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Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 

Işçi hareketinde birliğin sağladığı sonuçlar 

friedrich Ebert 

Alman işçi hareketi tarihinde, ulusal bilinçte derin izler bırakan, ülkenin 
tarihinde önemli dönüm noktaları teşkil eden olaylar pek çoktur. Alman 
halkının geleceği için, muazzam bir önem taşıyan bu tarihsel olaylardan 
biri, 21 Nisan 1949'da Alman işçi sınıfına Marksist bir sınıf teşkilôtı sağ
lıyan, Alman Sosyalist Birleşik Partisinin kurulmasıdır. Bu olay, Alman işçi 
hareketinde Marksizm-Leninizmin tarihsel bir zaferini teşkil eder. Avru
panın ortasında, işçi sınıfını nasıl bölmeyi çok iyi bilen bir tekelci burjuva
zisi bulunan, gelişmiş bir sanayi ülkesinde, şu önemli gerçek ispatlanmıştır: 
Işçi sınıfının çeşitli müfrezeleri, birliklerini bozan anlaşmazlıkları çözümle
meli, halkın ve ulusun çıkarları uğrunda yürütülen savaşta güçlerini bir
leştirmelidir. Almanyanın doğusunda iki işçi partisinin Marksist temeller 
üzerinde birleşeli, yirmi yıl geçti. Bu yirmi yıl içinde, Birleşik Sosyalist 
Partisi işçi sınıfının ve bütün emekçi halkının çıkarlarına hizmet eden, 
Marksist-Leninist bir kitle partisi haline geldi. Birleşik Sosyalist Partisi'nin 
yönetimi altında, köy ve şehir emekçileri, Almanyanın bugüne dek geçir
diği en muazzam devrimci değişmeleri gerçekleştirdiler. Almanyanın bu 
bölgesinde, bu çeşitli güçler birleşerek, emperyalizmin ve militarizmin 
toplumsal ve iktisadi köklerini yok etti: şovenliğe, komünizm düşmanlığına 
son verdi, işçi ve köylü devleti olon Demokratik Alman Cumhuriyetini 
kurdu. 

Birçok başka ülkede olduğu gibi, Almanyada da çağdaş toplumun en 
ilerici ve kalabalık sınıfını teşkil eden işçi sınıfı, elli yıldan beri bölünmüş 
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bulunuyordu .. Bölündüğü için de, gücünü kullanamıyor, tekelci burjuva
zinin halkın kaderi üzerindeki meşum etkilerini yok edemiyor, ulusun sorun
larını ele alamıyordu. Hattô Alman işçi sınıfı emperyalistlerle militarist
lerin saldırgan ve harpçı politikasını destekledi, korkunç faşist diktator
yasını kurmalarına yardım etti. 

Hitlere karşı savaşan koalisyon _ özellikle Sovyet orduları Nazi Alman
yasını yenip zafere ulaştıktan sonra, faşist diktatoryadan kurtulan Alman 
halkının karşısına tarihsel bir ödev çıktı: Almanyada siyasel ve toplumsal 
değişimler gerçekleştirmek ödevi Alman burjuvazisinin izlediği şoven ve 
emperyalist devlet politikası, XX. yüzyılın birinci yarısında iki dünya har
bine yol açmış, halkımızı uçuruma sürüklemişti. Alman burjuvazisi Alman 
milletini yönetemezdi, bu gerçek artık ispatlanmıştı. Böylelikle, bu görevi 
hakkiyle yerine getirecek tek gücü, yani işçi sınıfını, halkın menfaatlerini 
korumaya, ülkenin barış içinde gelişmesini sağlamaya çağıran tarihsel 
şartlardı. 

1945 yılında, komünistlerle sosyal-demokratlar şu önemli gerçeği anla
dılar: Işçi teşkilôtları, 1933'te zorla durdurulan siyasi faaliyetlerini, bırak
tıkları yerden devam ettirmezlerdi. Kamünistlerle sosyal-demokratları bu 
sonuca vardıran, faşizm yıllarından miras kalmış karışıklık, yoksulluk ve 
şaşkınlık, nazi diktatoryası süresi boyunca elde edilen tecrübelerdi. Bölün
müş, parçalanmış bir işçi sınıfı, bu tarihsel ödevini yerine getiremezdi, 
millete yol gösteremezdi, Barış ve kalkınma politikası izliyemezdi. 

