bu ideoloji diğer sosyal tabakaların en devrimci grupları 
üzerinde etkisini arttırmakta, bu suretle Lôtin Amerikada a nti-emperya l ist 
hareketi kuvvetlendi rmektedir. Bundan ötürü proletarya geniş birl i kler 
aramktan vazgeçmemelidir. Tersine, bu geniş birliklerde hegemon olmaya 
çal ışmal ıdır. Eğer bu düne kadar mümkün olmamışso, bugün pekôlô  
mümkün olabi l i r. Bunun gerçekleştiri lmesi de, her  şeyden önce, kıtan ın  
işçi s ın ıfı n ı n  kendi siyasi parti lerini ve sendikalarını  kuvvetlendirerek 
ü lkenin  politik yaşantıs ında kesin ve bel i rleyici kuvvet hal ine gelmesine 
bağl ıd ı r. Işçi s ın ıf ı  kendi öz kuvvetlerin in  örgütlenmesi ve gelişmesiyle 
hegemon durumuna gelerek mi l l i  kurtuluş hareketleri için açık bir plôt-
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form i leri sürebi l i r, bu hareketleri sistemli ve sebatlı b ir  savaş yolunda 
zafere yöneltebi l i r. 

Emperyalizm bunu çok iyi anlıyor. Bundan ötürü de, onun ajanları, işçi 
sınıfını bölmek, bu sınıfın siyasi partilerini g ruplara ayırmak, çeşitli 
tabakaları ve grupları a rasında çelişmeler yaratmak, sendikalarda demo
krasiyi boğmak ve böylece proletaryayı zayıf düşürerek, onu diğer halk 
tabakalarından ayırmak için el lerinden geleni esirgemiyorlar. 

Bi l indiği g ibi, «Ilerleme Birl iği .. nin a maçlarından biri de, bizim memle
ketlerimizde emperyalist metropol ler zamanında ortaya çıkanlar misali 
bir  işçi aristokrasisi yaratmak veya bulabildiğini takviye etmektir. Em
peryalizm yeryüzünün batı yarısında .. hür .. sendikaları palazlandı rmak 
yolundan yürümekte, yani işçi sınıfına kendi hareketi içinden baskı yapa
rak, onu sınıf savaşından saptırmak, bu savaşı «sınıf barışı .. prensiplerine 
göre tarafsızlaştırmak amacını gütmektedir. Arjantin gazetelerinden 
«Nasyon .. 1964 yı l ında yayınladığı gerici bir yazısında, bu amacı, «kıtada 
a rt ık uygulanmasına girişi imiş olon ekonomik gelişme pıanlarının, aynı 
zamanda .. I lerleme Birl iği .. programının, hayata geçirilmeleri için emek
çilerin esas sektörleri ile işverenler a rasında samimi ve serbest b ir  
işbirliğine ihtiyaç duyulan pıanların gerçekleştirilmesine önemli b i r  
h izmet diye belirtiyordu. 

1 963 Mayısında Bogota'da toplanan Latin Amerika ü l keleri Çalışma 
Bakanları, .. hür ..  sendikaların «I lerleme Birl iği .. programına aktif olara k  
katılmasını gerekli gördüklerini gizlemediler. Aynı yı l ın Kasım ayında 
Ameri kal ı lararası Ekonomik ve Sosyal Konsey'in danışma toplantısı yapı ldı .  
Bu toplantıda da, .. I lerleme Bir l iği  .. çerçevesi içinde sendika hareketi 
meseleleri i le uğraşacak daimi bi r komisyon kurulması kararlaştı r ı ldı .  
2 Temmuz 1 964 ta rihinde, Amerikal ı lararası meselerle uğraşan ozamanki 
Devlet Sekreteri ve «Sert hareket hattı .. adlı kitabın yazarı Tomas Man 
Vaşington'da verdiği bir demeçte, .. Latin Amerika işçi hareketi ' I lerleme 
B i rliği' programının başarısında kesin bir etkendi r  ... dedi. Ve bu iş  sözde 
de kalmadı. Işçi hareketi üzerindeki kontrolü pekiştirmek için reformist 
sendikaların kasalarına o luk o luk  dolar a kıtıldı . Bu dolarlann nerede ve 
ne maksatla kullanılacağı da, .. mesken yapımı istikrazı .. , .. sendika ban
kaları kurmak için yatırım .. , .. sendikaların yetkisi dahil indeki sosyal sigor
ta lar için fon» v.s. gibi adlar altında gizlenmeye çal ış ı ldı .  Böylelikle de, 
sınıf düşmanı ile pazarl ığa g i rişerek sadokoya avuç açan ve işledikleri 
hıyanetin ücretiyle kişisel çıkarlarını karşı lamayı düşünen sendika önder
leri sınıf mevzilerini tamamen terketmiş oldular. Vaşington'da Latin 
Amerika işleriyle görevli Serafina Romualdi'nin yönetimi altında faa l iyette 
bulunan Amerikan «Hür emeği geliştirme enstitüsü .. işte bu gibi  sendika 
önderlerinin desteği i le kıtanın birçok ülkesinde özel acenta l ıklar kurdu. 
En büyük tekellerin yöneticileri de bu girişimi vargüçleriyle destekledi ler. 
Bu münasebetle, «Trutempı r Korporeyşın»ın Başkanı Henri Wudbric şöyle 
dedi : «Hür sendikasız serbest g i rişim olamaz, serbest g i rişimsiz de hü r  
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sendika düşünülemez.» Şunu da kaydedelim ki, sözü geçen Amerikan .. Hür  
emeği geliştirme enstitüsü»nün ya ln ız 1963 y ı l ı  bütçesi 1 . 1 41 .509 dolar idi .  
Ve şüphesiz bu para tekellerden sağ lanmıştı. 

Gelgelel im, emperyalistlerin bütün çabaları suya düşmeğe mahkümdur. 
Latin Amerikada devrimci sürecin önüne geçilmez bir karakteri vardır. 
Mi l letlerarası Para Fonu ve .. I lerleme Birl iği .. tarafından al ınan tedbirler, 
bunal ımı yı ladan yı la, aydan aya derin leşen sistemin çatlaklarını yama
maya bile yetmiyecektir. Bu tedbirlerin sökmediğini,  bunla rı düşünen ve 
uygulamaya girişenler de itiraf etmişlerdir. 

Ote yandan, sosya l ist sitemin her alandaki başarıları Latin Amerika 
emekçileri üzerinde gittikçe artan bir etki yapıyor. Şanlı Küba Devrimi  
örneği de bu kıta emekçi lerini savaşlara hız vermeğe çağırıyor ve müca
dele ruhunu kuvvetlendiriyor. Ideoloj i k  savaş görülmemiş ölçüler alıyor. 

Emperya l ist tekellerin muazzam propaganda makinesi, sosyal gerçekle
rin ağır  bastığı şartlar içinde egemen ideoloj in in korunmasını sağlıyamaz. 
Halk yığınlarının sola koyması özel l ikle Arjantin'de göze çarpar bir  
gerçektir. Henüz örgütlü biçimler almamış olsa da, bu sola kayma olayı, 
Arjantin Emekçileri Genel Konfederasyonu'nun i leri sürdüğü ve hayata 
geçiri lmesi için beş mi lyon emekçinin seferber olduğu .. Savaş planı» n ı  
esinl iyen köklü değişiklikler l üzumunun bi l inçle kovranması sonUCUna 
götürmektedir. Şi l i'de, Bolivya'da, Ekvador'da ve diğer ü lkelerde de böyle 
eği l imler göze çarpmaktadır. Bu ü l kelerde de y ığ ın lar köklü değişikl iklerin 
zorunlu olduğunu gitti kçe daha çok kavramaktad ı r. Toprak reformu, mi l
I i leştirme, kendi kaderine buyruk olma sorunları artı k basit bi r ş iar 
olmaktan çıkmakta, hergünkü savaşın program görüşleri ve yığınları n  
bi l incinden doğan istekler hal in i  a lmaktadır. 

Latin Amerikada komünist ve işçi parti lerinin, y ı l lar yılı hiçbir fedakar
lıktan kaçınmadan, baskı ve terör ateşleri içinden geçerek yürüttükleri 
propaganda, örgütleme, eğitme ve seferber etme faal iyetleri a rtı k meyva
larını vermeğe başlamıştır. Latin Amerika proletaryasın ın savaşı üzerindeki 
etkisi artmakta olan komünist parti lerini, işçi hareketinde gittikçe daha 
geniş yığın lar  kendi öncüleri olara k  kabul etmektedi r. Kıtanın bütün ü lke
lerinde, şartlar değişik olsa da, bu savaş şiddetlenmektedir. Halkların 
ortak amacı, emperyalist egemenl iğine Son vermek ve yurtla rın ı  kurtar
maktır. Latin Amerika hal kları, dayanışma bağ larını  sağ lamlaştırarak, 
aydın geleceğe, hü rriyet, refah, i leri l i k  ve sosyalizm geleceğine doğru 
hızla i lerlemektedirier. 
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Havana üç kıta konferansı 

J. M. Fortuni. A. Delgado. M. Salibi 

1966 yı l ının başlarında, canl ı ,  konuksever Havana şehri bir kere daha 
bütün dünyanın dikkatını üzerine çekti : 3-1 5  Ocak tarihleri arasında, 
Havana'da ilk defa toplanan Asya - Afrika - Lôtin Amerika hal kları 
Dayanışma Konferansı bu üç kıtadaki çeşitli devrimci güçlerin temsilcile
rini bir araya getiren toplantıların en önemlisi olmuştur. 

Bu toplantıya, 82 ül keyi temsi l  eden 500 den fazla delege, Avrupa 
sosya l ist ü l kelerinden gelmiş 1 00 den fazla gözleyici, Asya, Afrika ve Lôtin 
Amerikadaki çeşitli u luslararası demokratik teşkilôtların temsilcileri, ve 
birçok siyasi şahsiyetler katı lmıştır. Delege ve misafir sayısı 800 ü geçi
yordu. 

Delegelerin l istesi, kabul edilen kararların başlıkları birkaç sayfa tuta
rındadır. Bu kararların metni ise koca bir kitap meydana getirir. Biz, bu  
yazımızla, konferansın çal ışma ları i le i lg i l i  kısa b i lg i  vermekle, h iç  şüphe
siz i leride incelenmesi ve tartış ı lması gereken başlıca sorunları kısaca 
hatırlatmakla yetineceğiz. 

Birçok delegenin bel irttiği gibi, elde edilen başarılarda konferansın iyi 
hazırlanmış olması büyük bir rol oynamıştır. Oysa bugün dünya durumu
nun karış ık l ığ ı ,  konferansa katılanların sayısı, Amerikan emperyalistlerinin 
ve gerici güçlerin umut ettiği gibi, bu toplantıyı Babil kulesine çevirebi
l irdi .  Konferansın mükemmel düzenlenişi, Kübalı devrimcilerin bu alanda 
elde ettiğ i  büyük tecrübeyi ispatlamıştır. Toplantının seviyesi, başarısı, 
sosyal ist Küba yöneticilerinin keskin görüşünü ve usta l ığ ını göstermiştir. 

Bu konferansın Kübada toplanması da büyük anlam taşımaktaydı : Dev
rimci gücü bir kat daha artan Küba halkı ,  büyük bir coşkunluk içinde dev
riminin Vii. yı ldönümünü yeni kut/amıştı. Hiç şüphesiz, Küba'nın şartları 
Konferansta esen birlik ve beraber l ik  havasının sağlanmasına çok yard ım 
etmiştir. Bütün tartışma lar coşkunluk içinde yürütüldü ve tartış ı lan konu
ların hemen hemen hepsinde görüş birliğine varı ldı.  

2 Ocak tarihl i  mitingte söylediği nutukta, Fidel Kastro şöyle konuştu : 
.. Bu konferansın faydalarını mutlaka göreceğiz. Sonuçları ne olursa olsun, 
Konferans fevka lôde öneml i  bir işe yaramış olacaktır : Dünyanın çeşitli 
bölgelerinden gelmiş bu kadar insan, bütün dünyanın devrimci hareketleri 
ve devrimci önderleri arasında sağlanacak temaslar, hiç şüphesiz meyva
larını verecek, dayanışmayı güçlendirecek, ortak veya iki taraflı yardım
lar ı  genişletecek, eninde sonunda fevka lôde olumlu sonuçlar verecektir ... 

Küba başbakanı sözlerine şöyle devam etti : .. Bu konferansın faydal ı  ve 
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veriml i  o lması. her birimizin  kendi şahsiyetini koruyabi lmesine; kendine 
özgü. gerçekten bağımsız ölçülere göre hareket edebi lmesine bağl ıd ı r. 
Gerçekten olumlu çözüm yol larına varmanın tek yolu budur.� 

Ama bu «bağımsız ve kendimize özgü ölçüler�den ortak bir istek nasıl 
doğabi l ir? Herkesin benimsiyebileceği kararlara nas:1 varı labi l i r? Kon
ferans bu soruların cevabını verdi : önemi. Fidel Kastro'nun beklediği 
«temaslar . .  ın çok ötesine u laştı. Bizce. konferansın sağ ladığı en öneml i  
sonuç. Asya. Afrika v e  Latin Amerikadaki devrimci güçlerin birliğ ini kuv
vetlendirmesidir. Bu bir l iğin temeli. emperyal izme - ve özel l ikle Amerikan 
emperyal izmine - sömürgeciiiğe ve yeni - sömürgeci l iğe karşı daha etkjfj. 
daha çok çeşitli ve çok biçiml i  savaşlar yürütülmesini sağl ıyacak. bu 
savaşları hızlandıracak. karş ı l ık l ı  bir dayanışma olacaktı r. Tom bir bağım
sızlık içinde benimsenmiş tutumların büyük bir kardeşlik havası içinde 
karşılaştırılması bu birliği gerçekleştirecektir. Böyle bir birl iğin gerçek
leşemiyeceğini iddia edenlerin çaba larına rağmen. çeşitl i l i kten doğmuş 
amaçları ve hareketleri ortaklaştıran bir  birl i k  Havono Konferansında 
meydana geldi. 

Viyetnam olayları böyle bir birl iğin sorunluluğunu bir kere daha ispat
lam ıştır. 

Viyetnam halkının yürüttüğü mi l l i  kurtuluş savaşı. Amerikan emperya
listlerinin barbarl ığ ı  karşısında gösterdiği büyük kahramanl ık. saldı rıcı
lara karşı koyan Viyetnam Demokratik Cumhuriyetinin cesareti ve meta
neti. Konferansta ele a l ınan konuların en önemlisini teşkil etmiştir. Viyet
nam hal kına gösterilen dayanışma i le  i lg i l i  tartışmalar. bir l iği perçin
leştiren başlıca etken olmuştu r. Bütün dünyada Amerikan emperyal izmine 
karşı yürütülen savaşın sembolü hal ine gelen. ezgi a ltında yaşayan. kur
tuluş uğrunda mücadele eden halk ların sarfettiği muazzam çabaların en 
somut örneğini teşkil eden Viyetnam kurtuluş savaşı. çeşitli kanaatların. 
çeşitli davranışların bir tek ak ım hal inde birleşmesini sağladı. Konfe
ransa katılan bütün delegelerin Güney Viyetnam Mi l l i  Kurtuluş Cephesini 
ve Demokratik Viyetnam Cumhuriyeti hükümetini tom anlamı ile destek
lemeleri. Conson hükümetinin giriştiği «barış taarruzu�nun gerçek yüzünü 
meydana vurma ları. Amerikan emperyalizminin müdahalesine ve şiddet 
metotlarına karşı candan savaşan bütün devrimci güçlerin hareket b irl i 
ğ ini ve ortakl ığ ını düzenliyebilecek konkre şartların varlığ ını ispatlamıştır. 
Amerikan yönetici çevrelerinin Viyetnama açtığı korkunç harp. insanlığın 
en kutsal istek ve emellerine karşı b i r  provokasyon teşkil eder. Bugün bu 
savaşa karşı yürütülen mücadele. sosyal ist ü lkelerin proletarya enternas
yonalizmini ve Oçüncü Dünya halklarının devrimci enternasyonal izmini 
birleştirdi. bu ik i  gücü önüne geçilmez bir akım hal ine getirdi. Gerek 
dünya işçi hareketinin sınıf çıkarları. gerekse bütün halkların (Amerikan 
halk ı  do dahi l) ortak menfaatfarı yönünden. barışın korunması bir zorun
lu luktur. 

Dünya işçi hareketinde varolan anlaşmazlı kların Havono Konferansında 
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ortaya çıkmadığını iddia etmek, gerçeğe uymaz. Ama a l ınan kararlardan 
- özel l ikle Viyetnam'la i lgil i kararlardon - anlaşı ldığı  g ibi, bütün emper
yal ist a leyhtarı ha reketin birl iğini gerçekleştirebi lecek, objektif bir imkôn 
teşkil eden «ortak nokta lar» vardır. Konferans ço l ışmala rında beli ren yara
tıcı ve olumlu anlayış, bölücü eğ i l imleri etkisiz b ı raktı, anlaşmazl ıklorın 
önemini azalttı. Küba delegasyonunun, Sovyet delegasyonunun ve diğer 
delegelerin, bir l iği sağlamak üzere sa rfettiği çabalar, çok öneml i  bir  rol 
oynam ıştır. 

Delegelerin ezici çoğunluğu için bir l ik sorunu en önemli sorun olduğu 
ha lde, si lôhlı savaş yolunu olanak haline getiren objektif şartların varol
duğu ü lkelerde, bu mücedele yolu sorunu, ve halk ların emperyalist boyun
duruğundan kurtulma yol ları sorunu, Konferansta sık sık ele a l ınan konu
l a r  teşkil etti. Küba cumhurbaşkanı Osvaldo Dortikos'un şu sözleri uıun 
uzun alkışlandı : «Konferansın ilk toplantısında üç kıtanın kurtuluş hare
ketleri konusunda dünya çapında bir önem taşıyan bir prensipi ortaya 
atarken, her ha lde bütün delegelerin genel duygusuna tercüman olaca
ğ ım ı  sanıyorum. Bu prensipi şu şekilde ifade edebil i riz : Emperyalist güç
lerle gerici güçler, kanuni mücadele şekil lerine imkôn bırakmadığı anda, 
emperyal izmin si lôhl ı  şiddetine, devrimci şiddetle karşı koymak halkların 
hakkı ve ödevidir. Yine yoldaş Dortikos'un bel i rttiği gibi : «Savaş ve zafer 
yolla rını tôyin ve tesbit eden, her ü l keye özgü şartlarla mi l letlerarası 
şartlardı r . . ... 

Konferansta karar a ltına a l ınan genel siyasi bi ldiri ise şöyle demekted i r :  
«Ta ri h  bize şunu göstermiştir :  Emperya l istlerle ortakları baskı ve  yıldırma 
metotları ile sömürülen halkların istediği  dönüşümleri engellemeye çal ış
t ık ları zaman, bu halk lar en eti ki l i ,  en enerj ik  mücadele yollarına baş 
vurmak zorunda kal ı r. Bu mücadele yol larının en etki l is i ,  si lôh l ı  savaştır. 
Halkın savaşa g i riştiği ü lkelerde öncü güçlere düşen tarihsel ödev, devri
m in başına geçmektir. Insanl ığın geleceğini baltalamaya ça l ışan bu 
amansız savaşta, bu ödev prestij meselesi olmaktan çıkıyor, bunu yerine 
getirmiyen öncü güçlerin var l ığ ı  bi le anlamını kaybediyor. 