Komünistlerle sosyal-demokratlar, bu sonuçlara, Alman emperyalizmine 
ve faşist diktatoryaya karşı yürüttükleri savaş içinde varabiidiler. Alman 
Sosyal-Demokrat Partisinin muhacerette yaşayan yöneticileri, daha 1934 
yılında .. Prag Bildirisi .. adlı açıklamada, bu sonuçlardan yola çıkıp bu 
prensipe göre harekete karar vermişlerdi. Bildiri'de şöyle deniliyordu: 
.. Işçi sınıfının birliği tarihsel bir zorunluluk haline gelmektedir ... Maalesef, 
parti yöneticileri, daha o dönemde Otto Wells ile Erich Ollanhauer gibi 
sosyal-demokratların savunduğu bu görüşü uygulamaktan kaçındılar. 
Sosyal-Demokrat Partisinin yöneticileri birlik sorununun çözüm işini, muha
cerette yaşayan bazı gruplara militonlara, Almanyada gizli mukavemet 
yürüten anti-faşistlere bıraktılar. kendileri bu ödevi üzerlerine almadılar. 
Hitler diktatoryasının çetin şartları içinde. ülkenin birçok yerinde düzen
lenen mukavamet gruplarında. komünistler. sosyal-demokratlar. partisiz 
işçiler. burjuva sınıfından çıkmış yurtseverler birleşiyordu. 1935 Brüksel 
Konferansında Alman Komünist Partisince alınan sosyal-demokrat partisi 
ile tek bir cephe. bu cepheden hareket ederek te geniş bir halk cephesi 
kurmayı öngören kararlar; komünistler. sosyal-demokratlar. sendikacılar. 
partisiz işçiler, hristiyanlar arasında çok geniş bir siyasi işbirliğine yol 
açtı. Böylelikle. nazi diktatoryası döneminde. özellikle toplama komplo
rında. hapislerde perçinleşen işçi sınıfı hareket birliği. Alman halkı kur
tulduktan sohra, daha da geliştirildi. kuvvetlendirildi. 
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Ortak bir siyasi p lôtform ve ortak savaş amaçları temelinde kurulan 
anlaşma. Almanyadaki i ki işçi partisin in  hareket birl iğini başarıya ulaştı
ran önemli bir etken olmuştur. Kanuni  faal iyete başlar başlamaz. merkez 
yönetim kurumlarının yayınladığı açıklama ve programlar her i ki partin in  
tutumunu belirtiyordu. «Alman Halkına çağu" adlı  bildirisinde (1 1 Haziran 
1945) Alman Komünist Partisi emperyalist politikan ın  kökünden yok edi l 
mesini. Alman halk ın ın  iktidarı el i nde bulundurma. kendi kaderini ser
bestçe tôyin etme hakkını kul lanabileceği. barışçı. birleşmiş demokratik 
bir Cumhuriyetin kurulmasını istiyordu. Komünist Partisi. geçirdiği tec
rübelerden şu sonuca varıyordu : « 1918  de işlenen hatalara bir daha düş
miyel im ! Emekçiler arasındaki bölünmelere son verel i m !  Nazilere. gerici 
güçlere aman vermiyeli m !  Sovyetler Birliğine karşı düşmanlığa. iftiralara 
müsaade etmiyel im i Çünkü bu düşmanl ık. bu iftiralar bel i rdiği yerde. 
emperya list ve gerici güçler hemen hortlıyor !» 

15 Haziran 1945 tarihli ÇağTlSında. Alman Sosyal-Demokrat Partisi Mer
kez Komitesi de nazi terörüne yol açan iktisadi ve toplumsal temellerin 
kökten yok edilmesini  istiyor ; sosyal-demokratla rın .  faşist aleyhtarı. de
mokrati k ;  halka bütün demokratik hak ve özgürlükler tanıyan bir rej im 
uğruna savaşma kararını belirtiyordu. Merkez Komitesi. Komünist Partisinin 
bi ldirisini hareketle destekliyor ; sosya l-demokratların «geçmişte işlenen 
siyasi hataları hiç değilse manen tamir edebi lecek . . •  işçi sınıfın ın  örgüt
sel birliği temelinde «kurulacak yeni bir Almanya uğrunda savaş isteni 
israrla açıkl ıyordu. 