Bu konu ile i lg i l i  olarak, barış içinde yan yana yaşama prensipi fevka
lôde önemli  bir özel kararda tanımlanmıştır. Bu kara r  SBKP'nin XX. Kong
resinde kabul edilen, ve gerçeklerin doğru ladığı  tezleri, çok açık bir  
şekilde teyit etmektedir. Ozgürlüksever devletlerin dış politikasına temel 
olan barış içinde yan yana yaşama prensipiyle, Asya-Afrika ve lôtin 
Amerikada halkların emperyalist ezgisine ve yerli sömürücülere karşı 
yürüttüğü mi l l i  ku rtuluş savaşı - bu savaş hangi şekli a l ı rsa a lsın - a ra
sında bir  uyuşmazlık, yoktur. Konferansta bu kararın ezici bir  çoğunlukla 
kabul edil işi, bu prensipin doğruluğunu ispatlamışt ı r. Kararın bel i rttiğ i  
g ibi, barış içinde yan yana yaşama politikası, b i r  ü l kenin içindeki sömü
rücü sınıflarla sömürülen sınıflar arasındaki i l işki lerde ; ezgi a ltında tutu
lan halklarla onları ezenler a rasındaki savaşta uygulanamaz. Kararda 
şunları okuyoruz :  «Bu şartlar içinde, emperyalistlerle uşaklarının yaptığı 
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g ibi. barış içinde yan yana yaşama prensipini i leri sürerek halkların sos
yalist devrimi  gerçekleştirme hakkını sınırlandırmaya ka lkışmak. söz konusu 
olamaz. Barış içinde yon yana yaşama prensipinin kabulü demek. küçük. 
büyük. bütün devletlerin kendi kaderini tôyin etme özgürlüğü ve egemen
liği prensiplerine saygıyı kabul etmek demektir ... Başka bir deyimle şiddet 
metotlarının. saldı rıların suçlanması. emperyalistlerin çeşitli devletlerin iç 
işlerine müdaha lesinin reddi demektir. Bu gibi hareket ve müdahaleler 
barış içinde yan yana yaşama prensipini i hlôl etmektedi r. Yine Kararda 
bel irti ldiği gibi : .. Saldırıya hedef olan halklara kararlı bir destek sağlıyan 
demokratik ve ilerici devletlerin davranışı ise. barış içinde yan yana 
yaşama prensipine uygun düşmekted i r  ... 

Asya. Afrika ve Lôtin Amerika halklarının i l k  Dayanışma Konferansı. bu 
üç kıtada halkların. devrimci ve i lerici güçlerin milli kurtuluşları. eksiksiz 
bağımsızlı kları uğ runda. gerikalmışl ıktan. yoksu lluktan ve ümmil ikten kur
tulmak. karşıla rına çıkan önemli sorunları çözebilmek için. yü rüttükleri 
savaşların koordinasyonu yolunda çok önemli bir hamle teşkil eder. 

Yeni-sömürgecilerin ve emperyalistlerin boyunduruğu a ltında kalmış 
ü lkeler için. ta rihi bir  önem taşıyan Havana Konferansı yeni b i r  dönem 
teşkil eder :  Bu konferans. ezgi a ltında yaşayan halkların yürüttüğü savaşa 
yeni bir hız verd i ; öte yandan. konferansta ortaya konulan birçok yeni ve 
önemli soruna. dünya işçi hareketi en uygun çözüm yolları bulmak zorun
dadır. 

Bu yazının çerçevesi içinde bu temel sorunların bazılarını ancak hatır
latmakla yetineceğiz. 

Her şeyden önce. dünya sosyal ist sistemiyle mi l l i  kurtuluş hareketlerinin 
çabalarını birleştirme sorununu ele olal ım. Buna bağlı i kinci bir sorun 
ortaya çı kıyor :  Bu çok geniş hareket içinde. her kıtada ve her ülkede varo
lan ideoloj ik  ve teknik teşkilôtlanma özelliklerinden doğan merkezkaç 
gücünü yenecek yollar nelerdir? Birlik ve dayanışma gücü. anti-emperya
list savaşı dünya ölçüsünde koordine etme yolu ile. bu merkezkaç eğil im
leri etkisiz bıra kmak bir  ıorunlu luktur. Bütün halkların en büyük ve ortak 
düşmanı. Amerikan emperyalizmi bütün dünyada saldı rıya geçtiği için. bu 
tarihsel zorunluluk bugün daha da ivedili b ir  ödev haline gelmiştir. 

Bir l ik sorununun b i r  özelliği de şudur :  Asya. Afrika ve lôtin Amerika 
halkla rının yü rüttüğü savaş birl iğ inin olanak ve yollarının kökleri nedir? 
Bu sorunun teorik temelleri. Konferansa sunulan «Asya. Afrika ve Lôtin 
Amerika dayanışma hareketinin kökleri ve amaçla" .. başlığ ını taşıyan 
vesikada incelenmiştir. Vesikada bel irti ld iği  gibi : .. XV. ve XVI. yüzyıllarda 
büyük cografi keşiflerin. yeni kuru lan kapitalist rejimin atıldığı ilk mace
ranın sonucu olarak. ve daha sonraları. emperyal izmin ortaya çıkması ile 
meydana gelen büyük sömürgeci devletler. Asya. Afrika ve lôtin Ameri
kada yüzyıllardan beri saldırıcı. sömürücü ve yağmacı bir politika izle
mişlerdir . . .  lôtin Amerikada. sömürgeci istismar sü reci çok daha çabuk 
gelişip yeni sömürgeci biçimler aldı .  Asya ve Afrikada ise. bu gelişme 
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birkaç yı l  önce ancak, bu iki kıtada birçok ü lkenin siyasi bağımsızlığa 
kavuştuğu dönemde ancak meydana gelmiştir.» 

Havono Konferansında incelenen çok önemli bir sorun do, Marksist
leninist partilerle komünist olmıyan devrimci güçler a rasındaki birl i k  
yolları ve  olanakları sorunudu r. 

Kanaatımıza göre, bu konferans, bütün devrimci güçlerin tutumunu 
kuvvetlendirmiştir. Bizce karş ı l ı kl ı  onloyışa ve sıkı birliğe daha elverişli, 
çok yakında meyvalarını verecek, yeni şartlar yoratmımıştır. 

Bu yeni şartlardon biri, üç kıtadaki devrimci sürece karşı gösterilen 
görüş açıkl ığı ve genişl iğidir; baska bir deyimle, emperyalist ve gerici 
güçlere karşı yürütülen savaşta, halkların bütün devrimci şekilleri kul lanma 
zorunda oldukları prensipinin bi l inçle anlaş ı lmasıdır. 

Konferonsın gündeliğine a lınan çeşitl i  sorunları incelemek üzere, birkaç 
komisyon kurulmuştu r :  Siyasi, i ktisadi komisyonlar, toplum ve kültür, teş
kilôt işleriyle ödevlendirilen komisyonlar vb. Bu komisyonlarda hazırlanan 
kararların çoğu, oy birliği ile kabul edildi. Siyasi Komisyon, genel siyasi 
kararı, 17 genel karar ve bildiri, 16 özel karar hazırlanmıştır. Bu kararların 
18'i ,  en ivedil i  sorunlarla ; üçü, sömürgeci l iğe ve yeni-sömürgeci l iğe karşı 
yürütülecek savaş sorunları i le, ikisi, Viyetnam'la i lgi l iydi. Teşkilôt işleriyle 
ödevlendirilen komisyon, Konferans başkanl ığ ına bir rapor verdi. I ktisadi 
komisyon bi r genel karar ;  toplum ve kultür işleriyle ödevlendirilen komis
yon, bir genel kararla sekiz karar hazırladı. Kapanış toplantısında, Kon
feransın Genel Bi ldirisi kabul edildi. Hiç şüphesiz, bütün bu vesikalar  dev
rimci ler a rasında daha uzun süre inceleme ve tartışma konusu olacaktır. 

Konferans : .. Avrupa ve Kuzey Amerikadaki işçi sınıfı, devrimci ve ilerici 
güçler, sosyalist ü l kelerle sıkı bir işbirliği yürütmek bir zorunluluktur .. 
prensipini açı kladı. Bu açıklama, Avrupa sosya list ü l kelerinden gelmiş 
delegelerin, mi l letlerarası demokratik teskilôtların konferansa katı lmış  
olması, bütün emperya list a leyhtarı güçler için ortak hareketler yürütme 
olanaklarının çok arttığını göstermiştir. Asya, Afrika ve lôtin Amerika ha l k
larının yürüttüğü savaşın diğer iki büyük okımo, yani dünya sosyal ist 
sistemiyle gelişmiş kapitalist ü l kelerdeki işçi hareketine karşıt olduğunu 
iddia edenleri yalanladı. I ktisadi komisyonda hazı rlanan kararın bel i rttiği 
noktalar arasında «her ü lkenin konkre şartlarına göre, kapitalist olmıyan 
gelişme ve sosyal izme geçiş yolları ile insanın insanı sömürmesine son 
verme «prensipini desteklemesi büyük anlam taşımaktadır. 

Konferansın hemen yerine getiri lebilecek kararlarındon biri ; faa l iyetleri 
koordine etmek, Konferansta a lınan kararlar;, yapılan tavsiyeleri yerine 
getirmekle ödevlendirilen, merkezi Havana'da bulunacak üç teşekkül ün 
kuru lmasıdır. Bu kuru luşlar, Asya, Afrika ve lôtin Amerika halklarının 
Dayanışma Teşki lôtı ; sömürgeci l iğe karşı yürütülen savaşlara ve mi l l i  
kurtuluş hareketlerine Yardım Komitesi ; Viyetnam Halkiyle Dayanışma 
Komitesidir. Ayrıca, 16 Ocakta, yani Konferans biter bitmez, özel ve 
önemli ödevler yüklenen lôtin Amerika Dayanışma Teşkrıôtı da kuruldu. 
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Asya, Afrika ve Latin Amerika halkları Dayanışma Teşki latının ıCra Komi
tesi, 1968 yı l ında Kahirede toplanmasına karar verilen üç - kıta Konfe
ronsına kadar işbaşında kalacaktır. Bu teşkilatto oniki ü l keyi (yani her 
kıtadan 4 temsilci) temsil eden delegeler bulunuyor. Genel Sekreter 
Küba'I ıd ır, Teşkilatta temsil edilen ü lkeler şunlard ı r :  Afri kadon - Birleşik 
Arap Cumhuriyeti, Portekiz sömürgeleri, Leopoldvi lle-Kongosu ve Gine. 
Lôtin Amerika'dan - Dominika Cumhuriyeti, Şil i ,  Veneı.uela, ve Porto-Riko. 
Asya'dan Güney-Viyetnam, Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti, Suriye ve 
Pakistan. 

Mi l l i  kurtuluş hareketlerine Yard ım Komitesinde de 12 ü lke temsil edil 
mektedir :  Afrikadan - Cezayir, Ghona, Tanzanya ve Brazıaville - Kon
gosu. Latin Amedka'dan - Ingil iz Güyanın, Guatemala, Brezilya, ve Küba. 
Asyadan - Sovyetler Birl iği ,  Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboç ve Japonya. 

Viyetnam halkı i le Dayanışma Komitesinin başında Venezuela Mi l l i  Kur
tuluş Cephesinin temsilcisi bulunuyor. Komiteyi Viyetnam halkını temsil  
eden iki delege (bir i  Güney-Viyetnamdan, i kincisi Kuzey-Viyetnamda), 
Demokratik Kore Halk  Cumhuriyeti, Leopoldvi l le-Kongosu, ve Küba tem
si lci leri teşkil ediyor. 

Lôtin Amerika Dayanışma Teşkilatına gel ince, teşkilôtlanma komitesine 
Brezilya, Küba, Kolombiya, Ingi l iz Güyanı, Guatemala, Meksiko, Peru, 
Uruguay ve Venezuela temsilcileri seçilmiştir. Bu Komitenin ödevi 1967 de 
toplanacak olan ilk Latin Amerika Halkları Dayanışma Konferansının 
hazı rlı klarını yapmaktır. 

Angola, Mozambik, Portekiz Ginesi, Aden, Kongo, Venezuela, Guate
mala, Peru, Kolombya ve daha başka ü lkelerde si lôhla yürütülen mi l l i  
kurtuluş hareketlerinin kemsilci lerine ancak bir i lg i  gösteri lmesi; Z im
babve, Güney Afrika, Fi l istinli Araplar ve Amerikal ı  karaderi l i lere karşı 
bi l inçl i bir dayanışmanın dile getirilmesi, utanç verici ı rk ayırım ına karşı 
yükselen şiddetli protestolar, üç kıtanın birçok ülkesinde gerici güçlerin 
uyguladığı terör ve baskı politikasının suçlanması, Batı Almanya intikamcı 
çevrelerinin teşkil ettiğ i  tehl i kenin israrla açığa vuru lması, Küba i le 
dayanışma duygusunun kuvvetle belirtilmesi, Dominika hal kına karşı g iri
şilen silôhlı müdaha lenin suçlanması, özell ikle Viyetnam halkını destek
leme akımının dünya çapında gelişmesi ,  emperyal izme, özel l ikle Amerikan 
emperyal izminin açgözlülüğüne ve yırtıcı l ığına karşı yürütülen savaşta 
ortak cephenin çeşitli hal klarını teşkil etmektedir. 

Bu a landa, çok hakl ı  olarak, iyimser olabi leceğimizi ; bu dayanışma 
gösterilerinin, pek yakında, mi l l i  kurtu luşları uğruna kahramanca savaşan, 
ezg i altında tutulan bütün ül kelere, etkili b i r  yardım şeklini a lacağını 
umuyoruz. Asya, Afri ka ve Latin Amerika halkları Dayanışma Komitesinin 
ilk faal iyeti, Viyetnam Demokratik Cumhuriyetini yeniden bombalamaya 
başlayan Amerikan emperyal istlerinin bu hareketine karşı konkre çareler 
istiyen ateşli çağrısı, bu umudumuzun boşa çıkmıyocağ ını göstermektedi r. 
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Konferansın kapanışı münasebetiyle söylediği nutukta, Fidel Kastro, bu 
büyük başarı ların kolay kolay sağ lanmadığ ın ı , bütün delegelerin kabul 
edebileceği ölçüler ve kararları tesbit etmek üzere, büyük çabalar gerek
tiğini  söyledi. Küba devriminin önderi şöyle konuştu : «Bütün anti-emper
yalist hareketler arasında kurulan bağların, Konferansta kurulmasına 
karar verilen bütün teşekkül lerin, devrimci savaşı destekliyeceğine, kuv
vetlendireceğine, dayanışmayı arttı racağına eminiz. «Fidel Kostro'nun bu 
kanısına biz de katıl ıyoruz. Yeni Asyanın, yeni Afrikanın, yeni Lôtin Ameri
kanın, dünyan ın  geniş bir kesiminde şimdiden gerçekleşen yeni dünyanın 
mutlu geleceği ne inanıyoruz. 
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Romain Rolland - savaşla her zaman bizimle 
beraber 

(Doğumunun 1 00. yıldönümü münasebetiyle) 

Georges Cogniot 

En şerefli dôva için. barış için savaşan bütün i nsan lar. 29 Ocak 1 966-da. 
harbe karşı yoru lmadan kahramanca savaşan ve i leriyi görerek bu kor
kunç kötülüğe karşı kitlelerin bir l ikte hareketlerin i  örgütleyen savaşçının,  
Romain (Romen) Rol /and' ın 1 00. doğum yı ldönümünü andı lar. En i lerici 
s ın ıf ın,  devrimci proletaryan ın  temsilci leri bu büyük ayd ın ı  en içten gelen 
duygularla anıyorlar. O, kendi deyişiyle, Sovyetler Birl iğ i  ve mi l letlerarası 
işçi sın ıfı hareketi yanında yer a lmak için, iki dünya savaşı a rasındaki 
yı l larda .. b i r  uçurumu aştı ... Sömürge boyunduruğundan ancak yeni kur
tulmuş olan ve sömürgeci l ik le yeni-sömürgeci l iğe karşı savaşan bütün 
halk lar, H indistan'da, Çin'de ve başka ü lkelerde emperyalizme karşı baş 
kaldıran «yeni güçlerin önüne geçilmez yükselişi .. i le Romen Rol/and'ın 
sürekli ve can l ı  dayanışmasını  an ı larında yaşatıyorlar. 

Hünerinin ve ününün meyva larında bütün gücünü en insancıl ,  en hakl ı  
dôvaya veren bu yüce yazarın ış ıldayan ruhu, harbe ve s ın ıf  ezgisine 
karşı, m i l /etlerin köle edilmesine ve insanları n  hor görülmesine karşı 
savaşta kararlı olanlar ın yürüdüğü yol u  sürekli olarak aydınlatıyor. 

Romen Rol/and, bütün ömrü boyunca politik ve toplumsal bakımdan 
faa l  deği ldi .  O'nun hayat yolu karmaş ık  ve çel işmelerle doludur. Romen 
Rol/and asl ında «bireysel b i l incin gücü .. nü ve "I ibre esprih.i, yan i  «özgür 
ruh .. u destekliyor ve buna saygı gösteriyordu ; i ndividüol izme ve l iberalizm 
görüşlerine eğ i l imi  vardı .  Ama, Birinci Dünya Harbinden önce yayınlanan 
büyük romanın ın kahramanı Jan Christof, - Rol land' ın Maxim Gorki'ye 
gönderdiği selamlama demecinde yazdığı  g ib i  - «san'atı ve düşünceyi 
sömürenlere karşı, onların ikiyüzlülüğüne, estetikçi ve retorikçilerin idealist 
a ldatmacalarına karşı .. , y ığın ların bi l incini  körleştirmek ve onları sosyal 
sorumlu luk  sorunundan uzaklaştırmak istiyenıere karşı art ı k  savaşa giriş
mişti .  Yazar, .. sosyal benci l l iğe .. , "düpedüz oportünizme .. , . .  parlômenta 
i rtikôpına .. karşı nefretini açıkladı. Rol land' ın 1900-1903 y ı l ları nda yazdığı  
.. le Theôtre du peuple .. (Halk tiyatrosu) adl ı  kitabı ,  Faust'un şu sözleriyle 
bitiyordu : "Once işlem gel iyordu ... Ramen Rol/and Paris'te bir ha lk  tiya· 
trosu kurmayı denedi, başarısızl ığa uğradı. Ve gördü ki, manevi kurtuluş 
sosyal kurtuluştan ayrı lamaz ; Qnce, « . . .  sefalet ve aşırı iş  a ltında ezi l ·  
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miyen, . . .  kendi kaderin in  efendisi o lan bir  halk, bugün gelişmekte olan 
savaşta galip gelen b i r  halk yaratmakla .. işe başlamak gerek. 

O zamanlar  sosyal ist fikirler, Romen Rol land' ın yapıtlarına, hôtı ra def
terinden de anlaşı ldığına göre arada bir  kendi isteği dışında, ancak yeni 
yeni g irmeğe başlamıştı. O, ancak bulanı k-felsefe an lamında bir sosya
l i sti ve romanların ın  kahramanları, ha lka g iden yol u  bulmad ıkla rındon, 
derin düşüncelere dolmakla kalıyorlardı. 

1914 yı l ı nda harp çıkınca Romen Rolland, kendi isteği dışında yavaş 
yavaş siyasete katı ld ı .  O, «kargaşal ığ ın  üstünde .. kalarak, bir manevi 
dünya, bir hür  vicdanlar ve bağımsız hükümler dünyası kurmak istiyordu. 
Bu yolda, Albert Einstein ve Albert Schweitzer gibi  ün lü  hümanistlerin 
desteğ ini gördü. O dönemde Rolland için çıkış noktası, sofu şövenizme 
karşı soyut bir vicdan özgürl üğünü savunmaktı. O, geçici bir süre, özgür
lüğü b i r  hayalet olmaktan çıkarıp  gerçekleştirmek için önce gerekli sosyal 
temeli ele geçirmenin ve bunu hazırlamanın önemli olduğu b i l incine 
varamamıştı. 

1 918-1919 y ı l la rında Rol land, harp ile emperyal izm a rasındaki i l işkileri 
daha açık olarak gördü. Bunun sonunda da, sosyal devrimin bir zorun lu luk 
o lduğu görüşüne u laştı. 

Harp s ırasında ısviçre'de Lunaçarski ile tanıştı ve onun yardımıyla Rus 
devrim fikrini yakından öğrenebi ldi .  19 Ağustos 1918-de Rol land Rusya'n ın  
yeni yöneticileri hakkında şunları yazıyordu : «Bu i nsanlar, 93-ün i nsanla
rından daha yüce ... Fransız devrimin i  ve Yokobinleri sayan bir  kişinin 
ağzından işit i len bu sözler, övgülerin en büyüğüydü. Rol land, Antant
devletlerin in  Sovyet Rusyayı işgale kalkışmalarını büyük bir hiddetle 
protesto etti. Daha sonları da, sovyet ü l kesini aç  b ıra kmak ve Rus devri
min i  boğmak amacıyla dünya burjuvazis inin kuvvetlerini bi rleştirerek 
gi riştiği denemelere ve ablukaya karşı çıktı. 

Sovyet halk ın ın  ve bütün dünyan ın  Lenin' i  kaybettiğ i  o acılı gün lerde 
Romen Rolland, «granit inançların havarisi .. ne karşı, «insan eyleminin 
çıkardan en a rı bu  önderi .. ne karşı hayranl ığ ın ı ,  .. Izvestiya . .  gazetesinde şu 
sözlerle dünyaya duyuruyordu : «O'nun manevi çehresi daha hayattayken 
bronzlara işlendi ve daha yüzyı l la rca kalacak ... 

Şüphe yok ki, Romen Rol land komünist değ i ldi .  O dönemde bolşevist 
öğretimi b i le doğru dürüst b i lmiyordu. Çok derin bir insancıl ve ah lôk  özü 
olon devrimin içlemini Rol land her zaman yeteri kadar anlaşı l ı r  bulma
mıştı. Ostel ik, başka fikirlerin, örneğ i n .  Gandi'nin fikirlerin in  etkisi a lt ında 
da kalmıştı. Rolland'a göre, sosyal izm genell ikle kişi l iğ i  hor görüyordu ve 
yalnızca daha iyi bir ekonomik düzenin örgütlenmesi ve kuruluşu sorun
larıyla uğraşıyordu. Devrim düşmanları ,  O'nun dürüstlüğünü ve namus
lu luğunu kötüye kul lanmak için hiç bir fırsatı kaçırmadı lar ;  ve komünist
leri, kendi i l keleri ne a paçık zıt olan, amaç aracı kutsal k ı lar, düşüncesinin 
kapsamına sokmaya kal kıştılar. Romen Rol land' ın komünizme resmen 
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katı lmayı reddetmesi buradan gelmektedir. Ve Henri Barbüs i le  Romen 
Rolland a rasında 1921-1922 yı l larında geçen polemik de burdan çıkmıştı r. 

Bu tartışmada Barbus, .. düşüncenin özgürlüğü» taraftarların ın  politik 
savaşa karşı i lg isizl ikleri n i  ortaya koydu. Egemen sosyal düzene karşı 
yapı lan sakıncasız tenkitle ayni zamanda, yeni bir  sosyal düzenin kurul
ması yolunda o lumlu  çalışmaların bir l ikte yürütülmesi zorunluğuna haklı 
olarak  işaret etti. Lenin' in dediği g ibi, zora baş vurma hiç bir  zaman 
komünistlerin ü lküsü deği ld i r ;  ama belir l i  koşul lar  içinde bunun tarihsel 
bir zorun lu luk  olabi leceğin i  Rolland zamanla anladı ; proletarya dik
tatoryasın ı n  Marksistler için bir a maç değ i l ,  a ncak bir  aşama olduğunu  
kavradı .  Düşüncesindeki evrimin bir  sonucu olarak Rol land 1 931 yı l ı nda, 
eylemi bir  kenara iten .. ül kücü yanl ış düşünce tarzı»nı suçladı. 

Romen Rol land, soyut bireyci l ikten ve gözlemci l i beralizmden kendini 
bu dönemde ayırdı. Geriye b ıraktığı yol ,  .. aş ı lmış ön yargı lar» ve «yı k ı lmış 
haya l ler» i le doludur. Bir çok bakımdan Gorki 'nin etkisi a ltında kalan 
Rol land, bütün güçlerin ve kişisel yeteneklerin serbestçe serpi l ip  gel işmesi 
ile i lg i l i  sosya l ist görüşü, yani kiş i l iğ in her yönden gel işmesini ancak 
sosyalizmin güven a ltına alabi leceğ i düşüncesini benimsedi. Rol land, 
«yeni, s ın ıfsız toplumun, s ın ıf  savaşın ın bu  çocuğunun», en yüce ahlôk 
değerlerin in  yuvası olacağı n ı ;  komünizmin hümanizmle eş olduğunu  
a çıkladı .  Mareel Cachin' in bel i rttiğ i  g ib i ,  Rol land, komünizmi en yüksek 
düşünce değerleri arasına a lm ıştı. Rolland, günümüzde insan ruhu için, 
dünyayı yenileyen savaşta er olarak  yer a lmaktan daha yüce bi r  ödev 
olamıyacağı nı yazıyordu. 

Rolland bu dönemden sonra ortık bireyci l iğ i ,  «kendi kampının dor çerçe
vesi içinde hırsla kabuğuna çekilen aydının küçük mülkiyetçi çabaları .. 
a nlamında «burjuva aydın larının seçkinlerinin çocuksu rüyaları» ve sahte
kôrl ık olarak  değerlendiriyor. Yazar, bunun yerine, sosya l eylemlerin 
dayanışmasını, yani «insan toplumunun özünde tam orta yerde kök salmış  
olan genişleti lmiş  bi reyci l iğ i» ;  kardeşl ik ortakl ığ ı  içinde kişi lerle kitleler 
arasında enerji değiş-tokuşunu oturtuyor. Yazar, benliğine dönmüş birey
cileri doğru olarak .. Koperni k  ve Gal ile» öncesi i l im adamlarına benze
terek şöyle diyor:  .. Onla r dehşet ve hiddet içindeydi. Çünkü, gezegenlerin in  
yerinden kıpırdamaz egemen l iği  koparı l ıp  a l ınmıştı ; cünkü, sonuzlukların 
derin l i klerine doğru yol açtık ları gezegenleri, böylece batmaya mahkum 
edilmişti.» Bugünkü gerici aydın ,  bu bakımdan, Gal i le hakkında hüküm 
veren lerin kardeşidir. 

Savaşçı Romen Rolland. 
Romen Rolland 1930 y ı l larında yoğu n  bir toplumsal ve politik eyleme 

girişti. Bu, bir dereceye kadar sömürgeci l iğe ve emperyal izme karşı yönel
mişti. Rol land, 15  Şubat 1 933-de şunları yazıyordu : «Modern dünyanın 
görünüşü cehennemi andı rıyor. Imtiyazlı mi l letler kümeciğ in in  çıkarların
dan kendini ayırabi len her kişi, eninde sonunda, hizmet ettiği ve guru r 
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duyduğu tüm uygarlığ ın ,  dünya halkların ın  onda dokuzunun korkunç bir  
biçimde, utanç verici ve yozlaşmış b i r  biçimde sömürülmesine dayandığın ı  
öğreniyor. Ve bu buluş ruhuna yerleşir yerleşmez de içindeki yaşantı 
sevincinin ış ık ları sönüveriyor. Ama, bu yarayı yakmaya kara r  vereceği 
ana  kadar . . ... 

Sömürgelerde ve her şeyden önce de Fransız sömürgelerinde a l ına n  her 
baskı tedbiri, «emperyalizm boyunduruğunu kırmak için bütün dünyada 
bugün yürütülmekte olan büyük savaşın .. bu askerini  içtenl ikle ve cesaretle 
i lerlemeğe yöneltiyor. O'na göre, Asya, Afri ka ve Lôtin Amerika halklarının 
düşünce ve ahlôk katkısı olmaksızın uygarl ığ ın  i lerlemesi düşünülemez. 
Rol land'ın, «köleleştir i imiş halkların kaçını lmaz ayaklanması» ile dayanış
mayı desteklemesi yalnızca sözde kalmamakta, ayni zamanda faal siyasi 
eylemlerinde de şu düşünce i le kendini göstermektedi r :  .. Ezgi karşısında 
k imse tarafsız olamaz ... 

«Yürüyüşte ordunun öncüleri .. i le  savaş a rkadaşı olarak  Romain Rol land 
Fransız Komünist Partisine büyük b ir  güven ve yakın l ık  gösterdi .  Part inin 
bütün prati k eylemlerini, örneğin  1 932 y ı l ında Paris'te Halk Oniversitesi 'n in 
ördütlenmesini faa l olarak destekledi. Rolland, 20 Ocak 1937'de Mi l l i  Parti 
Konferansı'na gönderdiği selam mesaj ında yerini bulan şu sözleriyle 
d ikkati çekiyord u :  Bu parti, «tarihsel gelişme mantığ ına göre ve kendi 
basireti sayesinde yanl ızca Fransız ha lk ın ın ve onun uluslara rası ödevin in  
gerçek temsilcisi o lmakla kalmamış, ayni  zamanda a kla  yatkın ve s ıhhatli 
bir Fransız mi l l i  siyasetin in  savaşçısı olmuştur ... Romen Rol land, .. kendi
lerine, partiyi yönetmek gibi yüce ve ağ ı r  b i r  görevle şeref verilen yoldaş
ların geniş görüşlülüğü, kendilerine hôkim oluşları ve siyasi sağlamlığı  .. 
karşısında duyduğu hayranl ığı  g izlemedi. 1 937 y ı l ın ın  Ara l ı k  ayında 
iX. Parti Kongresi'ne gönderdiği  selam mesajı Romen Rol land' ın Fransız 
Komünist Partisine karşı duyduğu içten yakın l ığ ı  gösteriyordu. O, şeklen 
partide olmadan, Fransız komünistlerinde kendi yoldaşların ı  ve kardeş
lerin i  bulmuştu. 

Bu satırların yazarı, 1 938 yı l ı nda Maurice Thorez (Moris Torez) i le bir
l i kte Romen Rol land' ı  Vezelay'daki küçük evinde ziyaret etmişti. Ak saçlı 
yazarın, proleter önderini nasıl temiz ve içten bir dostlu kla karşı ladığ ı n ı ;  
Rol land i le Torez' in b i r  çok önemli sorunu  v e  en başta da eylem birl iği 
sorununu tartışmaya alışkın oldukların ı  ben de söyliyebi l i rim.  Konuşmaları 
bütün günü doldurdu. Birib irlerine karşı davranışları gerçekten kardeşçe, 
samimi ve dolaysızd ı .  

Romen Rol land, 1 935 y ı l ı nda ziyaret ettiği Sovyetler Birl iğ inde, "bütün 
d ünya halklar ın ın en ateşli u mutların ın  meyvasını», «sosyal i leri l iğ in  
sağlam gara ntisin i», bütün halk lar iç in  barış  kalesini gördü. Sosyal izmin 
kapitalizmden üstün olduğunu ispat etmek için, her iki ekonomik ve sosyal 
düzenin in barı ş  içinde yan yana yaşamasın ın en iyi a raç olduğunu Rol
land çok iyi an lamıştı. Oktobr Devrimi 'n in 1 0. yı ldönümünde gönderdiği 
selam demecinde bu düşünceleri bütün gücüyle dile getirdi. Rol land, 
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Sovyet Cumhuriyeti 'n in  ü l kesi dışında si lôhl ı  b i r  savaş oyununa düşme
mesini ve bütün kuvveti ni «kendi evin i  güvenle ve sağlam olara k  kurmaya .. 
toplamasını  sağl ı k  veriyor ve şunlar ı  yazıyordu : «Bu yen i  yapı kuru lduğu 
gün,  Avrupa'da ve öteki kıt'a larda n ice köhne evlerin nası l  y ık ı ld ığ ın ı  
göreceğiz . . .  Çünkü gündüzler, gecelerin ö lümüdür ... «Geniş, kudretli ve 
veriml i  devrim ı rmağı, . . .  barıştan geçerek .. i lerl iyar. 

Romen Rolland, Savyet Rusya'ya karşı tehdidieri, Avrupa'da gerici l iğ in  
baş kaldırmasın ı  haber veren teh l ike çan ları saymıştı. Rol land, 1929 yı l ında 
Alman ve Fransız sanayin in  büyük soylu ların ın  canice oyunların ı  ve her 
ik i  ü l kenin ortak bir  ordu kurma plônlar ın ı  suçladığı  g ibi, 1 930-da Kont 
Coudenhove-Kalergi 'n in «Panavrupa .. -ü lküsünün bir anti-sovyet ittifak 
olduğunu açığa vururken, Sovyetler Birl iği 'n i  «Avrupa gerici l iğ ine karşı 
zorun lu  bir engel" o larak  değerlendirmişti. O, Sovyetler Birl iğ in in  varl ı 
ğ ı nda, insan l ığ ın  hizmetinde sosyal -ekonomik etk i l i l iğ in ve  kahramanl ığ ın  
yaşadığ ın ı  görmüş ve Sovyetler Birliğ i 'n in  yan ında savaşmakla guru r  
duymuştu. 

Bu a rada Romen Rolland kendisi, büyük horeketin örgütçüsü olma 
kararına varmıştı. Bu hareket, Ikinci Dünya Savaşı tehlikesi tehdidieri 
karşısında duyulan endişeyi yansıtmakta ve bunu önlemek için bütün 
kuvvetleri bi rleştirmeyi denemekteydi. Bu dönemde barış için ve barış 
uğru nda birleşmek için Rol land kadar çok iş yapan b i r  kimse daha pek 
çıkmamıştır. 

1932 yı l ı  başları nda çeşitli u luslararası politik konferansıarın olumsuz 
sonuçları ,  büyük kapitalist ü lkelerin dört elle silôhlanması, Japonya'n ın  
Çin'e saldırması, huzursuzluk  yaratma ve d iplomatik i l işki leri bozma 
amaçları açıkça görülen bir sıra suikast, gittikçe artan endişeler doğur
maktaydı. 1 Mart günü, Kıt'a-Çin'e karşı Japonya'n ın  sa ld ırıya geçtiğ i  o 
acı an larda Rol land şun ları yazıyordu : 

«Çağrıyoruz . . .  

Saldırıya uğrıyan Çin adına, tehdid altında kalan Sovyetler Bir l iği 
adına, dünyanın bütün halk ları adına, insan l ığ ın  büyük ümitleri, ezi len 
Asya soylannın uyanışı ve proletarya Rusya'sın ı n  kahraman kuruculuğunun 
içimizde doğurduğu ve beslediği büyük umut lar  adına haykırıyorum :  
' Imdot ! Cinayet!' .. 

Bu çağ rı üzerine az sonra, emperyalist savaşa karşı b i r  d ünya kongresi 
hazırlamak için ün lü  bir  komite kuruldu. 27 Mayıs'ta Hanri Barbus ve 
Romen Rolland şu çağrıyı yayın ladı lar :  

«Yeni bir dünya harbi tehdidi karşısında olduğumuz açıktır . • .  Biz, 
siyasi i l işki leri ne o lursa olsun bütün erkekleri ve kadınları,  bütün işçi 
örgütlerini, kültürel. toplumsal örgütleri ve sendika örgütlerin i .  çağı rı
yoruz . . .  : Harbe karşı u luslara rası barış kongresine bizlerle birleşerek 
gel i n ! 

Bu kongre, birleşme uğrunda muazzam b i r  işi yerine getirmek zorun-
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dadır. Bu kongrenin, başlamakta olan harbin barbarl ığına karşı kuvvet
lerin güçle doğruluşunu sağlaması gerektir . . ... 

Romen Rolland 1 Haziran'da, bütün ha lklara,  bütün partilere, toplum
dak i  yerleri ne olursa o lsun bütün erkeklere ve kadınlara, inançla rı ve 
emelleri ne olu rsa olsun bütün i nsanlara baş vurduğunu b i r  kere daha şu  
sözlerle tekrarladı : «Bizim isteğ imiz, harbe karşı, nereden gelirse gelsin 
ve nasıl  olu rsa olsun kamu oyunun bir dev dalgasını şahlandırmaktı r . . .  " 
O'na göre barış, herhangi bir parti n in  çıkarlarını i lgi lendiren bir sorun 
değ i l ,  herkes için en yüce servetti. Kongrenin bir azınl ıkla bir çoğun luğa 
bölünmemesi, ya da rekabet ruhu içinde bir hesaplaşma alanı  olmaması 
gerekti. Söz konusu olan, anlaşma için bir temel bulmak ve bu temel 
üzerinde harbe karşı gelen bütün kuvvetlerden yararlanmaktı. 

Romen Rol land ile Hanri Barbüs'ün çağrısı büyük bir yankı uyandırdı. 
Fransoda birçok reformcu sendika, Sosyal ist Parti 'n in  örgütleri, farmason 
locala rı, pasifist guruplar, i nsan hakları l igasın ın  bölümleri ve daha başka 
örgütler, bölgesel komiteleri kurmak üzere komünist ve devrimci örgütlerle 
birleştiler. Kongreyi düzenl iyenıerin çağrısı daha birçok ü lkede de karşı l ı k  
buldu. Hristiyanlar özgür fikirli lerle, sosyal istler komünistlerle, demokratlar 
sosya listlerle birleştiler. 

27-29 Ağustos 1932-de Amsterdam'da toplanan Kongre'n in  ne büyük 
bir yankı uyandırdığı  bi l inmektedir. Kongre gerçekte, öncüleri nin istediği 
gibi ,  harbe karşı gelen bütün kuvvetlerin birleşmesinin bir tribünü oldu. 
2.200 temsi lci, bunlar arasında i i .  Enternasyonal ' in  üyesi olan 291 sosyal i st 
ve reformcu sendikaların b irçok temsilcisi, aşağı yukarı 30 mi lyon kişiyi 
kapsıyon 30.000 gurupu Kongre'de temsil etti ler. Ilk oturumda okunan bir 
açı klamada Romen Rol land, Kongre'ye temel olan geniş bir l ik ruhuna 
işaretle şöyle diyordu : .. Herbirimiz, her b ir  parti, s i lôhla ya da taktikle 
olsun katkıda bulunuyor . • •  Bu dôvaya dürüstlükle kendini vermiş olan
ların bütün çabaların ı  ahenkleştirel im ... 

Romen Rol land tek cephe bayrağını  açmıştı. Eski partilerin bazı «Kabine 
yöneticileri .. a rasındaki şaşkın lığa ve onların  eski yöntemleri bırakmaktan 
ü rkmelerine işaret eden Rolland diyordu ki : .. Onlar, bizim çabalarımızda 
karanl ık  bir takım oyunlar, harbe karşı bir tek cephe kurma emeli sezin
liyorlar. Kôğıt yığ ın larına ve gevezel ik köşelerine gömülmüş olan, büyük 
devrimci aşamaların hızını  kaybetmiş olan çağdaşlarım ızın kısa görüş
lülüğü sonucunda, 'Tekephe' kelimesi korkunç bir hayalet oluverdi. Biz, 
bu kelimeyi, burada, Kongre'nin eşiğinde söylemek cesaretini gösteriyo
ruz . . .  Bu, Kongrenin gerçek anlamını ,  temizl iğ in i  ve benci l l ikten yoksun
luğunu bir kat daha belirtmiş olacaktır ... 