Bu bildirilerde tesbit edilen politikan ın  öngördüğüne göre : Işçi sınıfı 
1848 de halktan korkan burjuvazinin ihanetine uğrayan burjuva demokra
tik devrimi tam anlamı ile gerçekleştirilecek;  siyasi i ktidar sorunu da işçi 
s ın ıfı i le demokratik güçler lehine çözümlenecekti. Bu şartlarıo ancak 
Alman halkı ü lkeyi yeniden kurabi l i r. Avrupada barış dôvasına yard ım 
edebilirdi. Sayısız konferansıarda. sayısız toplantı larda d i le  gelen büyük 
çoğunluğun isteklerine uygun olarak. Komünist Partisi Merkez Komitesini 
temsil eden temsilciler (Wilhelm Pieck başkanl ığ ında) i le Sosyal -Demokrat 
Partisi Merkez Komitesi temsilcileri (Otto Grotewoh l  başkanl ığında) a ra
sında 18  Haziran 1945 de Alman Komünist Partisi i le Alman Sosyal
Demokrat Partisinin Hareket Birl iği Anlaşması imzalandı. Bir ortak faa liyet 
Komitesi kuruldu. Bu anlaşmaya göre. her i ki partin in  üst kurumların ı  tem
si l  edenler «faşist aleyhtarı savaş ve mi l l i  kalkınma i le i lgi l i  bütün sorun
larda etkili bir  işbirl iği yürüterek. emekçilerin siyasi

' 
birliğine elverişli 

şartlar yaratmayı» taahhüt ediyorlardı. 
Almanyadaki dört işgal bölgesinde. işçilerin ezici çoğunluğu çağımızın 

önemli siyasi sorunlar konusunda i ki partinin vardığı anlaşmayı sevinçle 
karş ı ladı.  destekledi. Bu anlaşma aydınlar a rasında. bütün emekçi taba
ka larında derin yankı lar uyandırdı. Emekçiler için. işçi partileri a rasında 
yürütülecek işbirliği. bütün halka h izmet edecek. yeni bir politika yolunda 
atı lmış  ilk adımdı. Alman Komünist Partisi i le Alman Sosyal-Demokrat 
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Partisi yöneticileri a rası nda gerçekleşen hareket ve işbirliği. her şeyden 
önce işçi sın ıfı n ın  çıkarlarına uygun düşüyordu. Kapital istlere ve büyük 
toprak sahibi asiilere karşı savaşan işçi sı nıfı. siyasal ve toplumsal istek
lerini gerçekleştireceği g ibi .  bütün ulusun  hayati menfaatlerini de savun
mak. garanti altına almak zarundaydı. 

Bu hareket birliği. işçi s ın ıf ını .  Hitler faşizminin korkunç mirasını yok 
etmek ;  yeni. demokratik bir hayat kurmak üzere yürütülmesi gereken sava
şın itici gücü haline getirdi. Halkın varlığını sağl ıyacak en hayati ödevleri 
yerine getirmek. Almanyada demokrasiyi canlandırmak. barış içinde geliş
mesini sağlamak. bütün emekçilere düşen bir ödevdi. Işçi sınıfı bu gerçeği 
kavradı.  Böyleli kle. kademe kademe. tepeden temele doğru. bütün anti
faşist demokratik güçleri n geniş birl iği işçi s ınıf ın ın yönetimi a ltında per
çinleşti. 

Almanyanın doğusunda. Komünist Partisi i le Sosyal-Demokrat Partisi 
a rasında hareket birliğ in in kurulması. işçi hareketindeki bölünmelere son 
verilmesi yolunda. atı lmış önemli bir adımdı. Bununla beraber. iki partinin 
bir tek devrimci parti halinde birleşmesi. uzun ve güç bir mesele oldu. 
Birl ik  uğrunda yürütülen savaşta. işçi hareketinin çeşitli müfrezeleri ara
s ında birl iğin kendi liğinden gerçekleşemiyeceğini. dışardan zorla kabul 
etti rilemiyeceğ in i  anladık. 