Amsterdam Kongresi 'n in gerçek anlamı  buydu. Tekcephe şiarı a ltında, 
daha önce burjuvazinin etkisi a ltında kalmış olan geniş küçük burjuva, 
aydın ve işçi tabakaları, yenı bir harp tehl ikesi tehdidIeri karşısında 
yürütülen savaşta devrimci işçilerle birleştiler. Böylece, emperyal istlerin 
politik manevra hazı rl ıkları n ı  ciddi olarak  güçleştirdiler. Geniş bir savaşçı 
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platformu ortaya çıktı . Bazı sosya list önderlerin Kongre ça l ışma larını 
baltalama yolundaki denemeleri, ya da karşı tedbirler a lmak için, hattô 
partide temizl ik için Amsterdama gelmiş olan sosyal istlerin çabaları boşa 
çıktı. Kongre, Fransa gibi ülkelerde emekçiler a rasında, komünistlerle 
sosyal istler arasında yakınlaşma sağladı ; onların harbe karşı kardeşçe 
işbirl iğ in in  temellerin i  attı. Devrimci öncüler kendilerini, geçmişte hareket 
birl iği nden vazgeçiren eğil imlerden kurtardıl a r. Bu eğil imler sonucunda, 
dünya görüşü başka olanlarla, harbin nedenleri ve buna karşı etki l i  savaş 
yöntemleri kendileri için daha açı kça bel ir l i  o lmıyan kimselerle hareket 
b irl iğ inden kaçınmışlardı. Ve bu uğursuz eği l imler ancak i lerici güçlerin 
tecrit edilmesine, düşmanın kuvvetlenmesine ön ayak alabi leceklerdi. 

Kongrede, harbe karşı kuru lan u luslararası savaş komisyonunun Ara l ık  
ayında yaptığ ı i ki nci büro toplantısı nda bir kere daha bel i rti ldi  ki : Bu  
savaş hareketi, bütün olaylarla doğrulanmış o lan  dürüstlük ve açıklıkla, 
«programlarında harbe karşı olduklarını duyurmuş olan en çeşitli gu
ruplara,  yıkıcı l ığ ın  modern düzenine karşı samimi olarak savaşmak istiyen 
bütün kişilere .. baş vurmaktadır. Bu toplantıda, .. bütün anti-emperyalist 
kuvvetlerin veriml i  b i rl iğ in i  yaratmakta, emekçi kitlelerden ve aydınlardan 
kudretli bir tek cephe kurmakta .. kararl ı  oldukları b i r  kere daha açı klandı. 

Almanya'da olaylar hızla gel işti. Hitlerfaşizmi i ktidara geçti. Romen 
Rol land, Reichstag yangını  kışkırtmasını, en i l kel  hak ve özgürlüklerin yok 
edi lmesini, g ittikçe artan cürümleri, ırkçı sapıkl ığı ve yahudi a leyhtarl ığ ın ı  
açığa vurmak iç in arka arkaya birçok manifestte sesini yükseltti. Rolland, 
.. Kölnische Zeitung .. gazetesine verdiği ezici bir cevapta, büyük düşünür 
ve hümanistlerin Almanyası 'nı  geçmişin geleneklerini ayakla r  a ltında 
çiğniyen Hitler Almanyası i le karşılaştrrıyordu. 

1 933 yı l ı  Haziran' ında Paris'te Pleyel-Salonu'nda Faşizme karşı Avrupa 
Kongresi toplandığında Romen Rolland, U luslararası Anti-faşist Komi
tesi 'n in şeref başkanl ığ ına seçi ldi. Anti-faşist cephede O'nun gibi  ateşli 
ve direnişii savaşçı pek yoktu. leipzig duruşması sırasında Rol land'ın soylu 
sesi, komünistleri savunurken kuvvetle duyuluyordu. Dimitrof'un  cel lôtların 
pençesinden kurtu lmasına bunun yardımı  oldu. 

Ernst Thalmann ve faşist hapishanelerinde çile çeken bütün anti-faşist
ler Romen Rolland için "barış ın a lman rehineler;', idi, ve bunlar kurtul
ma lıydı. Rol land, .. ada let ve özgürlüğün uğradığı  saldırın ın  verdiği  utanç 
içinde» bütün dünyayı, «tiksindirici umursamazlığa .. kapılmamaya, kendi 
güçlerini  seferber etmeğe ve kurbanları cellôtların baltaları a ltından 
kurtarmağa çağı rıyordu. Başka bir  kere, Antonio Gramsci için muhteşem 
bir  ağıtla sesini yükseltiyordu. luiz Carlos Prestes teh l ikeler içinde yuvar
lan ı rken, O, hiddet ve endişesini gizlemiyordu. Viyana'nı n Kanl ı  Şu
batı'ndan sonra, «Avusturya anti-faşistlerin in  kitabı .. na aynı heyecanla 
dolup taşan önsözü yazan da Rolland'dı. 

Paris'te faşistlerin 6 Şubat 1934 darbesinden sonra yazar, başkentin 
emekçi halkına ve aydınlarına Voltair'in şiarıyla, ama ona yeni bi r an lam 
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kazandı rarak  şöyle baş vuruyordu : .. Yı lanı  ezel im ! .. Rol land, doğru bir 
temele dayanarak Fransız gençl iğine, darbeci örgütlerin sat ı lmış, şerefsiz 
yönetici lerinin gençlerin güvenini nasıl  kötüye kul landıkları n ı ;  b i ryanda 
mi l l i  bütünlükten lôf etti kleri ni,  fakat gerçekte yaln ızca büyük sermayenin 
en ôdi çıkarlarına h izmet ettiklerini önemle ele a larak gösteriyordu.  

Fransa'da halk cephesin in  başarılarından sevinç duyan ak  saçlı savaşçı, 
1936-da Aragon'la konuşurlarken, Fransa'da yürütülen savaşın genişletil
mesi ve bu savaşa dünya ölçüsünde devam edilmesi gerektiği üzerinde 
durmuştu. 

Romen Rolland, 1 939-da harp çıkana kadar, Harbe ve Faşizme karşı 
Dünya Komitesi 'nin çal ışmaların ı ,  başkanl ık  kurulu üyesi olarak  yöneltti. 
Bu komite, Amsterdam ve Paris Kongreleri'nden çıkan her iki ak ımın 
kaynaşmasıyla doğmuştu. Bu savaşta Rollandın paha biçi lemiyecek kadar 
büyük hizmetleri olmuştur. Rol land, harbe karşı savaşta çeşitli sosyal 
kuvvetlerin - işçi, köylü ve aydınların, o rta tabaka ve burjuva temsiıCi le
ri nin - güçlerin i  birleştirmiş ve bunu yaparken, barışın herkesin davası 
olduğunu her an hatırlatmıştır :  .. Bütün kuvvetlerimizi, . . .  kadın lar ın  ve 
erkeklerin kuvvetiyle, - bütün ü lkelerdeki bütün partilerin üyelerin in  kuv
vetiyle - yıkı lmaz barışı korumak istiyen ıerin kuvvetleriyle birleştirelim ... 
O'nun şiarı, ha rbe karşı uluslararası tek cephe şiarıydı .  Rol land, bu ortak 
cepheyi genişletmek için yorulmadan çalışıyordu : .. Söz konusu alan, 
herşeyi ezmekle tehdid eden yıkıcı ortakl ığa karşı büyük bir  ordunun 
bir l iğini  perçiniemektir ... 

Harbe ve Faşizme karşı Dünya Savaş Komitesi, Romen Rolland' ın  ve 
ölümüyle çok erken barış savaşçı ların ın safları ndan ayrı lan  Hanri Bar
bus'ün önderl iğ inde durmadan dinlenmeden, fedakarca çal ı ştı, halk kitle
lerini seferber etti ve onların eylem bir l iğini  perçinIedi. Romen Rolland 
örgüt ödevleri n i  en kesin ödev olarak  sayıyordu. Yayınladığı çağrı la r  
üzerine bütün dünyada l igalar ve eylem komiteleri kuruldu, işletmelerdeki 
a lt komiteler çoğaldı .  1 936 I lkbaharında Fransada barış hareketin in  
300.000 kolektif üyesi ve 1 76.000 b ireysel üyesi vardı .  Ingi ltere'de, halk  
a rasında yapı lan bir  ankette barıştan yana verilen 12  mi lyon oy  halkın 
gerçek duygu ların ı  d i le getirmişti. Bütün bu harekete, Barbus'ün şu şiarı 
kılavuz olmuştur :  «Bizi ayıracak h iç b i r  şey yapmıyal ım,  bizi birleştirecek 
herşeyi yapa l ım ... 

Barbus ve Rolland harp tehl ikesi karşısında kitleleri b irl iğe çağ ı rdı .  
Onlar ın adı ,  pasif/iğe ve sekterliğe karşı b ir  çağr ı  g ib i  çınlamaktadır. 
Romen Rol land barış ın en büyük garantisini halk kitlelerinin eylemlerinde 
ve özel likle de büyük işçi örgütlerin in  harbe karşı birl iğ inde görmüştü. 
O'nun büyük öğretisi bu idi .  

Romen Rol land, olayların nedenleriyle it ici  gücünü ve geleceğ ini  dur
madan aydın latı rken yorulmak bilmemişti. Biribirlerine rakip emperyalist 
devletler a rasında «en tehl ikel is inin Oçüncü Alman Imparatorluğu oldu
ğ una» herkesi uyarmıştı. Bir yazısı nda, Rol land, .. Hitler Almanyası'n ın 
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hararetle saldırıya hazı rlandığ ınh. duyurmuştu. O zamanlar Rolland'ı 
panik yaratmakla suçlamışlardı .  Bu kınamalar, Hitlerin çevirdiği oyunları 
maskelernekte ve bunların  gerçekleşmesinde çıkarı olan kimselerden 
gelmişti. 

Rol land bu çabaların maskesini düşürdü, Hitler' in batı ü l kelerinde 
yarattığ ı  "beşinci koı..u damgaladı : "Biz, Fransanın içinde de bir ihanet 
partis inin var olduğunu bi l iyoruz. Bu parti, Hitler gizl i  diplomasisini, 
Fransız Halk Cephesine ve Sovyetler Birliğine karşı baltalama hareket
lerinde desteklemeğe hazırd ır  ... Rol land, Münih anlaşmasından üç y ı l  
önce, 1935-teki gerici Fransız hükümetinin ne gibi pazarl ıklara hazı r 
olduğunu şu sözlerle açığa vurmuştu : .. Onları n  apaçık egoizmi,  doğu 
Avrupada bir  alman işgaline göz yumabil ir, ve Küçük-Antant içindeki 
kend i müttefikleri i le Sovyetler Bir l iğini  pekôlô  feda edebi l i rler . . .  Böyle 
bir zaferle ölçüsüz derecede yayı lan ve bundan cesaret bulan düşmanın 
sonra do, önceden mora l i  bozulmuş ve tecrit edilmiş olan Fransa'ya yöne
leceği, en dar görüşlüler için bi le açıktı r !  .. Rol landın bu sözleri bir bir 
doğru çıktı. 

Nazi Almanyası, her bir üyenin, diğerlerin in  denetimi altında buluna
cağı genel bir  ortak güvenlik antlaşmasına katılmayı reddedince, Romen 
Rol lond için bu, Fransa'ya doğru bir yakınlaşma olacağı umutları na ve 
Hitler' in barış vaatlerine güveni lemiyeceğinin çürütülmez bir  delil i oldu. 

Rol land, 1 -3 Şubat 1919-da Karl liebknecht i le Rosa Luxemburg'un 
öldürülmesi üzerine yayınladığı  ateş püsküren yazısında, halklar arasında 
barış uğruna içtenlikle savaşan Spartak-Enternasyonal istlerin ezi lmesin
den Antant hükümetlerin in  apaçık sevinç duydukların ı ,  çünkü bu hükü
metler için kendi s ın ı f  çıkarların ın  mi l l i  çıkarlardan önce geldiğ ini  belirt
mişti. 1935 yı l ı nda da gene, Fransa'daki egemen çevrelerin, tehdidler 
saçan pangermanizm devini devrimci ayaklanmalara karşı, Sovyetler Bir
l iğ ine karşı bir engel durumuna sokmağa yarıyacak her türlü dolandırıcı
l ığa hazı r olduklarına işaret etmişti. 

Romen Rolland, .. mutlak pasifizm .. ta raftarlarını, adalet ve i nsanl ıktan 
vazgeçme pahasına barışı satın a lmak ve bunu yaparken de .. her şey 
harpten daha iyidi r  .. i nancını yaratmak çabasında oldukları için kınamıştı. 
En büyük kötülüğün, "hakaret .. olduğunu, "Iôhitlerden yoksunluk .. oldu
ğunu bunlara karşı cesaretle söylemişti. Rol land pasifistleri, .. Hitlere 
doğuda yol ları açacak olan geçici ve özel bir batı barışı an laşması" 
tuzağına yürümesini Fransa'ya sağl ı k  vermekle aslında en azıl ı  gericilerle 
ayni tezleri desteklemiş oldukları için kınomıştı. 

Romen Rolland, bu mi l l i  intihar siyaseti yüzünden, bir «barış kordonu
nun .. kurulması için, bir  harbin çı kmasına çeşitli nedenlerle karşı olan 
bütün ü lkelerin birleşmesi için sürekli olarak çağ rıda bulundu. Rol land 
diyordu ki : "Fransa, ingi ltere ve Sovyetler Birl iği  i le b ir  blok kurulması 
gerektir. Bu blok bile yakın tehl ikeyi giderrneğe, hattô belki de harbin 
çıkmasını önlemeye tamamen yeter ... Romen Rol land'ın yorulmadan sa-
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vunduğu ve yaydığı  düşünce şuydu : Barış istemiyenlere karşı, bütün barış 
kuvvetleriyle barış uğrunda savaşı örgütlemek. O'na göre, barış içinde 
yoşıyan kuvvetli bir Avrupa Hitler'i , barışı bozmamaya zorlayabi l i rdi ve 
işte bu da faşizm için öldürücü b i r  darbe olurdu. 

Bu yüzden Romen Rolland ortak güvenl ik  i lkesini barış uğrunda savaş 
örgütüne temel yaptı. Ancak bütün dünyayı içine alan bir barış gerçek 
barış sayı labi l i r. Hitler ile Mussol ini 'n in öne sürdüğü gibi �harbi bölge
lerde s ın ı rlama»n ın  bir tek amacı vardı, o da, barışsever devletler cephe
sini yarmaktı. Böylece zayıflar güçlü lere tesl im edildi ve kurbanlar etkili 
bir yard ım göremedi. 

Romen Rol land' ı n  şüphesi yoktu. Son sözü alçak faşizm kuvvetlerinin 
söyliyeceğine hiç bir zaman inanmadı. Franko ve onun dışardaki yardım
cı larına karşı savaşan ıspanyol halkını  bütün gücüyle destekledi. O gün
lerde Avrupa ve Amerika'n ın emekçilerine ve bütün özgür  insanlarına, 
.4ehdid edilen bizleriz» diyerek baş vurdu. Rolland, Münih anlaşmasına 
karşı protesto sesini yükselterek, "Batı demokrasisinin cesaretten de, 
inançtan da yoksun yöneticileri»ni şiddetle suçladı. En ağır günlerde, 
doğrunun zafere ulaşacağı  inancına ta rih in  çok gerilerinden kuvvet kazan
d ı rdı .  Rolland, Hitler faşistleri n in  Prag'a girişi nden sonra yazdığı  "Dün
yada matem» başlı klı makalesinde, en sonunda gene halkların hakların ın  
ve demokrasinin gal ip geleceğ in i  şöyle di le getirmişti : "Ağ lıyorsun, Prag ! 
Ama! sen de ağl ıyacaksın, Almanya ! Dünkü gün sana gelecekte acı göz 
yaşları döktürecek. Bugün üdgüğün gal ibi  lanetliyeceksin. Çünkü sen in  
ad ın ın  altı nda muazzam bir borç yazı l ı  ve  bu borcu sen  ödemek zorunda 
kalacaksın . 

. • . Felôket tepende dolaşıyor, Almanya ! Ve senin de tepende, Avrupa i 
Bir gün insanl ık, harbe yeniden kapı ları açana lônet olsun, diye haykırmak 
için bi rleşecek . . .  " 

Iş inin eri ve hümanist. 

30 yıl önce, 31 Ocak 1 936-da, Romen Rol land' ın  70. doğum yıldönü
münde Paris'te Palais Mutualite'de bir tören yapı ldı .  Yazara, bu büyük 
şehrin kimseye göstermediği yüce saygıyı duyurmak üzere törene büyük 
işletmelerden, emekçi örgütlerinden 8.000 temsilci, aydın gurupları katı ldı .  
Bu yıldönümünü Sosya l ist Partis i ,  Komünist Partisi i le birl ikte hazı rlamış  
ve düzenlemişti . Harbe ve Faşizme karşı Dünya Savaş Komitesi 'nin selam 
demecini ünlü fiıikçi Pa ul  Langevin tören kürsüsünden okudu. 

Dünyanın bütün ü lkelerinden, Maxim Gorki, Georgi Dimitrof gibi ün lü  
kişiler Romen Rol land'a kutlama demeçieri gönderdiler. Bu demeçler, 
yazarın bütün i nsanl ıkla ne kadar sıkı sı kıya bağ lı olduğunu gösteriyordu.  
Kurtuluşu iç in  savaşan uzak Çin'den sevgi ve hayranl ık  sözleri geldi. 

Romen Rol land, Faşizmde vücut bulan gerici l ik  ve ölüm kuvvetleri i le 
geleceğ in kuvvetleri arasındaki, Fransada halk ceplıesinin de temsil ettiğ i  
hayat kuvvetleri arasındaki tarihsel savaşın bir sembolüdür. O ,  barışı 
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savun mak için doğrulan kitlelerin cesareti, insan ın  kişileşmiş şa", idi. 
Aydın lorın bu değerli temsilcisi için, söz, işlemden ; bi lg i  ve gerçek, hayatta 
sorumluluk duygusunda ayrılmazdı. O, halkın sevgis ini  kazanmıştı. Çünkü 
ha lk  bil iyordu ki : RoBand, gençl iğ in in  burjuva ruhu içinde hümanist 
ü lkücülükten başlıyo rak, Birinci Dünya Savaş ın ın  ağır  sınavlarını aştıktan 
sonra kudretli sosyal realizme, gericiliğe, faşizme ve harbe karşı durma
yan savaşlara ulaşan yolu bulmuştu. 

Büyük yazar Romen RoBand, yanl ız yaratıcı l ığ ın ın  «okyonus» deri n li k
lerinde yaşamıyor. O, yan lız tarihçi, romancı, dram yazarı, sanat tarihçisi, 
estetik ve eseyist a raştırıcısı, yapıtlarıyla bütün bir kuşağı  hümanizme ve 
san'ata ulaştıran bir yaratıcı değildir. RoHand, iş inin eri olan kiş inin canlı 
bir  örneği, aydın düşüncenin bir  örneği, gerçeği ayık l ık la görüşün ve 
kırı lmaz cesaretin b ir  örneği olarak kalacaktır. O, bu yetenekleri i le, 
kişisel fedakôrlıkları ne olursa olsun, bil inciyle seçti yoldan sapmadan 
i lerledi.  RoHand, çağdaşları n ın  bi l incinde, kitlelerin kalplerinde barındır
dıkları bir yaratıcı olara k ;  emekçilerin birl iğ in in,  komünistlerin bütün kuv
vetleriyle erişmeğe ve gerçekleştirmeğe çal ıştıkları bir l iğin bir öncü 
savaşçısı olara k ;  çoğ ımızın  en yaygın  hareketi n in,  harbe karşı yönelen 
hareketin bir önderi olara k  yaşadı.  