Çok uzun sürmüş bölünme döneminde mütemadiyen keskinleşen ideolo
jik anlaşmazlı klar. ayrı l ıkları ve peşin hükümleri derinleştirmiştir. Bütün bu 
olumsuz unsurları birden bire yok etmek. mümkün deği ldi .  Ama bazı 
komünistlerle bazı sosyal -demokratlar bu gerçeği anl ıyamıyorlardı. Samimi 
olarak birl iği istiyorlardı. hattô bu birl iğin hemen gerçekleşmesini istiyor
lardı. Bu tutum ise. bi rleştiri lmiş partin in  karşısına bir takım ideolojik 
sorunlar çıkarıyordu. Komünist Partis inin taban teşki ıôtlarında. birçok 
konuda. özel l i kle proletarya diktatoryası sorununda. sekter ve dogmatik 
eğil imler çoktu. Pratik işlere g i riştikçe ancak. Partinin mi l itanları ve birçok 
sorumluları Merkez Komitesinin şu kanıs ını  benimsiyebi ldi ler: Iktidara 
giden yolda. işçi sın ıfı demokratik gelişme aşamasından geçmek zo
runda idi. 

Sosyal-Demokrat Partisin in  içinde de - özel l ikle devlet ve demokrasi 
sorunlarında - çok kökleşmiş oportünist görüşlere karşı savaşmak zorunda 
kaldık. Bu unsurlara şu gerçeği anlatmamız gerekiyordu : işçi s ınıfı. eski 
burjuva devlet mekanizmasın ın  mirasına konamazdı .  kendine özgü halk 
kuruluşlarını yaratmak zorunda idi. Bu sonuç. tarihten. özel l ikle 1918 Kasım 
Devriminden çı karttığımız sonuçlardan biriydi. Sosyal-Demokrat Partis in in 
1 934 te yayınladığı "Prag Bildirisi» bu gerçeği kabul etmişti. Bu Bi ldiride 
belirti ldiği ne göre :  «Nazi düşmanımız yeni ldikten sonra ilk ödevimiz . • •  

devlet mekanizmasın ı .  halk kitlelerin in  hôkimiyetini yeniden gerçekleştire
cek bir  mekanizma hal ine getirmek olacaktır • • .  » 

Faşist a leyhtarı demokratik güçlerin kurduğu yeni devlet kuru luşları .  
daha i l k  gününden. işçi güçlerin in  koalisyonuna dayandı .  Böylelikle ancak. 
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bu kuruluşlar. yeni lmiş olmasına rağmen iktidarı ellerinde tutan tekelciler 
ve büyük toprak sahiplerine karşı emekçilerin menfaatlerini savunabil i rdi .  
Sovyetler Bir l iği  i le müttefikleri faşizmi yenilgiye uğrattığ ı. nazi devleti 
yıkı ldığı halde. gerici güçler devlet mekanizmasındaki yerlerini korumaya. 
yaklaşan halk iktidarını engellemeğe çalışıyorlardı. işçi s ın ıfı artık eski 
devlet mekanizmasını  kul lanamazdı. ve burjuva devletinin d i ri lmesini 
engellemek zorunda idi .  Bu gerçekleri daha ilk başta göremiyenler. gerici 
unsurlarla emekçi güçler arasında başl ıyan  savaş i çi nde durumu anl ıya
bildi ler. 

Demokratik bir toprak reformu yolu  ile. büyük toprak sahiplerin in el in
den siyasi i ktidarın al ı nması. işçi  sınıfın ın  hareket birl iğ i  için önemli bir 
deneme teşkil etti. Bu reform. işçi sı nıfı i le köylüler arasındaki b irliğe de 
büyük adımlar attırdı. Toprak reformu. köylüleri n hayatın ı  baştan aşağı 
değiştiren bir devrimdi. Bu reformu uygulayan komisyonlarda komünistler. 
sosyal-demokratla r. tarım işçileri. sendikacılar ve küçük-burjuva partile
rinin temsilcileri sıkı bir işbirl iği yürüttüler. Bu ortak kuruluşlar çok önemli 
bir rol oynadı : Prus'ya mi l itarizm inin köklerini kazıdı lar. demokratik dev
rimin rehberl iğini  yapan işçi sınıfına paha biçilmez tecrübeler sağladı lar. 
Bu toprak komisyonların ın faal iyeti. işçi hareketine ;  o döneme kadar 
yapı lmış çeşitli köy ve toprak programlarından çok daha açık olarak. işçi
köylü ittifak sorununu anlatabildi .  

Eğitim reformu. adl iye mekanizmasının demokratikleşti rilmesi konula
rında da işbirl iği ayni rolü oynadı.  Nazizmin kalıntı ların ı  yok etmek. tem
silcilerini işten uzaklaştırmak. demokratik prensipleri kabul ettirmek üzere 
faşist a leyhtarı güçlerin sarfettiği çabalar. birl iği büyük bir hızla gel iştirdi. 

Sendikaların içinde. komün istlerle sosya l-demokratların yürüttüğü  sıkı 
işbirl iğ i .  işçi sınıf ının birliğini perçinleştirdi. Uretimi işçileri n kontrolü 
altına sokmak. işçilerin sendika komitelerine. üretim kurumlarına girme
sine sağ l ıyarak. işçi s ınıfını işletmelerin yönetimine katı lmasını temin 
etmek üzere yürütülen savaş. hareket b irl iğ in in başarı i le gelişmesini sağ
ladı. Işçi partilerin in  yardımı ile. Sovyet işgal bölgesinde bulunan sendi
kalar. a rala rındaki anlaşmazl ıklara son verebi idi . •• Her işletmeye bir sen
dika .. ş iarı kabul edildi. Şubat 1946'da Berlinde toplanan özgür Sendi
kalar Birl iğ i  Kongresi i le birleşme hareketi en yüksek noktasına vardı. 
Alman işçi hareketinde. ilk defa olarak. çeşitli eği l imleri temsil eden sen
dikalar. tek bir federasyon içinde toplandı .  

Almanyada köklü dönüşümlerin sağlanması uğrunda yürütülen savaşın 
ilk döneminde. komünistlerle sosyal-demokratla r  a rasındaki bağlar a rala
rında devam eden anlaşmazlı klardon çok daha güçlü çıktı. I ki parti a ra
s ında dostluk ve güven i l işki leri kuruldu. perçinleşti. Faşist aleyhtarı. 
demokratik dönüşümlerin sağlanması g ibi. çetin sorunları çözüml iyerek. 
Marks·ın. Engels· ın. lenin' in fikir ve görüşlerini yayarak. politik ve ideolo
jik birl iğ in in kurulması gerçekleşti. Ve nihayet Sosyal-Demokrat Partisi ile 
Komünist Partisi. işçi sınıfının tek Marksist partisi halinde birleştiri lebildi. 
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21 Nisan 1 946 tarihinde, i ki partin in  temsilcileri Berlin Ortak Kongre
sinde buluştukları zaman, Sovyet işgal bölgesinde bulunan bütün işleme
lerde, köylerde, şehirlerde, komünistlerle sosyal-demokratların birl iğ i  zaten 
pratikte gerçekleşmişti .  Kongre, Alman Birl i k  Sosyalist Partisinin kurulması 
i le  i lg i l i  teklifi kabul etti, pratikte gerçekleşmiş birl iğ i  resmen tasdi k  etti. 
Bu yeni parti, Marks ve Engels' in devrimci doktrinine bağl ı l ığ ın ı  bir kere 
daha bel irtti. Amacı harbe, buhranlara ve emperya l ist politikaya yol aça
cak bütün nedenledi yok etmekti. Partinin Alman halkına hitoben yayın
ladığı Bildiride, şöyle deniliyordu : «Militorist ve emperyalist güçlerin yok 
edilmesi, canlı ve etki l i  bir demokrasinin kurulması, barış isteğin in  hare
ketlerde de belirmesiyle Alman halkı barıştan yana mi l letlerin safına 
geçebi l i r  ... 

Partinin amaçlarını gerçekleştirmek için başvurduğu en önemli tedbi rler, 
demokratik bir  toprok reformu, nazi partisinde faal iyet göstermiş unsur
ların, harp suçluların ın el indeki malların,  işletmelerin in  a l ı nması ve halkın 
mülkiyetine geçirilmesidir. Si lôh üretiminden ve harp ganimetierinden 
muazzam kazançlar uman tekelci ler, büyük toprak sahipleri ve büyük 
bankerler, emperyal ist dünya savaşların ın  hazırlanmasında en önemli rolü 
oynamışlardı .  Faşizmi kuran onlardı,  faşizmden fayda gören yine onlardı.  
Bu şartlar içinde, bu unsurlara ve müttefiklerine - yan i  büyük toprak 
sahiplerine ve asiilere - istimlôk edilen mallarına karşı herhangi bir taz
minat ödenmedi. Halk, bu devrimci tedbiri bir referandomla tasdik etti. 
Zaten bu tedbirler Potsdam anlaşmaları n ı n  hükümlerine uygun düşüyordu ; 
gerçekte bu anlaşmalar nazi ve mil itarist unsurların tasfiye edi lmesini 
tavsiye ettiği g ibi, kartel ler, ve diğer büyük emperya l ist gruplar gibi ikti
sadi gücü ellerinde toplamış çevrelerin ortadan kaldırı lmasını da öngörü
yordu. 