Emperyalistlerin, saldırgan hareketleriyle u luslararası durumda kötüleş
melere ön ayak oldukları ve harp teh l ikesini a rttırdıkları bu gün lerde, 
Rolland'ın barış uğrunda savaş siyaseti yeniden kitlelerin d ikkatini üze
ri ne çekmektedir. Atomla yok olma tehl ikesine karşı bütün kuvvetleri ve 
insan l ığ ın  bütün iyi n iyetlerini bi rleştirme çabasını gösterenler, O'nun  
ad ın ı  anmaktadır. Bu yok oluşton sonra artık i nsanlığın i lerlemesi için h iç  
b i r  yol kal mıyacaktır. Rolland, hôtıra defterinde şunları yazmaktadır :  
«Hayat, sonuna kadar kötüye karşı bir savaş olarak kalmal ıdır.» 

Romen Rol land bize, var olan başkal ık lar gözetilmeden, insan hemcin
s in in varl ığ ın ı  tehdid eden en büyük felôkete karşı savaşta bi rleşmeyi 
öğretmiştir. 
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Taşkent görüşmelerinden sonra 

H indistan ve Pakistan, s i lahl ı  çarpışmalar sırasında birbirlerinin toprak
ları nda işgal ettikleri bölgelerden ordu birl ik leri ni tamamen geri çekti ler. 
Her i ki tarafın askeri birl ikleri devlet sı n ırları n ın  ve Taşkent Bi ldirisi 'nde 
tesbit edilen ateşkes hattın ın  gerisine çeki lmiş bulunmaktad ı r. Böylelikle, 
bu bölgede mi l letlerarası durumun düzeltil mesine yard ım eden ciddi b ir  
adım daha atı lmışt ır. 

Taşkent Bi ldirisi barış içinde yanyana yaşama prensiplerinin canl ı l ığ ın ı  
gösteren bir  sağduyu başarısıdır. Dünya kamuoyunun  en değişik çevrele
rinde geniş yankı lar uyandıran  bu bi ldiri, Hindistanda ve Pakistanda 
politik ve sosyal hayatın kendine özgü bir temel direği oldu. Hindistan 
hükümetin in  üyeleri, siyasi partiler l iderleri ve seçkin toplumcular birçok 
konuşmalarında ve yazı ları nda bu bi ldirin in  büyük önemin i  defala rca 
bel irttiler. Hint Parlamentosu Komünist Grupu'nun Başkan ı  Prof. H. N.  
Mukerci, hafta l ı k  .. India .. dergisinde Taşkent görüşmelerin in  sonuçlar ın ı  şu  
sözlerle yorumladı : «Eğer Hindistan ve Pakistan birbirlerini düşman bel l i 
yerek çatışmaya devam ederlerse, biz ister istemez yeni-sömürgeci l iğin 
kurbanı oluruz. Hint-Pakistan askeri çatışması biz im bütün ümitlerimizi 
gömebili rdi .  Bereket versin ki, Taşkent buluşması ümitlerimizi yeniledi. 
Artık iyimser olabil iriz. Bu ümitler gerçekleşecektir . ..  

Pakistan hükümeti üyeleri, memleketin i lerigelen politikacı ları, toplum 
adamları, bazı muhalefet !iderleri ve  b irçok gazete, Taşkent Bi ldirisi 'ni 
olumlu şekilde değerlendirdiler. Bu yoldaki demeç ve yorumların, Hindis
tanla iyi komşuluk  i l işki leri kuru lmasını  istiyen Pakistan halk çoğunluğunun 
iyiniyetin i  yansıttığı şüphesizdir. 

Bütün memleketlerin demokratik ve i lerici kamuoyu da Taşkent görüş
melerin in  sonuçları na yüksek bir değer biçmektedir. Bu da tabiidir. Çünkü 
Taşkent buluşması, Asyanın iki büyük devleti a rasında uzun tartışmalar 
ve kanl ı  çarpışmalarla bozulan i l işki lerin düzeltilmesine büyük bir  h iz
mette bulunmuştur. Komünistler ve mi l letlerarası işçi hareketi, bütün ü lke
lerarasında gerçekten iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri kurulmasından 
yana oldukları nı her zaman i lan etmişlerdir ve etmektedi rler. Bu, bütün 
memleketlerde komünistler tarafından genel ve olumlu dış politika prog
ramları nda i leri sürülen ve gerçek mi l l i  çıkarlara uygun  olan dış politika 
prensiplerinden biridir. Bundan dolayı, Taşkent Bi ldirisi 'nin, mi l letlerarası 
işçi hareketinin geniş çevrelerin in  de d ikkatini çekmesi tabiidir. Orneğin. 
bu önemli olayı «yankı ları daha uzun zaman sürecek .. diyerek değerlen
diren «L'Umanite .. gazetesi, Taşkent Bi ldiris i  üstüne şunları yazdı : .. Taşkent 
Anlaşması kendine özgü bir örnek olması bakım ından önemlidir. Onun 
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gözle görü lü r  şeki lde ortaya koyduğu gerçek şudur ki, kardeş memleketler 
a rasındaki anlaşmazl ık lar  barışçı görüşmelerfe çözülebil ir ve çözül melidir." 

Taşkent görüşmeleri ve elde edilen sonuç, sosyolist diplomasinin mi l let
lerarası a landa yapıcı bir rol oynadığın ı  da açı kça gösterdi .  işte sj fôhl ı  
çatışmadan kaçınamamış i ki Asya devleti, ni hayet bu anlaşmazl ığ ı  barışçı 
görüşmelerle çözümlemek için sosyalist bir devletin yardımına başvurmayı 
üste tuttula r  ve o sosya l ist devlet her ikis inin de ümitleri n i  boşa çıkarmadı. 
Bu durumda, dünya kamuoyunun geniş çevreleri nde bel i rti ldiği g ibi ,  sos
yalist devletlerin tutumu jfe emperyalistlerin tutumu a rasındaki büyük 

kontrast, yan i  sosyalist ü l keler söz ve eylemle barışı savunurken, emper
yal ist devletleri n Asya, Afrika ve Lôtin Amerika memleketleri anlaşmazl ı k  
ocaklarına kı l ıçla girmeleri, yangına körükle gitmeleri a paçık ortadadır. 

Netekim, Batı Alman gazetelerinden «Blinkfüer .. 20 Ocak ta rihli sayı
sında şunları yazd ı : «Hindistan j fe Pakistanın nihayet Sovyetler B irl iğ in in 
olumlu çabaları sayesinde barış  anlaşması imzaladık ları inkar götürmez 
bir gerçektir . . .  Gel gör ki, Birfeşik Amerikan ın  dünya barış ına «katkısı .. 
bambaşka gijrünüyor. Söz yok, Vaşington aracıl ık rolünü,  kendi kaderine 
buyruk olma uğrunda savaşan küçük bir halkı Napolm bombaları jfe, 

fosforla,  zehirfi gazla kır ıp geçirmekle oynuyor . . .  Hindistan-Pakistan 
a nlaşmazl ığ ındaki manasız kan dökmeğe son verme başarısı bizleri uyar
malı ,  b i ran önce sj fk inerek evvelki yanlış görüşlerim izi düzeitmeliyiz ... 

Amerikada çıkan hafta l ı k  «Neyşın .. dergisi de 24 Ocak ta rih l i  sayısında 
şöyle diyordu : «Din Rask ve çal ışma a rkadaşları ,  Taşkentte olup bitenler 
üzerinde ciddiyetle düşünmelidirfer. Taşkent sonuçları da gösteriyor ki, 

diplomatik başarı la ra Napolm bombasıyle ve nükleer g üçle değjf, sağ
duyu ve sabı rfa ulaşı l ı r  ... Ve aynı dergi, bu vesjfeyle, Birleşik Amerikanın 
Viyetnamda «gerçekte Ameri kanın adın ı  batıran kanl ı  ve rezi l bir harp .. 
yürüttüğünü de tekrar belirtiyordu. 

Taşkent Bi ld irisi emperyalist devletlerde g izliyemedikleri b i r  telaş uyan
d ı rd ı .  Birfeşi k Amerika ve Ingiltere resmi sözcüleri pek aralı değj fmiş süsü 
vererek hoşnutsuzlukla rını g izleme çabalarına rağ men, görünüşü kurtar

mak için, Taşkentte varılan anlaşmayı «selômladıklarını» söyleyivermekle, 

gerçekte bu anlaşmanın kendjferi için ağ ı r  b i r  darbe olduğunu itiraf etti

ler. «Neyşın .. dergisinin belirttiği gibi ,  Vaşington yönetici leri, Viyetnamdaki 
yüzkarası saldırganl ıkları yüzünden sıfıra inmiş olan itibarıa rını ku rtarmak 

çabasıyle de ça rçabuk bir  Honolu lu buluşması tertipliyerek yayınladıkları 
mahut «bildiri .. de, Viyetnamda güya sefalete ve cehalete karşı savaş

makta olduklarını j fôn ettiler. Fakat ' bu yalancı lôfazanl ıklar da, saldır
ganlıklarında eskalasyon politikası uyguladıkları Çin Hindi 'nde açtıkları 
topçu ateşleri ve bomba patlamaları a rasında eriyip gitti. 

Emperyalistlerin bazı daha ku rnaz politikacı ları bir başka manevraya 

başvurdular. En basit şeyleri de anlamamazl ıktan gelen bu kurnaz politika
cılar yapmacık bir hayretle şöyle dedi ler : «Mademki Sovyetler Bir f iği 
Hindistan j fe Pokistan ın  anlaşmolarına yardım edebi ldi ,  öyleyse Çin 
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Hindi 'nde neden «aracı» rolüne girmez de, Birleşik Ameri kanın hücumlarını  
püskürtmek için Viyetnam halkına yardımı  tercih eder?� Görülüyor ki ,  
bu mantığı yürütenler, ortadaki enine boyuna zıtl ığ ı  görmek istemiyorlar. 
Çin Hindi 'nde tipik bir emperya list saldırıs ı  vardır. Birleşik Amerika 
yabancı bir memleketin toprakları na g i rmiştir ve orada sömü rge savaşı 
yapmakt, ,d ı r. Viyetnam halkı ise savunma hal indedir. Ona, askeri yardımı  
da kapsıyon her  araçla yard ım etmek de bütün barışsever kuvvetlerin 
ödevidir. 

Keşmir meselesinde ise, i ki kardeş memleket askeri çatışmaya sürüklen
mişlerdir. O memleketler ki, daha düne kadar, sömürgecilere karşı mi l l i  
kurtuluşları için omuz omuza savaşmış, büyük fedakôrl ıklar pahasına 
zafere u laşmış ve hürriyete kavuşmuşlardır, Bunlar ancak kardeşçe, dostça 
yaşadıkları takdirde, egemenl iklerini ve durumlarını daha kolay sağlam
laştırabilecek, çözüm bekliyen sayısız ekonomik güçlükleri n i  yenebilecek
lerdir. Yok, anlaşmazl ık  ve çatışmaları devam ederse, bu da onların geliş
melerine engel olacak, ekonomilerin i  yıkıma sürükl iyecek, güçlükleri çoğa
lacak, büyüyecek ve n ihayet her ikisi de yeni -sömürgecil iğ in  dayatmaları 
karşısında direnme gücünü yitireceklerdir. 

Işte bundan ötürü, bütün barışsever kuvvetler, Pakistan ile Hindistan 
a rasında her iki  halka ıstırap veren, kan ve gözyaşına malolan kardeş 
savaşı yangın ın ın  biran önce söndürülmesi için yardıma koşmayı kendileri 
için en önemli ödev saymışlard ı r. 

Şunu da belirtel im ki, Pakistan-Hindistan çatışmasının daha başlangı
cında, milletlerarası alanda bu konuda iki  tutum kendini gösterdi. 

Bir yanda, ezici b i r  çoğun luk  teşkil eden memleket/er halkları, Pakistan 
i le Hindistan arasında işin askeri çatışmaya dökülmesini telôş ve endişeyle 
karşıladı lar. Nice memleketler hükümetleri bu anlaşmazlığa son verilmesi 
için b i rçok teklif i leri sürdüler. Ayrıca, bu çekişmeye üçüncü bir memleketin 
katı lmaması gerektiğ in i  i leri sürdüler ve anlaşmazl ıkta birin in  veya öteki
nin tarafın ı  tutmaktan kaçın ı lmasın ı  tavsiye ettiler. 

öte yanda, bazı memleketlerin anlaşmazl ıklar  yaratıp körükleme uzmanı 
olan ve kanl ı  boğuşmalardan menfaat sızdırmaya çal ışan harpçı çevreleri 
hummalı  bir faal iyete giriştiler, Bunlar, s i lôhl ı  çatışmaya dökülen ve genel 
bir savaşa varması da hesapdışı olmıyan bu anlaşmazl ıkta tarafları 
askeri harekôtı genişletmeye kışkırtmak için her yola başvurdu la r. Pakistan 
ve H indistan yöneticileri ateşkes emrini verdikten, anlaşmazlığ ın  barışçı 
çözümü için Sovyet hükümetinin Taşkentte buluşma davetin i  kabul ettik
ten sonra, o harpçı çevreler Taşkent görüşmelerine engel olmak için, onu 
suya düşürmek için el lerinden geleni yaptılar. Tek sözle, bunlar, Hindistan 
i le Pakistan a rasında iyi komşuluk i l işkileri n in  canlandır ı lmasını istemiyen 
ve buna apaçık karşı gelen çevrelerdir. 

Şüphe yok ki, Hint yarımadasında barış ın sağlamlaştı rılması olanakları 
ve bu bölge halkların ın  Sovyetler Birliğ iyle dostluğu, Hindistan-Pakistan 
anlaşmazl ığ ı  yangınına körükle gitmek ve bazı i htirasları alevlendirmek 
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için ç ı rpınanlar ın hoşuna gitmiyordu. Biz o günlerde Taşkentte bulunduk 
ve .. Taşkent" oteli salonunda yapı lan basın toplantısında, n ice Batı l ı  gaze
tecilerin bu görüşmelerin başarısı hakkında etrafa kuşku yaymak ve güven
sizli k  aşı lamak için nası l  çırpındık ların ı  gayet iyi hatırlamaktayız. Bu 
gazeteci ler Hint ve Pakistan temsilcilerini u luorta bir  sürü soru i le buna 1-
tıyor, ve Pakistan temsilcilerinden birin in  alayıı bir şekilde belirttiği gibi 
bu sorulara kendi .. felsefi müta ıôaları n ı  .. da katıyorlardı. Hele bazı bur
juva gazetecileri, görüşmelere katı lan ları zor duruma düşürecek olmadık 
problemleri kasten kurcalıyarak, henüz onmamış yara lara i nadına tuz 
ek"""eye çabalıyorlardı. Fakat böyleleri daima ağızların ın  payın ı  a ld ı la r. 

Gerçi, her i ki taraf da an l ıyordu ki, uzun yı l la rd ır  y ığı lmış bütün tartış
malı  sorun ları n  bir ç ırpıda çözümlenmesi olanaksızdı. Sözü geçen basın 
konferansında, gazetecinin bi ri ,  Batı basın ı nda bu görüşmelerle i lgi l i  
ola ra k  «çı kmaz sokak" sözcüğünün di le dolandığ ı n ı  söylediği zaman, 
görüşmelere katı lan  heyetlerden birin in  temsilcisi tarafından verilen hakl ı  
cevap şu oldu : «Çıkmazda olan buradaki görüşmeler deği l ,  i ki memleket 
a rasındaki i lişkilerdir. Ve bu i l işkileri çıkmaza sürükliyenler de, bölge
mizde daha önce egemen olan sömürgecilerdir. Görüşmelerimizin amacı, 
Hindistan�Pakistan i l işki lerin i  işte bu çıkmazdan kurtarmaktır ... 

Hindistan-Pakistan i lişkilerin i  çı kmazdan kurtarmak için, i lgi l i  i ki tarafın 
da çok sabırl ı  davranmaları ve büyük çabalar  harcamaları gerekiyordu. 
Ve burada, çözümleyici etken, her i ki tarafın mevcut an laşmazfığı askeri 
çatışma ile çözme denemelerinden vazgeçmeleri idi. Onlar bu sayede 
olumlu sonuca doğru adım adım i leri iyebiidi ler. Ve böylelikle, görüşmeler 
boyunca, artık Taşkent Bi ldirisi ile bütün dünyan ın  malumu olan çözüm 
çareleri bulunabi ldi. Hint yarımadasında barış ın  sağlamlaştırı l masına, 
Hindistan i le Pakistan a rasındaki i l işkilerin iyileştir i lmesine doğru yol 
açı labiidi. 

Taşkent görüşmelerin in  sonuçları ,  i lgil i her i ki tarafın önünde geniş 
ufuklar açmaktadır. Anlaşmaz l ık  sorunlar ın ı  askeri kuvvete başvurarak 
çözmekten vazgeçilmesi, ordu birl iklerin in  geri çekilmesi, diğer memleke
tin içişlerine karışmama politikasın ı n  tutarlı şeki lde uygulanması, barışçı 
iyi komşuluk  i l işkilerin in genişletilmesi, Hindistana da, Pakistana da 
askeri masrafları n ı  azaltma olanağı vermektedir. Ara ları ndaki gergin l ik  
yüzünden her iki memleketin de si lôhlanma masraflarına barış zaman ın
kinden kat kat fazla ödenek ayırmak zorunda kaldıkları bi l inen bir ger
çektir. Bu savaş, hem Hindistanın,  hem Pakistan ın  ekonomisine büyük 
zararlar vermiştir. 

Şu da var ki, Taşkent Bildirisi'nden sonra gerek Pakistanda, gerekse 
Hindistanda, bu bi ldiri etrafında keskin bir politik mücadelenin başla
d ığ ın ı  da görmezlikten gelemeyiz. Bu bildiriye karşı a l ınan tutum, her i ki 
memleketin politik güçleri için bir nevi imtihan oldu ve bu, i ki ha lkı n  da 
mi l l i  çıkarları ve Hint yarımadasında barışı kimlerin gerçekten savundu
ğunu, ve şovenizmle afyonlanara k  veya yabancı kuvvetlerin etkisine kapı-
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larak  kimlerin mi l l i  çıkarlara ve barışa karşı geldiğini bir daha görmele
ri ne yard ım etti . Netekim, Hindistanda da, Pakistanda da, yabancıların 
sakızını çiğniyen birçok gerici parti ve bazı g ruplar Taşkent Bi ldirisi 'ne 
karşı hücuma geçtiler. Hele Pakistanda, bu gerici kuvvetler, lahor'da, 
Karaşi'de, Peşaver'de ve diğer bazı şehirlerde hükümete karşı gösteri ler 
tertiplediler. Bu gösteri lere üniversitel i lerden bir k ısmını  çekebiidi ler. i�  
askeri birl iklerin müdahalesini gerektirecek kadar büyüdü. Boğuşmalar 
oldu . .. Cemaati Is ıôm .. , . .  Nizamı Isıôm .. ve benzerleri gibi gerici parti lerin 
l iderleri, bu halk aleyhtarı kundakçı faal iyetlerini haklı göstermek için de 
Lahor'da özel b ir  toplantı yaptı lar. Başında Eyup Han' ın bulunduğu 
"Müslüman Bir l iğ i  . .  iktidar partisine, hükümete 'le Taşkent Bi ldiris i 'ne ağız 
dolusu söğüp saydılar. Ve durum öylesine gerginleşti ki, Pakistan hükü
meti, sağcı muhalefet partileri liderlerinden bazılarını tutuklamak zorunda 
kaldı. 

Hindistandaki gericiler de berikilerden aşağı kalmadılar. Sağcı partiler 
ağ ır  bir di l le hükümeti tenkit etmeye, Pakistanla i lişki leri düzeltmekten 
vazgeçmesi için zorlamaya koyuldular. Sömürgeci lere hizmet eden ve 
özel l ikle Gandi'nin öldürülmesinden suçlu olan pro-faşist teşkilôtların 
mirasçısı «Can Sang .. Partisi, 15 Şubatta Hint Parlamentosu önünde 
Taşkent Bildiris i 'ne karşı bir protesto mitingi tertipledi. Ertesi gün, Parla
mento kürsüsünde, .. Can Sang .. , «Praca .. partileri mi l letvekil leri ve bazı 
«bağ ımsızlar .. , Taşkentte varılan anlaşmayı yererek ağır hücumlarda bu
lundular. Ama bu yersiz ve kasıtlı ç ık ış lar destek görmedi. Zaten başka 
türlüsü de beklenemezdi. 