Tekelci burjuvazi iktidarın ın  tasfiyesi, sanayide halkın mal ı  olan sektö
rün kurulması i le faşist aleyhtarı demokratik rej imin maddi temeli atı lmış  
o ldu,  ü lkenin ekonomisi kuru labildi, üretici güçler emekçi lerin yararına 
gel işebiidi. Sanayi a lan ında başlıca üretim araçların ın  halkın mülkiyetine 
geçmesi, büyük malikhanelerin küçük köylüler ve tarım işçilerine dağıtıl
ması i le, çetin bir  savaştan sonra, halkın hakimiyeti gerçekleşti. Bu yeni 
i ktisadi temeller üzerinde, gerçekten anti-faşist, gerçekten demokratik bir 
rej im kuru labi ldi ; mill i menfaatleri savunan barıştan yana bir politika 
izlenebiidi. 

Devlet mekanizmasında, i ktisadi a landa, bütün kilit noktalar, işçi s ın ı
fı n ın  ve müttefiklerin i n  el ine geçti. Sosyalist Birl i k  Partisinin rehberl iği 
a ltında, bu unsurlar i ktidarın nası l  icra edileceğin i  öğrendiler; siyasi 
hayatı baştan aşağı değiştirdiler, iktisadi yeniden kurdular, böylel ikle, 
topraklarımızda sayısız ajanlar besliyen tekelci burjuvazinin boykotunu 
etkisiz bıraktılar. Şehir  ve köylerde, emekçiler kapitalist istismardan kur
tulunca, siyasi ve toplumsal durumları her alanda değişiverdi .  Temel 
toplumsal haklara özell i kle  çal ışma hakkına - saygı gösteri ldi. Kadınları n  
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ve gençlerin hakları kabul edildi. Oretim araçlarının halkın el ine geçmesi 
ve yeni toplumsal i lişkilerin ku ru lması emeğe karşı yeni bir tutuma yol 
açtı. Devlet kuru luşları, iktisadi yönetim kurumları iktisadi tek bir pıan 
çerçevesi içinde yönetmeyi öğrendiler. Bütün bu gelişmeler, Partinin 
önderliği ve rehberl iği altında gerçekleşti. Feci bir  durumdan kurtulan 
halkın ve işçi sınıfının gözünde, Partinin prestiji b i r  kat daha arttı. Işçi 
hareketinin iki büyük a kımından meydana gelmiş Bir l ik Sosyalist Parti
s inde, ilk dönemde, h iç  şüphesiZ, günümüze hiç uymayan görüşler vardı. 
Birleşme Marksist temeller üzerinde gerçekleştiği ve Parti .. Marksist pren
s iplere göre işçi sınıf ının siyasi hakimiyeti temelinde sosyalizmi kurma .. 
yı amaç edindiği halde, Bi rl ik  Sosyal ist Partisi kurulur kurulmaz Marksist
Leninist bir  parti olamamıştı. Faşist dönemde bir çok işçide sınıf bil inci 
kaybolmuştu. Ote yandan Partiye üye yazılan işçilerle diğer emekçilerin 
bir kısmı Marksist düşünceden habersizdi. B i r  kısmı ise sınıf mücadelesi 
konusunda çok tecrübesizdi. Birl ik  Sosyalist Partisinde üyelerin çoğu, 
başka siyasi örgütlerden gelmiş, Marksist-Leninist bilgisi kıt unsurlardır. 

Parti üyeleri devamlı  bir  siyasi ve ideolojik eğitime tabi tutuldular. 
Marks'ın, Lenin'in, Engels'in eserlerini dikkatle okuyan, Alman işçi hareke
tinin geçirdiği tarihsel tecrübeleri, bu tecrübelerden çıkarılacak sonuçları 
titizlikle inceliyen Birlik Sosyalist Partisi yeni bir nitel ik kazandı. 

Demokratik, anti-faşist bir rej imin kurulması ; devlet kuruluş kuruluş
larının yönetimi, halkın enternasyonalizm ve halklar a rasında dostluk 
prensiplerine göre eğitilmesi, özellikle Sovyetler Birliği, diğer sosya list 
ü lkeleri ve komünist partileriyle kurulacak dostluk uğrunda savaş yürütül 
mesi, işte bütün bu etkenler Birleşmiş Sosyalist Partisini, Marksist-Leninist
leri bir araya toplayan savaşçı bir  birlik haline getirdi. 