Gözden kaçmaması gereken bir husus da şudur ki, Hindistan ın  ve 
Pakistanın gerici partileri birbirine taban tabana zıt bir tutum o lsalar da, 
bun la rın  Taşkent Anlaşmasının uygu lanmasını önlemek için elbir l iği  i l e  
hareket ettikleri b i r  gerçektir. Ortak oldukları ş iar, anlaşmazl ığ ın  barışçı 
çözümünü reddetmek, «askeri kuvvete başvurarak çözmekte sonuna kadar 
d i renmek»tir. Söz yok, bu gerici parti lerin tutumu,  dün ve bugün Asyadaki 
bütün politi kaların ı  «ayır ve buyur» prensipi temel ine oturtan yabancı 
emperyal ist kuvvetlerin iş ine yaramaktadır. Pakistan ve Hindistan gerici
lerinin, kendi memleketlerin in  s ın ı rları dışı ndaki akıı hocaları ndan, Hindis
tan ın  ve Pakistanın barış ve i leri l ik  yolunda gelişmeleri ne engel olmak 
istiyenıerden i l ham a lmaları da yadırganacak şey deği ld ir. 

Gerici çevrelerin s insi  emelleri ve g ittikçe artan baskı ları, bu iki komşu 
memleketin aralarındaki i l işki leri daha do iyileştirmek için adımlar atma
larına engel o lmamal ıdır. Gerçi bu  yolda daha birçok güçlüklerle karşı
laşı lacaktır. Anlaşmazl ığ ın daha çözülmemiş düğümleri vardır. Fakat 
buraya kadar başarı lobi len iş, bu a landa daha i leri adımlar atmak için 
elverişli bir çığ ı r  açmıştı r. Gerici l iğ in kışkırtıcı faal iyetlerine, her iki  mem
leket halkı, daima uyanık buiunmakla ve Hint yarımadasında anlaşmaz
l ığ ın  yeniden alevlenmesine yol vermemeye ahdetmekle karşı koyabi l i r  ve 
böyle de yapmal ıd ı r. 
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Asyada ve bütün dünyada barışa değer veren ve onu savunan herkes, 
Taşkent Anlaşmasın ın  sonuna kadar uygu lanacağını  ve bunun sonucu 
olarak Hindistan-Pakistan ilişkilerinde köklü değ işiklikler olacağın ı  üm it 
etmektedi r. Bu husus, Asyada barış düşmanı güçlerin yer yer faa l iyette 

bulunduğu, Amerikan emperya l istlerin in Asyada mi l l i  ku rtuluş hareketini 
durdurmak için Viyetnamdaki saldırı ların ı  genişletmekte oldukları günü

müzde büyük bir önem taşımaktadı r. 
Yuri luko', Viktor Maevski 
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Kürt meselesi demokratik bir çözüm bekliyor 

l rak' ın şovinist yöneticileri 1961  Eylü lünde Kürt halkına karşı barbarca 
bir ı rkçı l ı k  savaşı açt ı lar. Bu saldırı savaşı dünya i lerici kamuoyu tarafın
dan suçlandırdara k  p rotesto edi ldi  ve edi lmektedir. 

I rak  Kürtleri ayrı düşmüş olan ve toplamı 1 1  mi lyonu bulan Kürt hal
kının bir parçasıdır. I rakta nüfusun % 30-unu teşkil eden 2 mi lyon kadar 
Kürt va rdı r. Kürtlerin yerleştiğ i 72.000 km. korel ik  bölge de ü lkenin 
% 1 6-sld ı r. Kürt halkı kendi dil birliği, yerleşme bölgesi. ta rihsel gelenek
leri ve ku rtu luş emel leri gibi ayırdedici nite l iklere sahiptir. Ve muhtariyet 
bu halk ın tabi i  ve kanuni hakkıdır. 

1 963 Şubatı nda emperya l ist çevreler tarafından tertiplenen Baasçı dar
beden sonra. yeni askeri idare Kürt meselesinde bir  manevra i le  işe baş
lad ı .  Yani Kürtlere karşı görünüşte nazik davranıyordu. Maksadı Kürtlere 
karşı kanl ı  b i r  yoketme savaşına yeniden g i rişebi lmek için vakit kazan
maktı. Netekim, beklenen de gecikmedi. 1 963 Haziran ındo. başlarında 

ş imdiki Başkan Arif'in(l) bulunduğu gerici yönetici ler, Kürtlere karşı çok 
daha geniş ölçüde ve daha barbarca a raçlarla savaşa giriştiler. Fakat bu 
tutum Kürt kurtuluşçula rın ın  i radesini k ıramodı .  

1 963 Kosım ında yapı lan askeri darbe i le  işbaşına gelen hükümet, 1964 
Şubatında Kürt l iderleriyle bir barış a nlaşması imza lamak zorunda bı ra

k ı ld ı .  Ve daha önce olduğu gibi .  bu hükümet de Kürtlere mi l l i  hakları n ı  

tanıyocağın ı  vaadetti. Ama yine Arif' i n  başında bulunduğu gerici askeri 
rej im bu vaadlerini daima unuttu, taahhütleri ni yerine getirmedi. Ara l ı ks ız  
provokasyonlara başvurdu. Aynı zamanda, devrimin bir l iğini parça lamak. 
onu ono amacından, yani Irak Cumhuriyeti çerçevesi içinde muhtariyet 

hedefinden saptı ra rak «barış yoluyla» yoketmek için her denemeye g i rişti. 
her manevrayı çevi rdi. 

Şimdi Kürt halkı n ı n  karşıs ındaki en büyük tehlike. I ra k  hükümetinin 
bütün Kürt köylerini ateşe verme pıôn ıd ı r. Hükümetin 1965 Ekim ayında 
ald ığ ı  g iz l i  b i r  karara göre hazırlanmış  olon bu yoketme plônı 6 Ara l ı k  

1965-ten itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Plôn gereğince, a ğ ı r  top
çunun ve Napo lm  bombaları do kul lanan uçakları n  himayesinde tank ve 
piyade bir l ikleri toplu halde bütün köylere birden hücum etmekte, hat!ô 
mi l letlerarası anlaşmalarla yasaklanmış olon zehirli maddelerin ku l lan ı l 
ması  bi le öngörülmektedir. Köylerde yang ın lar  çık ıp do ahal i  evleri n i  
terketmek zorunda bırakı l ınca, ordu birl ikleri içeri dolmakta, yağma ve 
ta lan başlamaktad ı r. Köyler, birtek kişi kalm ıyasıya boşa ltı ld ı ktan sonra 

(1) Bu yazı Başkan Arif' in ölümünden önce yozılmıştır. 
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da. son evine kadar yak ı l ıp  yıkılmaktadır. Kerkük bölgesinde Tuzhurmatu. 
çemçemal. Kifri. Aceler. Şuan ve Şeyh Bezini köyleri işte böyle ateşe 
verilerek yeryüzünden s i l inmiş. hattô Aceler ve Şuan köylerin in  yakı l ıp 
y ıkı lmasını I rak Savunma Bakanı  bizzat seyretmiştir. Hem yaln ıı Kerkük 
deği l .  başka bölgeler de bu barbarl ığa sahne olmuştur. 

Proleter enternasyonal izmi prensiplerine sadık olan ve bölünmüş. ayrı 
düşmüş bütün Kürt mi l letin in  kendi kaderine buyruk olması prensipin i  
kabul eden I rak  Komünist Partisi. I ra k  Kürtleri nin muhtariyet isteğ in i  
tamamen desteklemekte. bunu çağ ımızda her mil letin en i l kel ve kanuni 
hakkı saymaktadır. Ve I rak  komünistleri. ü l kede şimdiki gerici rej im deviri l
medikçe. Kürt meselesine demokratik bir  çözüm bulunamıyacağı kanısın
dadırla r. 

Irak Kürdistanı 'n ın muhtariyeti demek. kendi sorunlarını  çözecek seçiml i  
bir  yasama organı ve bunun da halka hesap verecek bir  yürütme organı  
seçmesi şartiyle. buran ın  birleş ik  b i r  idari bölge olarak tanınması 
demektir. 

Mi l l i  muhtariyet yalnız Kürt halkın ın  menfaatlerine uygundur. fakat aynı 
zamanda bütün I rak  halk ın ın menfaatinedir. I ra k  Komünist Partisinin 1 962 
Martında toplanan Merkez Komitesi Plenumunda okunan raporda şöyle 
denmektedi r :  .. Kendi mi l l i  haklarını kul lanmasını ve kendi işlerini yürüt
mesini sağ l ıyacak reel imkônlar garanti edilmedikçe. Kürt halkı  için 
demokrasi. an lamın ı  yiti recek ve boş lôf olara k  kalacaktır. Kürt halk ın ın  
mi l l i  haklarını  kul lanması da ancak doğrudan doğruya muhtariyetle müm
kündür.» 

I ra k  Kürdistanı'na mi l l i  muhtariyet ü lküsü. emperyalizme ve gerici 
egemen çevrelere karşı. demokrasi. mi l l i  bağ ımsızl ı k  ve sosyal i ler i l ik 
uğ rundaki mücadelede Araplarla Kürtlerin savaşçı bir l ik ve kardeşl iğini  
takviye etmekted ir. Irakta Araplar i le Kürtler a rasında zora dayanan bir  
bir l ik sadece mi l l i  itimats ız l ığ ın artmasına yard ım eder. Zoraki bir l ik de. 
emperya l izmin ve gerici l iğ i n  bu iki halk ın savaşındaki beraberl iğe kama 
sokmaya yönelti imiş entrikalarını kolaylaştırır. Bundan ötürü. Arap dünya
s ın ın  bütün i lerici politikacı ların ın  Kürt halk ın ın dôvasını aktif olarak 
desteklemeleri büyük bir  önem taşımaktadır. 

I rakta halk  yığ ın ları çok iyi bi l iyorlar  ki. Kürt Devrimi birtakım «sın ı r  
ötesi entrikacılar» tarafı ndan uydurulmuş birşey deği ld i r. Bu devrim. mi l l i  
ezgiyi a labi ldiğine arttıran ve Kürt mi l leti nin varl ığ ın ı  da hiçe sayan pol i 
tikanın doğal  b i r  sonucudur. I rak  yöneticileri .. Kürdistan» kelimesini ağız
larına a lmaktan bi le korkuyor. bunun yerine .. kuzey aşı retleri>. deyimini  
kul lanıyorla r. Ama I rak  halkı  Kürt isyancı lar ın ın hakl ı  ve kutsal bir  dôva 
için savaştı klarını  anlıyor ve Arap mi l letleri bu devrimi en içten duygu
la rla destekliyorlar. 

Kürt Devriminin amaçları Kürt ha lkına muhtariyet ü lküsü i le s ın ırlana
maz. Bu devrim. muhtariyetten başka. I rakta gerçekten demokratik bir 
rej im için mücadeleyi öngörmektedir. Zira Kürtlerin temel hak ve istekleri 
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a ncak böyle bir  reji mle gerçekleştirilebi l i r. I rakta Kürt problemi, siyasi 
demokrasiyi gerçekleştirmeyi kapsıyon genel problemin organik bir par
çasıdır. 

I rak Komünist Partisi Merkez Komitesinin yukarıda sözü geçen raporun

dan şu satırları da okuyal ı m :  "Irak Kürdistanına muhtariyet problemi, I rak 
devlet rej iminin karakterinden ayrı olarak çözümlenemez. Ancak I rak 
Cumhuriyeti nin kendisi demokratik, parlamenter b i r  cumhuriyet olduğu 
takdi rde, Kürdistan da muhtariyete kavuşabi l i r. Bu iki problem (Kürt 
meselesi i le demokrasi meselesi) öylesine örülmüştür ki, b i ri çözülmeden 
ötekini çözümlemek zordur." 

Işte bunun içindir  ki, Kürt kurtu luş hareketi, l raktaki tüm demokratik 
hareketin çok önemli ve etkin bir parçası, I ra k  proletaryasının ve onun 
komünist partisinin sağ lam ve güçlü b i r  müttefi kidi r. Aynı zamanda bütün 
Orta-Doğudaki mil l i  kurtuluş hareketinin öneml i  bir  parçasın ı  teşkil eden 
Kürt kurtuluş hareketi, Arap mi l l i  hareketinin de gerçek bir  müttefiki olup, 
bu bölgede hü rriyet, i leri l ik, demokrasi ve barış için yürütülen müşterek 
mücadelenin b i r  halkasıd ı r. 

Emperyal istlerin çevirdikleri entrikalara geli nce, bunla r ancak Irak 
yöneticilerinin gerici-şoven politikası üzerinde etki yapabilmektedi r. Askeri 
yöneticiler g rupu ve hükümetin başı AI-Bazzoz petrol şi rketleri önünde 
habire kuşağa kadar eğilmektedirler. Ve Kürt hareketini elbirl iği i le ezmek 
için Sento memleketleriyle gittikçe daha sıkıfıkı olmak çabasındadıriar. Bu 
cümleden olarak, Tü rkiye, Suudi Arabistan ve IJrdün'de yönetimi ellerinde 
tutan gerici kuvvetlerle s ıkı bir işbirliği yapmaktadı rla r. Maksatları ,  «Islam 
Poktı" şalına bürünerek Sento'nun yeni bir variyantını yaratmak ve bunu 
Yakın ve Orta-Doğuda kurtuluş hareketine, i lerici hareketlere karşı yönelt
mektir. 

AI-Bazzoz' ın  başbakanl ığa getirilmesinde Ingi ltere hükümetin in  ve petrol 
ş irketlerin in kesin bir ral oynadıkları herkesçe bi l inmektedi r. AI-Bazzaz, 
I rakta Kürt hareketinin kaba kuvvetle ezilmesini Ingi ltere ve Amerikan ın  
desteklemeleri şartına karşı l ık, onla rla I rak petrolü üstüne yeni b i r  hıyanet 
anlaşması imzolamayı vaadederek işbaşına gelebi imiştir. 

Kürtlerin "mil l i  hakları" ile i lg i l i  olarak «Anayasada değişikl ik" yapı la
cağ ı  hakkındaki ikiyüzlü demeçleriyle AI-Bazzaz' ın  gerçekte ne amaç 

güttüğü de çok geçmeden a nlaşı ld ı .  Onun ongördüğü şey, I rok ın uc vila
yetlerin in yönetimi i le ilgili yeni  bir  kanundu. Ve bu yeni kanunu Kürt 

meselesinin en iyi çözüm şekl i olarak i leri sü rüyordu. Bu ise, asl ında, 
AI-Bazzaz tarafından Kürt halkın ın  varl ığ ın ın  do, I rakta ayrı ayrı Kürt 
bölgeleri (Irak Kürdistanı) bulunduğunun do inkarı demekti. AI-Bazzaz, 
Kürdistana do, bütün öteki vilayetler g ibi, basit bir taşra kesimi gözüyle 

bakıyor, Kürtlerin mi l l i  özel l iklerin i  hiçe sayıyordu. Ono göre, Kürt hare

keti, emperya l ist planlar ın ın gerçekleşebilmesi için (kendisi zaten buna 
memur edilmiştir) gerekli "tutarlı durum"a zarar veren bir etken idi. 

31 1 

TÜSTAV



Işte bundan ötürü, şimdiki I rak  hükümeti i le Kürt halkı arasında karşı
l ık l ı  anlaşma ortamı birtürlü bulunamadı ve bulunamazdı .  AI-Bazzaz' ın  
demagojik demeçieri ve kuru vaadleri Kürt ha lk ın ı  aldatamaz. Kürt halkı 
1 922 yı l ı ndan beri Irak yöneticilerinden hep böyle a ldatıcı vaadler din
lemiştir. Ve bu halk geçmişin tecrübelerin i  asla küçümsemiyecek, bunca 
kıymetli kurbanlar verdikten ve ıstıraplar çektikten sonra, sadaka kabi l in
den bazı haklarla avutulmaya hiçbir zaman razı olmıyacaktır. 

I rakta bugünkü rej imin ezgisi yal nız Kürtlere deği ldir. Bu rej im bütün 
I rak halkını  eziyor. Oyle bir gerici askeri rej i m  ki, halk ın temel hak ve 
özgürlüklerini çiğniyor, bütün halkçı akımlara mensup yurtseverleri ve 
demokratları kovuşturuyor, bunlardan enaz beş bin kişiyi zindanlarda ve 
toplama kampları nda in letiyor, hı ristiyanlara ve ş i i ' lere karşı bir ayırım 
politikası uyguluyor. Ama öte yandan, derebeylere ve büyük sermaye
cilere a labildiğine hü rriyet tanıyor ve petrol ş irketlerin in  her isteğine 
boyun eğiyor. Bu rej im, I rak  Komünist Partis inin 1 966 Şubatında yayın
ladığı bi ldiride bel irti ldiği gibi, �emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden, 
mi l l i  çıkarları satan somut ihanet örneği ôdi bir uşak»tır. Böyle bir rej im  
Kürt halk ın ın m i l l i  haklarına da sayg ı l ı  olamaz ve olmak da istemiyor. 

Şüphe yok ki, çetin şartlara rağmen, Arabı ve Kürdü i le  Irak halkı bu 
devrimci savaşta, emperyalizme ve gerici l iğe karşı direnen güçlerin bir
l iğ i  sayesinde, kitsal amaçlarına ulaşacaktır. 

Dıkemizin tarihinde çok nazik bir dönem teşkil eden bu durumda, I rak 
demokratları ve yurtseverleri, dünya ilerici kamuoyuna yine başvurarak, 
genell ikle I rak  halk ın ın,  özel l ik le de Kürt halkın ın  dôvasını  desteklemeye 
çağı rmaktadırlar. Biz, burada, I rak Komünist Partisi Biri nci Sekreteri fedai 
yoldaşımız Salam Adi l ' in  bütün kardeş komünist ve işçi partilerine gönder
diği 26 Mayıs 1962 ta rih l i  mektubundaki şu sözlerini bir kere daha tekrar
l ıyoruz : 

«Bizim I rak  halkımız ve özel l ik le l rakta ve komşu memleketlerdeki Kürt 
halkı, en iyi evlôtları ndan yüzlercesinin hayatına mal olan kanl ı  mücade
lede şimdi bütün dünyan ın  desteğin i  aramaktadırlar. Halkımız için çok 
çetin olan bu şartlar içinde, kardeş komünist parti lerin in, her zamanki g ibi ,  
halklar ın demokratik hakların ı  savunan kuvvetlerin ön saflarında olacak
larından şüphe etmiyoruz ... 

Aziz AI-Hac 
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Endonezya gericilerinin azılmasma son verilmelidir 

Birkaç aydan beri Endonezya'da korkunç bir kanunsuzluk  ve barbarca 
bir terör hüküm sü rüyor. IJIkenin yönetimini  ele geçiren gerici kuvvetler, 
yüzbinden fazla yurtseveri tutukladılar ve en insanl ıkdışı işkence metod
Ioriyle kır ıp geçirdiler. Bu terör kurbanları arasında çokluk  komünistler 
vardır. Çeşitli işçi, köylü, gençlik, kadın yığınsal örgütlerinin yöneticileri 
ve aktivistleri olan diğer gerçek yurtseverler vard ı r. Barış ta rafta rları hore
keti nin, Asya ve Afrika halkları i le dayanışma komitesinin, sosyalist ülke
lerle dostluk  ve işbirli derneğin in  mensupları olan bi l im-kültür adamları 
ve gazeteci ler vard ı r. 

Gericiliğ i n  g i riştiği hücum gerçekte Endonezya Devriminin canevine 
yöneltilmiştir. Gerici kuvvetlerin, her şeyden evvel, Endonezya Devriminin 
ana dayanağı o/an Endonezya Komünist Partisine çul/anma/arı rasgele 
deği ldir. Gericiler, her türlü kanunsuzluğu göze a larak, komünistleri hükü
met dairelerinden, Parlamentodan, Mi l let Meclisinden, diğer yönetim 
organlarından koğmaya girişti ler. 

Endonezyada anti-komünist histeri görülmemiş ölçüler aldı.  Komünist 
Partis inin merkez binası, yöneticilerin in  ve s ı ra üyeleri nin evleri basıldı, 
yakı/ıp yıkıldı. Sokaklarda ve meydan larda Marksist kitaplar ve diğer i lerici 
eserler ateşe veri ldi. Komünistlerle i l işiği olduğundan şüphelenilen her
kesin yakasına yapışı larak, goddarca işkencelere girişi idi.  Gerici l iğ in  
tertipled iği yargı lamalar birbirini kovoladı. Çoğu kanunsuz olarak  kurulan 
olağanüstü askeri mahkemelerde geçen bu yargı lamalarda keyfi olarak 
ü lüm cezaları okundu ve en i l kel hukuk kura l ları da çiğnendi. Gerici l iğ in 
bu mahkemeleri kurması ve Endonezya Komünist Partisi Politbüro ve 
Sekreterl i k  Kurulunun üyesi Nyono yoldaşa yapı lanlar keyfi zorba l ığın kor
kunç örnekleridi r. 

12 Mart 1966-da, yani şantaj ve askeri kuvvete başvurularak  memleket 
yönetiminin ele geçiri lmesinin ertesi günü, (gerçekte bu bir askeri darbe 
idi ve çok önceden, daha 1965 Eylü lünde, komünistlere diş bi lemekle 
tanınmış general Nasution'un elebaşı l ı k  ettiği bir g rup general tarafından 
planlaştı rı lmıştı) resmi bir demeç veren Başkomutan Tümgeneral Suharto, 
Endonezya Komünist Partisi ve bu parti i le «aynı esas fikirleri» paylaş
makla, onun «koltuğu ve yönetimi a ltında» bulunmakla itham ettikleri 
bütün devrimci y ığın örgütlerini yasaklayıp darmadağın edeceğini 
açıkladı.  

Gericiliğ i n  canavarl ık ları,  bütün komünistlerin yüreklerinde, dünyanın 
bütün ilerici ve namus/u insan/arımn yüreklerinde alabildiğine hoşnutsuz
l uk  ve affetmez b i r  öfke uyandırdı. Yönetimi ele geçiren gericilerin, Ame-
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rikan Istihbarat Teşkilôtı i le elele vererek Endonezya Kom ünist Partisine 
ve ü lkenin diğer i lerici güçlerine karşı g i riştikleri iğrenç hücum, Endonezya 
halk ın ın u lusal çı karları ile çel işmektedir. Bu, Endonezya halk ın ın,  ş imdiki 
dönemde sivri ucu emperyalizme ve feodal izm a rtıklarına yöneltilen dev
rimine karşı açık bir saldırıd ır. Endonezya halk ın ın bir l iğini parça lama 
denemesidir. Mi l l i-demokrati k devrim dôvasına karşı c iddi  bir tehdittir. 

General Nasution ve onun gerici g rupu i kiyüzı üdürler. Bun lar  «sol» 
geçinirler ve ağızlarını  açtı lar mı, anti-emperyal i stl iği , anti-feodal l iğ i  de 

kimseye bırakmazlar. fakat komünistlerin ve öteki i lerici yurtseverlerin 
canavarca kovuşturulması ve öldürü lmesi, geçenlerde anti-emperya l ist ve 

demokratik görüşlü birçok kişinin tutuklanması, gericilerin plônların ın  
içyüzünü daha büyük  bir  açık l ık la ortaya koydu.  Artık sağduyu sahibi her 
Endonezya l ı  görüyor ve an l ıyor ki, bu plônların  a macı, yeni-sömürgeci l iğe, 
emperyal izme ve her şeyden önce Amerikan emperyal izmine memleket 
kapı larını açmaktır. 

Amerikan emperya lizmi tarafı ndan düşünülen ve Endonezya gerici l iği  
tarafı ndan uygulanan bu askeri-siyasi komplo, mi l l i  ku rtuluş hareketine 
karşı , m i l letlerarası işçi sınıfına karşı, demokrasiye ve sosya lizme karşı 
toptan g i rişi len emperya l ist hücumunun bir parçasıd ı r. Endonezya gerici
lerinin, Komünist Partisine çul lanması, aynı zamanda, Amerikan emper
yal izminin Viyetna mdaki saldırganl ığ ın ı  genişletme ve şiddetlendirme 

yönündeki eska lôsyon plônlarından da ayrı birşey deği ld i r. Zira, Komünist 
Partisi, Endonezyada bütün halk ın Amerikan emperya l izmine karşı diren

mesi ve Viyetna m  halk ın ı  desteklemesi için savaşarak, ü lkenin bütün i lerici 
güçlerin in daima ön saflarında yer a lmıştır. 

Dünya i lerici kamuoyu, Endonezya Komünist Partisine ve ü l kenin öteki 
yurtsever güçlerine dayanışma göstermekte, memleketi kasıp kavuran 
terörü, hiçbir gerekçeyle maıur gösterilem iyecek bir iş lemle Komünist Par
tisin in kanunsuz olarak  kaptılmasını şiddetle p rotesto etmekte, komünist
lerin ve diğer demokratların kovuşturulmasına ve canavarca öldürü lme
sine son veri l mesini, zindanlara atı lan ve toplama kamplarına gönderilen
lerin derhal serbest b ı rakı lmasın ı  istemektedir. Bunun yanıs ıra, dünyan ın  
bütün iyiniyetli insanları ,  Ameri kan emperya l izminin, Endonezyayı anti
emperyalist savaş yolundan saptı rmak makasadiyle gerici genera l lerin 

komplosunu esin liyen kaba müdaha lesini de şiddetle yermektedirler. 

Sağcı general ler, Endonezya Kom ünist Partisine karşı açtıkları kavuş
turma kampanyasını ,  30 Eyl ü l  hareketine karşı bir misi l leme, yani gerici 

general ler g rupunun yaptığı askeri darbeyi geri letmek ve Endonezya 

Devrimin in kazançlarını korumak amacıyla bir g rup subayın g i riştiği hare
keti bastı rmak gibi  bir bahane a rd ına g izlemek çabasına düşmüşlerdir. 

45 y ı l l ı k  şerefli bir savaş geçmişi olan Endanezya Komünist Partisi geri

ci l iğ in azgın hücumlorına ilk defa hedef olmuyor. Gerek Hollônda 
sömürge egemen l iği  yı l larında, gerek Japon faşist işgoli zamanında, 
gerekse mi l l i  bağımsızl ığ ın elde edi lmesinden hemen sonra kurulan gerici 
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rej im  döneminde bu parti korkunç ve gaddar bir  teröre tab i  tutumuştur. 
Ve bu ağ ı r  imtihanlardan. her defasında daha kuvvetli . daha çel ikleşmiş 
olarak  çıkmıştır. 

Endonezyada emperyalistler ve yerli gerici l i k  ta rafı ndan körüklenen anti
komünist terör ne ölçüler a l ı rsa als ın. tarih in tekerleğ in i  geri döndürmek 
mükün olm ıyacaktır. Endonezya gerici l iğ in in Ameri kan emperyal izminden 
çeşitli şekil ler altında aldığı büyük ölçüde yard ıma dayanan bütün çaba

larına rağ men. komünizm. bi l imsel sosya l izm fiki rleri Endonezya toprağın
dan do sökülüp atr lamıyacaktır. Tari hin objektif kanunu budur. Işte bu 
kanuniyet ve gerek mil l i .  gerekse mi l letlerarası ölçüde edini len tecrübed i r  
k i .  Endonezya Komünist Partis in in de bütün bu f ı rt ınaları atlatacağı ger

çeğini yarın g üveniyle belirlemektedir. Bu parti de, memleketin bütün 
diğer i lerici kuvvetleriyle birl ikte ve dünya işçi s ınıfın ın  desteği ne dayana
rak. emperyal ist ve gerici kom plonun yolunu kesecek. emperyal izme ve 
Endonezyadaki feodal izm artıklarına karşı savaşta mutlaka üstün gelecek
tir. Dün olduğu gibi.  gelecekte de. Endonezya Devrimini  savunan ların ön 

saflarında yürümeğe devam edecek. bütün dünyada halkların  mi l l i  bağım
sız l ık. demokrasi. sosyal i lerleme ve barış uğrundaki savaşında kendisine 
düşen ödevi yerine getirecektir. 

C. Veyland 
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Güneşle beraber . . .  

Jean-Louis Siquet 

Jacques Stephen Alexis - Haiti Halk Bir l iği Partisi Merkez Komitesi 
sekreteri - artık a ramızda değiL. ölüm haberini, pek çok şey gösterdiği 
gibi, «Ra l l iement» gazetesi de doğruladı. Bu gazete, Haiti'nin Mil l i  Kur
tuluş Birleşik Demokratik Cephesi 'nin dış ü l keler örgütü tarafı ndan Isviç
re'de yayınlanmaktadı r. 

22 Nisan 1922-de doğan Jacques Stephen Alexis 1804 yı l ı nda Hati Cum
huriyeti'n in  bağımsızl ığ ını i lôn eden Jean Jacques Dessalines soyundan
d ı r. Ve 1 961 y ı l ı  Nisan ayında Alexis, arkadaşları Max Manroe, Dupuis
Noui l le, Charles Adrien Georges ve Guy Beliard i le birl i kte, devrim hare
ketin in  verdiği bir ödevi yerine getirmek için Haiti'ye gel i r. 

Haiti dağ l ı k  bir  ü l ke. Halk ın ın % 80-i tarım la uğraşır. Halkın  büyük 
çoğunluğu zencilerdir, şehirlerle de melezlerdir. Beyazlar gayri menkuller 
üzerinde mülkiyet hakkını  ancak Birinci Dünya Savaşından sonra a lmış
lard ı r, ama en zenginleri onlardır. Ya lnız, ü lkenin başl ıca zengin l iklerin i  
yabancı lar  el lerine geçi rmişlerdir. Bugün Haiti'de bütün sermayenin üçte 
ikisi Amerika Birleşik Devletleri'n indir. Geri kalan üçte biri de, öteki ü lke
leri n  emperyal istleri i l e  yerli burjuvazi a ralarında paylaşmaktadır. 

Emperyal istlerin Haiti'ye sokulması sadece sermaye yatı rım ı  siyasetiyle 
s ın ı rlanmış deği ld i r. 1804 yı l ında köle-isyan ı  ile bağımsız bir devlet olan 
Haiti  19. yüzyılda egemenl iğ in i  kazandı, ama bunun yalnız adı egemen
l i kti. 1 91 5  y ı l ı nda Amerikan deniz piyadelerin in  yaptığı  çıkarma ile ü lke 
ABD'n in  b i r  eyaleti oldu. Haiti'de askeri işgale 1934 yı l ı nda son veri lmekle 
beraber, mali ve i ktisadi bakımdan ü lke ABD'nin kontrolü a ltında kaldı .  
Ostel ik  1946 y ı l ında ABD'ne bağıml ı l ığ ı  daha da a rttı ; yabancı tekellerin 
ödediği  verg i ler kaldır ı ldı ,  Karayib Denizi'n in  bu adasına Amerikan tröst
leri rahatça yerleşti. 1950 i le  1 956 arasında general Magliore diktatörlüğü, 
ü l keyi tümden ABD'ne tesl im etti. 1 957 yı l ında cumhurbaşkanl ığ ına «seçi
len» François Duva l ier bu bağ ım l ı lığ ı  daha da sağlamlaştırdı .  Duvalier, 
.. Ton-Ton-Makout .. haydutlarına dayanarak ü lkede kanl ı  b ir  d iktatörlük 
rej imi, bir terör ve cinayet iktidarı kurdu. Sendika hareketine, demokratik 
harekete ve komünist hareketine merhametsizce, barbarca baskı yapıl ıyor. 
Ruhaniler bi le kovuşturmaya uğramaktadır. Herhangi  b i r  ihbar olsa, hemen 
komünistler ve yurtseverler tutsak edilmekte ; 1957 seçim kampanyasına 
katıldık ları için bugün bi le kovuşturmaya uğramaktadırIor. Basına k i l it 
vu rulmuştur ve yal nızca diktatör için methiyeler dizmesine izin vardır. 

Ezgi tedbirlerine rağmen Haiti'de demokratlar ve yurtseverler el leri kol-
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ları bağlı durmadılar. Küba'da halk kuvvetlerin in  zaferi, Lôtin Amerika'nın 
geçirdiği  bunalım, Domin ik  Cumhuriyeti'nde olayların gösterdiği  gelişme 
ve bu olayların adanın doğusunda geçmesi, Haiti'ni n  politik durumunu 
büyük ölçüde etkilemektedi r. Hükümetin aşırı gerici siyaseti, dayanmakta 
olduğu sosyal temeli hızla daraltmaktadır. önceleri olaylara seyirci kalan, 
ya da hükümet propagandasın ın etkisine kapı lan yurtseverler, Duvalier 
rejim i  altında hayatın her alanında durumun ne kadar ağırlaştığ ın ı  artık 
değerlendirmeye başlamışlardır. Onların yakınları na,  dostlarına ve dü
şünce arkadaşlarına yapı lan korkunç ezgi ve tevkitler sonucunda, hoşnut
suzların safları ve kanlı d iktatörü devirmek için savaşanları n  safları gün
den güne kat kat artmaktadır. 

Haiti yurtseverleri geçen yıl Mil l i  Kurtuluş Bir/eşik Demokratik Cephe
s in in kuruluşunun i kinci yıldönümünü kutladılar. «Rall iemenet» şöyle yazı
yor : MFDULN(l)-nin kurulması, gerçek devrimci politik partilerin birl iği  
yolunda, Haiti 'n in solcu kuvvetlerin in  o rganik  kaynaşması için atı lmış  i lk 
adımdır  ... 

FDULN, ülkenin içinde ve dışında yürüttüğü siyasi çal ışması ve p ro
gramı sayesinde, Duvalier'in yarı-feodal ve yarı-sömürge rejimine karşı 
olon muhalefetin merkezi durumunda bulunmaktadır. FDULN, a ralarına 
sızmak için Makout-ajanların ın  gösterdiği çabalara ve bir  kaç i hanet 
olayına rağmen, ülkenin  s ınırları içinde politik savaşını devam ettirmek ve 
genişletmekle sağlaml ığ ın ı  korumuştur. 

Jacques Stephen Alexis i le dört arkadaşı, kurtuluş uğrunda savaşmak 
için yurda gelmişlerdi. "Onları ayırabi lecek her şeyi bir kenara bırakmış
lardı . . .  , ve onları birleştiren şeyi a rarlarken, ortak bir dôva buldular :  
Kanl l 'Doc - diktatörlüğüne karşı, yasalar çiğnenerek insanların Makout 
haydutların ın  eline tesl im  edilmesine karşı, ezgi ve soyguna karşı, Haiti'de 
politik özgürlüklerin in  yeniden sağlanması için savaş • . .  " 

Alexis i le arkadaşla rın ı  getiren gemi, Duvalier'in hücum birl iğ inin üssü 
olan Bombordopolis kalesin in  yakını nda demirledi. Fakat gemiyi b ir  
amerikan kruvazörü görmüş ve Haiti hükümetine haberi ulaştırmıştı. Alexis 
ve arkadaşları karaya çıkar çıkmaz, Duvalier'in vahşi muhafızları Ma
kout'ların baskınına uğradılar. Sonra da sesler kesi ldi. Diktatör Duvalier 
ülkeyi bir mezarl ı k  sessizliğ i ne, bir mezbaha sessizl iğ i ne boğdular. 

Komünist Alexis Haiti 'n in en ün lü  yazarları ndan biriydi. Büyük mi l l i  
romancı, yurdunun umutları nı ve güzel l iğini  türkülerinde çağ ı ran  sanatçı, 
modern edebiyatın övündüğü yazar. haklarından yoksun edilenleri koru
mak için savaş alanlarına koşmuştu. Halkının kalbinde kazandığı sevgi 
çok çabuk yurdunun s ın ırlarını  da aştı. 

Bugün dünyada binlerce okuyucu O'nun eserferinden, Haiti halkının 
sefaletini, acı lar ını  ve asôletini öğrenmektedir. Jacques Stephen Alexis 
Paris'te üç roman yayınlamıştı r :  MCompere General Soleil .. , MLes Arbres 

(1) Mill i  Kurtuluş Birl ik Demokratik Cephe 
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musiciens» ve «L'Espace d'un ci l lement» i le  "Romancero a ux etoiles» ad ın ı  
taşıyan b ir  h ikaye kitab ı .  Alexis ayrıca Fransız yayın evlerine üç müsvedde 
vermişti r :  «L'Eglantine» romanı ile «le real isme mervei l leux des Ha itiens» 

ve «Chine miraculeuse» adın ı  taşıyan iki not. 

Alexis' in ö lümünü görenlerin an lattığ ına göre, cel latlar O'nu öldür
meden önce, güneşin son ışıklarını görmesin diye gözlerini oymuşla r. O'nun 
«Compere Genera l Soleil» romanın kahra manı  olan Port-au-Prince' l i  genç 

zenciye, Hi larion'a da böyle yapmışlardı. 

Hi larion ölümün eşiğ indeydi. «Birden gözleri nin önünde bir  şey 
pırıldadı. pırıl pınl kocaman gözüyle yıldız yıldız bir şemsiye gökte 
açı l ıverdi. 

'Claire l' diye bağırdı : 'Güneş mi bu? Ihtiya r Compere Soleil olacak. 
beni ziya rete gel iyor i Beni hiç yalnız bırakmadı . .  : 

Gözlerin i  o tarafa çevirdi ve ağaçların tepelerinde yırtı lan  ufkun üze

rinde başka bir şey göremedi. Sınır ın ötesi kapka ran l ı ktı . . .  Hi larion'un  

sesi k ı  s ı ldı .  bogazında takırd ı  kaldı .  
'Güneş benden hiç eksik o lmadı . . .  Otobüs hammal l ığ ı  yaparken. a ra

ban ın  tepesinde geçirdiğim yolcu luk boyunca gözlerimin iç in i  yakarcasına 
aydın lattı. Dericilerde çal ış ırken. kokuya dayanmama yard ım etti. Sonra 
kilisenin yanındaki marangozda kısmetimi a ra rken. sonra demirein in 
körüğünün başındayken. sonra tenekeci ç ırağı iken. bütün hayatım boyunca 
O hep benim yanımdaydı . . .  Bize ne yapacağımızı Haiti 'nin güneşi 
gösteriyor ; büyük gerçek bu.'» 

Jacques Stephen Alexis öldü. Ama yeni lmedi. "Les Arbres musiciens» 
ad l ı  romanın ın  son satı rları bu zaferin şarkı larıd ı r :  «Arada s ı rada. türküler 
çağ ı ran ağaçlardan biri devril iyor. ama ormanın  türküleri gücünden birşey 
kaybetmeden devam ediyor. Hayat başlıyor ... 
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B A S K ı Y A V E  D E M O K R A T L A R ı N  K O V U Ş T U R U l M A S I N A 
K A R Ş I  

Iran yurtseverlerini işkenceden kunarahm 

I ran Ha lk  Partisi (Tudeh) üyelerinden ve çoğu işçi olan 8 yurtseverin 
polis tarafı ndan tutuklanması üzerinden birbuçuk yıl geçti. Bu tutukluiara 
ortaçağvari hücrelerde korkunç işkenceler yapıldı ve yapı lmaktad ı r. 