Bugünkü Demokratik Almanya Cumhuriyeti topraklarında meydana 
gelen faşist a leyhtarı, demokratik ve sosyalist dönüşümler, fevka ıade 
çetin şartlar içinde gerçekleşti. Almanyanın doğusunda Sovyet işgal kuv
vetleri, Potsda m  an laşmalarına uygu n  olarak, demokratik güçleri des
tekliyen bir politika izliyordu. Ama emperya list işgal kuwetleri Potsdam 
an laşmalarına karşı geliyordu. lşgal in daha i lk gününden, bu kuwetler 
eski güçler dengesini korumak, Alman emperyalizmini diriltmek niyetlerin i  
açıkca belirtmişlerdi. Alman işçi  hareketinin iç işlerine açıktan açığa 
müdahale ederek, Almanyanın her bölgesinde işçiler arasında beliren 
b i rl ik isteklerini engellemeye ça lıştı lar. Işçi partileri arasındaki anlaşmaz
l ı kları ve bölünmeleri devam ettirmek için her çoreye başvurdular. 

Ama yerli ve yabancı emperya listler Batı bölgesinde ancak işçilerin 
hareket birliği isteğ ine ve demokratik toplumsal i l işkilerin kurulmasına 
engel olabildi ler. Sosya l-Demokratik Partisinin içinde birliğe taraftar ol
mayan unsurlar (bunları Schumacher temsil  ediyordu) komünistlerle her 
çeşit işbirliğine karşı koyuyorlardı. Komünizm düşmanl ığ ı  onlara tarihten 
çıkarılacak dersleri, partilerinin geçirdiği tecrübeleri bile unutturuyordu. 
Emekçilerin menfaatleri adına hareket ettiğin i  iddia eden bir sosyal -

331 

TÜSTAV



demokrat politikasının, gerici güçlerin el inden iktisadi ve siyasi iktidarı 
almak üzere, işçi sınıfın ın  ve diğer emekçilerin yürüttüğü sınıf savaşı teme
line dayanacağın ı  anl ıyamıyorlardı. 

Schumacher hareket birl iğine karşı olan bütün unsurları etrafına top
ladı, büyük burjuva partileri i le işbirliği politikasına başladı. Ve bu poli
tikayı devam ettirmekle, bu l iderler Alman Sosya l Demokrat Partisini 
i kiye böldüler. Gerçekte izledikleri - ve o dönemde koyu bir mi l l iyetçi 
nitel i k  taşıyan politika, işçi sınıfın ın ve bütün mi l letin menfaatlerini, tekelci 
burjuvazinin menfaatlerine feda ediyor; halkın en büyük düşmanlarına 
iktidar yolunu açıyordu. 

Doğu Almanyada gerçekleşen demokratik dönüşümlerin günden güne 
o rtan etkilerine karşı koymak ;  ülkenin hiç değ i lse bir bölgesinde durum
lannı korumak için, Batı Almanyadaki gerici güçler, - emperyalist işgal  
kuvvetlerin in yardımı i le - sistemli şekilde Almanyayı bölme politikasını 
izlediler. Işçi s ın ıfının birl iğ i  bu bölünme tehl ikesini önl iyebilirdi. Birleşmiş 
Sosyal ist Partisi çabalarını hep bu yönde sarfetti .  Batı Almanyadaki 
Sosyal-Demokrat Partisinin siyasi prensipleri, Birleşmiş Sosyalist Partisinin 
görüşlerine h iç  uymadığı halde, bu iki partin in, ülkenin bölünmesini engel
lemek üzere, işbir l iği yapmaları mümkündü, haltô bir  zorunluluktu. 

Işçi s ın ıfı için, ülke için bu kadar büyük bir tehl i ke teşkil eden bir 
durumda, Batı Almanyadaki sosyal-demokrat l iderler, bu hareket birli
ğine yanaşmadılar. Böylece kapitalist orduları n ın  işgal i  altında bulunan 
üç bölgede, Alman emperyalistleri i le Alman mil itaristleri, gerici bir dev
let kurabiidiler. 