Bu sekiz I ran  yurtseverinin bütün «suçu» gizl i  çal ışan Iran Tudeh Parti
sinin üyesi olmalarıdır. Oysa Iran Anayasası, bütün Iran yurttaşlarına söz, 
yazı, toplantı ve partilerde ça lışma hak ve özgürlükleri tan ımaktadır. I ra n  
Parlô mentosu b i r  Insan Hakları Deklôrasyonu kabul etmiştir. Buna rağ
men, Iran ha lkının Anayasada yazı l ı  bu hak  ve özgürlükleri Şah'ın gerici 
rej imi tarafından çiğnenmektedir. Bugünkü Iranda herhangi bir legal parti 
kurmak, demakratik eğ i l iml i  gazete ve dergi ler çıkarmak fi i len yasaklan
mıştı r. Pol is  ve onun yedeği hal ine getirilen askeri birlikler, çoğu defa, 
yığınların  rej ime karşı yaptıkları gösteri leri ve diğer çıkışları bastırmak 
için i nsafsızca ateş açmaktadır. 

B i l indiği g ib i ,  Tudeh Partisi üyelerine karşı kovuştu rmalar ve terör, özel
l ik le 1 953 yı l ı nda Musaddık hükümetin in  düşürülmesinden ve Amerikan
Ingi l iz emperyal istlerin in  yardımiyle bir askeri-polis d iktatorasın ın  kurul
masından sonra omansız bir ha l  aldı .  O zamandan beri I randa yurtsever
lerin kurşuna dizi lmesi gün lük  olaylar, olağan işler a raşına girdi .  Pol i s  ve 
sürü sürü «Mil l i  Emniyet .. ajanları ,  Tudeh Partisi üyelerine ve bütün demok
rotlara en çirkin ve gaddar metodlarla işkence etmekten geri durmadılar. 
Halkın öfkesini kabartmamak ve h ışmına uğramamak için de bu işken
celeri bazan g iz l i  gizli yapmak yolunu tuttu lar ve basına her hangi bir 
haber sızdırmadı lar. Daha doğrusu, böyle hal lerde, gazetelerde, «mah
keme hükmü gereğ ince filônca kişi lerin kurşuna dizi idiği .. gibi bi rkaç 
satı rl ı k  bildiri lerle yetindiler. 

Bundan bir  süre önce Askeri Mahkeme 14 yurtseveri yarg ı lamış, bun
lardan i kisini ikişer defa ölüme mahkum etmişti. Bereket ki, memleket ve 
dünya kamuoyunun baskısı  a ltında Şah gerilemiş ve bu ik i  yurtseverin 
ö lüm cezalarını  değiştirmek zorunda kalmıştı. Askeri Mahkeme daha 1950 
yı l ında da Tudeh Partisinin b i r  grup  üyesini g ıyaben yarg ı layıp ağır 
cezalara çarptı rmıştı. Bu g ruptan sekiz kişiye (parti yöneticilerinden) gıya-
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ben ölüm cezası verilmişti. Ama bunlardan hiçbiri cel lötların eline düş
medi. 1966 y ı l ı  başında ise. Askeri Mahkeme yine bu grupu g ıyaben yargı
ladı ve bir kere daha mahkum etti. Ve bu defa. hiçbir hukuki  gerekçe 
olmadığı halde, ölüm cezasına çarptı r ı lanların  sayısı oni kiye çıktı. 

Geçenlerde. aynı mahkeme tarafından, «Islöm Mil letleri .. Partisine men
sup bir g rup (55 kişi) daha yargı landı. Bunla r a rasında çokluk anti-emper
yalist b i r  tutumla gerici rej ime karşı savaşan yüksek öğrenim gençleri 
vardı .  Mahkeme bu gençlerden bir ini  ö lüm cezasına, ötekileri 3,5 yı ldan 
15 yı la kadar. bi rkaçını da ömre bedel ağır  hapis cezalarına çarptı rdı .  

Böylece. yu rtseverleri a bluka alt ına a lma. tutuklama ve Askeri Mahke
mede yargılamada gemi azıya alan I ran gerici yönetim i. halkın bu baskı 
ve terör politi kasından hoşnutsuzluğunun artmasını önlemeye, hal k yığın
ların ın  di kkatini ekonomik güçlüklerden başka yönlere kaydı rmaya ve 
mepryalistlerin ka l ıplamaya çalıştı kları « Is löm Paktı . .  na Iron ı  da sürükleme 
yeltenişlerini gözden sakalamaya çabalamaktadır. Insan onurunu ve en 
i l kel hakları çiğ niyen I ran  gerici l iğ i ,  şimdi Tudeh Partis inin sekiz üyesini, 
halkı n ve mi l l i  çıkarların yı lmaz savunucuları olan bu yurtseverleri hakIa
maya hazırlanmaktadır .  Bu defa tertiplenen g izli yarg ı lamado. Savcı, bir 
öğretim üyesi olon Ali Havari i le emekli subay Parviz Hekmatcu'nun ölüm 
cezasına çarptı rı lmalarını istemiştir. Bu isteğ inde direnen Savcı, «gerekçe» 
olarak. sanı kların Tudeh Partisi üyesi olmalarını ve «devlet güvenl iği  için 
tehli keM teşkil etti klerini i leri sürmüştür. Mahkemenin bu sanıklar hakkında 
karar verirken. 1931  yı l ında çıkarı lmış olon anti-komünist kanun hüküm
lerine dayandığın ı  bir on için kabul etsek bile. o hükümlere göre Tudeh 
Partisi üyeleri ancak 3 yı ldan 10 yıla kadar ağır hapis cezasına çarptırı
labi l i r. Ve Iran kanunlarına göre, bu sanıklar Askeri Mahkeme tarafından 
deği l .  anca k  sivil mahkeme tarafından ve açık olarak yargılanabil ir. 
Ayrıca. sanık lara savunmaları için avukat tutma hakkı veri lmesi gerekir. 
Oysa, Tudeh Partis inin sözkonusu üyeleri bu haklardan yoksun edilerek 
yargı lanmaktadırlar. 

Tek sözle, iki  yurtseverimizin hayatları tehl ikededir. Tudeh Partisi, I ranın 
bütün yu rtsever güçlerini ve bütün dünya i lerici kamuoyunu, bu yurtsever
leri ve diğer demokratları savunmaya. I randa özgürlüklerin ve i nsan hak
larının çiğnenmesine karşı I ran  halkı n ın  demokratik hakları koruma 
savaşını desteklemeye çağ ı rmaktadı r. Ve I ran  Tudeh Partisi. bütün dünya 
i lerici güçlerin in  I ran  halkı ile dayanışmaşın ın, Iran yurtseverlerine yapı lan 
kanunsuz ve insanl ıkdışı  işlemi önlemeye ve onlar ın  hayatın ı  kurtarmaya 
yardım edeceğine i nanmaktadı r. 

A. farhadi 
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ö Z E L S AY F A L A R ı M I Z 

Sovyetler Birliği Komünist Partisinin XXiii. Kongresine 

katılan TKP delegasyonu başkanı, 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci 

Sekreteri Yakub Demir yoldaşın selômlama konuşması 

Değerli yoldaşlar !  

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi ve bütün Türk komünistleri 
adına, Sovyetler Birl iği Komünist Partisinin XXii i .  Kongresin i  hararetle 
selômlar, kongredeki çal ışmaları n ızda sizlere başarı lar  di leriz. 

XXlll .  Kongre, Sovyetler Birliğ in in  ekonomik ve teknik gücünün yüksek 
bir seviyeye u laştığı ,  Sovyetler Birl iği Komünist Partisin in  ve Sovyet 
hükümetin in  ısrarla izlediği barışçı dış politi kan ın  mi l letlerarası a landa 
olumlu etkilerini açıkça gösterdiğ i bir zamanda açıl ıyor. Gerçekleşen yedi 
yı l l ı k  ha lk  ekonomisi kalkınma p lôn ın ın  başarılı sonuçları ,  sadece Sovyetler 
Birl iğ in in  ve sosyalist kampın ekonomik, politik kudretin i ,  savunma gücünü 
artırmamış, mi l l i  kurtuluşları uğrunda savaşan halkları n  ve yeryüzünün 
bütün ilerici ve barışçı kuwetlerin in  mücadele gücünü de artırmış, müca
dele aımini kuwetlendil'm iştir. Yayın lanan beş yıll ık kalkınma plônı direk
tifleri tasarısı geçen yedi y ı l l ı k  başarıları öz�tliyerek yen i  hedeflerin 
tablosunu çizmektedir. 

Sovyetler Birl iğinde sosyal izmin zaferi ni sağlıyan başarı lar komünizm 
yolunda atı lan adımların hedefe u laşma imkônları n ı  da yaratmış  bulu
nuyor. Yaratıcı Marksizmin-Leninizmin ona kaynağı ve büyük zaferlerin 
teşkilôtçısı olon Sovyetler Birl iği Komünist Partis in in önderl iğ i ,  komünizmin 
eşiğ ine ulaşan Sovyetler Birl iğ i  halk ın ın  yaratıcı g ücü yeni ekonomik 
kalkınma plônın ın başarısı n ı  garantilemektedir. 

Biz Türk komünistleri ve Türkiye'n in  diğer yurtsever ve barışçı kuvvetleri, 
bütün i lerici insan l ı kla  birl ikte, Sovyetler Birl iğ in in  ekonomik, teknik ve 
kültürel alanlarda, komünizm yolunda attığı her adımı  heyecanla. hayra n
l ı kla  izlemekteyiz. 
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Bu i lgimiz, sadece, şimdi l i k  ancak hayal imizde beslediğimiz idea l leri 
Sovyetler B i rl iğ inde ve diğer sosya l ist ü lkelerde canl ı  bir realite olarak  
gördüğümüz için değ i ldir, ayni zamanda, bu ü l kelerdeki başarı ların  yakın 
amaçlarımız uğrundaki, halkım ız ın  bugünkü dôvaları uğrundaki mücadele
mizde o lumlu ve kesin etkilerini yakından gördüğümüz içindir. 

Türk halk ı  memleketimizi bugünkü sefalet ve perişanl ığa sürükl iyen 
emperyal izmin ve onun soyguncu ortağı yerl i gericilerin politik ve ekono
mik tahakkümüne karşı, mi l l i  bağ ımsızl ığı  uğrunda, demokrasi ve barış 
uğrunda savaşıyor. Türkiye'nin saldırgan emperya list devletlerle politik ve 
askeri işbirl iğ i  halk ımıza taşıyamıyacağı ağır l ıkta yükler yüklemişti r. Her 
yıl biraz daha artan askeri masraflarla bir l ikte emekçi halka yüklenen 
verg iler de ağırlaşıyor. Memleketimizde hüküm süren müzmin ekonomik ve 
sosyal buhranların gerçek etkenleri e l le tutu lur  bir ha l  a ld ı .  Bu etkenlere 
ve mi l l i  ekonominin gelişme yollarını tı kayan diğer engel lere karşı aktif 
mücadele halk ın  geniş tabakaların ı  sarmış bulunuyor. Memleketimizin 
sosyal ve pol iti k hayatında önemi b ir  rol oynamaya başl ıyan işçi sı nıfı bu 
mücadelenin ön safında yer a lm ıştı r. Türk işçisi ,  uzun ve çetin mücadele
lerle elde ettiği bazı kanuni haklardan faydalanarak, son yı l larda hız la 
teşkilôtlanmaya başladı ; ekonomik ve pol it ik hakların ı  elde etmek için 
açık ve aktif mücadeleye girişti ; sınıf şuurunun bir olgun luk çağına 
g irdiğini ,  hesaba katı l ması gereken bir  kuvvet olduğunu ispat etti. Bu
günkü Türkiye'n in  sosyal ve politik hayatında en karakteristik gelişme 
budur. 

Memleketimiz için önemli olan ikinci b ir  karakteristik gel işme, burjuva
zinin çeşitli tabakaları arasındaki menfaat ayrı l ı klarının derinleşmesi. 
Türkiye'yi yabancı tekellerle ortaklaşa soyon büyük burjuvazi ve büyük 
toprak sahipleri blok ku i le yabancı sermayeden zarar gören mi l l i  burju
vazi a rasındaki çelişmenin açık ve sert bir politik mücadele şekl in i  
a lmasıdır. Evvelce, gerek emekçi sınıf lara karşı politika larında, gerek dış 
politika meselelerinde tutumları birbirinden farksız olan burjuva partileri 
a rasında bugün önemi küçümsenmiyecek politik görüş ayrı lı kları bel ir
miştir. Araları nda sertleşen mücadele mi l l i  burjuvazinin sol kanadını  
demokratik kuvvetlere yaklaştırdı, kuru luş amaçlara ayrı ayrı olan ve tek 
başlarına hareket eden siyasi ve sosyal toplu lukların müşterek düşmana 
karşı tek bir mücadele cephesinde birleşmesine elver.işl i  bir zemin mey
dana getirdi. Bu gel işme, emperya lizme ve gerici l iğe karşı olan bütün 
i lerici ve barışsever kuvvetlerin m i l l i  demokratik bir cephede birleşmesi 
şansını artırdı. 

Sovyetler Birl iğ inin ve bütün sosyal ist cephenin ekonomik  gücünün, 
mi l letlerarası politik nüfuzunun artması, ayrı ayrı düzenlerdeki devletlerin 
barış içinde yanyana yaşaması prensipine dayanan dış po!itikası, Amerikan 
emperya l izminin saldırgan yüzünü, özel l ikle Viyetnamda açığa vurmaşı, 
Amerikan ve Nato askeri üslerinin Türkiye'nin güvenl iğini ,  hattô hal kı mızın 
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varl ığ ın ı  tehdit ettiği gerçeğin in  g izlenmez bir  hal a lması, Birleşik Amerika 
idareci çevrelerin in  Türkiye'nin iç  işlerine pervasızca müdaheleleri, yerli 
gericileri açıkça desteklemeleri memleketimizde antı-emperyalist savaşı 
h ızlandırmış, i lerici, yurtsever güçlerin in isiyatiflerini artırmışt ır. 

Gerici kuvvetler emperyal izmin sarsı lan nüfuzunu kuvvetlendirmek, 
yabancı sermayenin istediği tam güvenl iği  sağ lamak için her yola başvur
maktadırlar. Anti komünizm isterisini kızıştı rmokla, işçi hareketine karşı 
yeni baskı tedbirleri a lmakla işe başladılar. Demokratik kuvvetlere karşı 
gene!' b i r  taarruz için bu i l k  hazır l ıktı r. Hedef işçi s ın ıf ın ın kazanı lmış  
haklarını  yoketmek, i lerici, barışsever kuvvetleri ezmektir. Fakat, memleketin 
bugünkü şartları emperyalist tekellerin istedikleri kesin sonucun sağlan
masına pek elveriş l i  görünmüyor. Vürdümüzün bağı msızl ığ ına kasteden, 
barışı tehdit eden kuvvetleri n tahakkümü  devam ettikçe, Türkiyeyi ekono
mik  ve politik çıkmaza sürükleyen etkenler ortadan kaldır ı lmadıkça, halkı
mızın muhtaç olduğu köklü sosya l  reformlar gerçekleştiri l medikçe, mi l l i  
ekonominin gelişme yol larını  tı kayan ası l  engeller ortada durdukça Tür
kiyedeki yurtsever güçlerini mücadele azmini kı rmak kolay olmayacaktı r. 

Türkiyenin bugün�ü şartları 1 950 yı l ları şartlarından çok ayrı l ı r. Şimdiki 
iktidar çevrelerinin,  dış politikada Menderes devrinde olduğundan daha 
farklı b i r  yol tutmaları, Sovyetler Birl iğiyle, diğer sosyal ist ü l kelerle müna
sebetlerinde daha real ist davranmaları mümkündür ve zaruridir. Biz Türk 
komünistleri, Türkiyenin bugünkü idareci lerinin, bu yolda atacakları her 
adımı olumlu karşılayacağız ve destekl iyeveğiz. Bunun memleketimi 
zin, halk ımız ın menfaatine, barış ın  kuvvetlenmesine yard ım edeceğine 
inanıyoruz. 

Mi lletlerarası durum gergindir. Sosya l izm ve barış kuvvetleriyle em
perya l izm arasında mücadele sertleşmişti r. Birleşik Amerika Dünyan ın  
çeşitli bölgelerinde harp kundakları yerleştirmiş, harp ocakları tutuştur
muştur. Viyetnam halkı istilôci Amerikan ordularına karşı dişiyle, tırnağıyla 
savaşıyor. Bu kahpece sadrıya karşı bütün i lerici insanl ığ ın  yükselen pro
testo seslerine memleketimizin barışsever, namuslu insanları n ın  da pro
testo sesleri katı ldı .  

Mi lletlerarası komünist hareketin in  b i rl iğ i, dünyanın  barışçı, anti em
peryal i st kuvvetlerin in dayanışması bugün önemini bir  kat daha artı rmıştır. 
Barış ve komün izm düşmanlarının komünist hareketindeki ayrı l ı ktan fay
dalanmaya çal ıştı klarını,  onu körüklediklerini ameri kan saldırganların ın  
Viyetnama karşı pervasızca giriştikleri savaş ispat ediyor. 

Sovyetler Birl iği Komünist Partisinin, komünist hareketin in  b i rl iğ i  
Uğrunda mücadeledeki müstesna rolünü şükranla anmak  isteriz. Komü
nist ve işçi partileri temsilelerin in  1957 ve 1960 Moskova kararların ın  
ruhuna daima bağl ı  ka lan büyük lenin' in partisi komünist hareketinde 
bi l iğin ve dayanışmanın  en kudretl i  ve sebatlı savunucusudur. Hareketim ize 
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ciddi surette engel olan bugünkü an laşmazlığ ın  er veya geç giderileceğine 
inanıyoruz. 

Sovyetler Birl iği komünist Partisin in  XX. ve XXıı. kongreleri Mil letlerarası 
Komünist hareketine Marksizmin-leninizmin yaratıcı ış ığını  tuttmuştur. 
XXIII.  Kongre bu ış ığ ın kaynağını  zenginleştirmektedir. 
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i Ç i N D E K I L E R  

Viktor Per/o 

Amerikan ekonomisinde temel çelişme . 

Asen Çarakçiyef 

Bugünkü enternasyonalizmin yaratıcı gücü 

A K T U E L  P R O B L E M L E R  

(Lôtin Amerika devri minin itici güçleri) 
R. iskaro 

Lôt i n  Amerikanın kurtuluş savaşında işçi sı nıfı . 

J. M. For/uni, A De/gatto, M. Salib; 

Hava na üç kıta konferansı . 

Georges Cognio/ 

Romain Rolland - savaşta her zaman bizimle beraber . 

Yur; lukof, Viktor Maevski 

Taşkent görüşme lerinden sonra 

Aziz A/-Iıac 

Kürt meselesi demokratik bir çözüm bekliyor . 

C. Veyland 

Endonezya gericilerinin azıtmasına son veri lmelidir 

K O M U N i S T K A H R A M A N L A R  

Jean Louis Siquert 

Güneşle beraber . . . . . . . 

B A S K ı YA V E  D E M O K R A TLA R ı N  KOVU ŞTU R U L
M A S I N A K A R Ş I  

A farhadi 

i ran yu rtseverleri ni işkenceden ku rta ra l ım . 

a Z E L S AY F A L A R I M I Z  

Sovyetler Birliği Komü nist Partis in in XXI I I .  Kongresine katılan TKP 
delegasyonu başkanı .  TKP MK Birinci Sekreteri Yakub Demir  yolda-
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