Halkın bütün tabakalarını, çeşitli siyasi eğil imleri, çeşitli dini inançları 
temsil eden yurtsever güçler, Demokratik Almanyan ın  Mi l l i  Cephesin in  
teklif ettiği mi l l i  kalkınma politikası temelinde, bu Cephenin içinde birleş
tiler. Batı Alman emperyalistlerin in mi l l i  menfaatlere ihanet ettiğini gören 
yurtsever güçler, işçi sı nıfı nın yönetimi a ltında, Demokratik Alman Cum
huriyetini kurdular. Amerika emperyal izminin yardımı i le, Batı Almanya
daki tekelci burjuvazin in  başlıca partisi, Hristiyan-Demokrat Partisinin bu 
i hanetine verilecek başka cevap yoktu. 

Demokratik Alman Cumhuriyetin in  tesisi, bu ülkede sosyal izmin kuru l 
ması, 1946 de birliğ ini  gerçekleştirdiği günden bu yana, işçi sınıfının elde 
ettiği en büyük başarıdır. Almanyanın doğusunda, işçi sınıfını n  birliği ger
çekleşmeseydi, bugün Almanyada, Alman halkının barışçı güçlerin in  söz
cülüğünü edecek, en önemli mi l l i  ve mi l letlerarası sorunlarda, bu güçlerin 
düşüncesini dile getirecek bir işçi ve köylü devleti bulunmazdı. 

Almanyan ın  doğusunda işçi sınıfı birleşeli yirmi yı l ; Demokratik Alman 
Cumhuriyeti kurulal ı  on yedi yıl geçti. Bugün Alman işçi ve köylü devletin in  
Alman halkının gelecegi ve  barış ın  korunması bakımından taşıdığı mi l l i  
ve mi l letlerarası önem daha iy i  an laşılabiliyor. Bugün nükleer s i lôhlar 
i stiyen Batı Alman mi l i ta ristıeri ve i ntikameılan Almanyanın her tarafında 
i ktidarı ellerine geçirebilselerdi ;  bu durumun bütün Avrupa ve dünya halk-
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ları için ne muazzam bir  tehlike teşkil edeceğin i  kolayca tasavvur edebili
riz. Işçi s ınıfı birleşmeseydi, Demokratik Alman Cumhuriyetinde işçi ve 
köylü i ktidarı ku ru lmasaydı, bu devletle Varşova Anlaşmasını  imzalayan 
devletler a rasında sıkı dostluk bağları kurulmasaydı, Batı Alman ve Ame
rikan saldırgan çevreleri, I ki nci Dünya Savaşından doğan durumu, şiddet 
yolu ile değiştirmeye çoktan kalkışmışlardı - ve elbet bu işte başarıya 
u laşamışlardı. 

Alman işçi hareketin in  bütün ta rih i  - ve özel l ikle son yirmi yılın tarihi -
bize şu gerçeği ispatlamaktadır :  Işçi hareketinin çeşitli akımları ve müfre
zeleri birl ik hal inde hareket ederse, işçi s ın ıf ın ın yürüttüğü savaş daima 
başarı i le sonuçlonır. Bu unsurlar, faal iyetlerin i  koordone etmek, işçi s ını
fı n ın  menfaatlerı uğruna omuz omuza savaşmak şartiyle ancak, emper
yalist burjuvaziye karşı koyabi l i r. 

Almanyada i ki işçi partisi a rasında yakınlaşmayı ve işbirl iğini  kolaylaş
tıran başlıca etken, gerici güçlere karşı yürüttükleri ortak hareket olmuş
tur. Sosyal ist işçi hareketin in  amaçları ve yolları i le i lg i l i  teorik sorunlar 
üzerinde yürütülen tartışmalar hiç şüphesiz çok faydalı olmuştur. Ama 
bölünmelere son veren başlıca etken, yine pratik savaş, pratik harekettir. 
Bu savaş, birl iği perçinleştiriyordu.  Alman işçi hareketinde eskiden beri 
kökleşmiş derin anlaşmazlıklar, birl iğin birden bire gerçekleşmesini engel
l iyordu. 

Komünist Partisi i le Sosyal-Demokrat Partisi a rasındaki işbirliğ in in boşa
rıya ulaşması mukadderd i ;  çünkü bu iki partin in  faal iyeti işçi sın ıfı n ın  ve 
bütün mil letin menfaatlerine hizmet ediyordu.  Geçirdiğimiz tecrübeler bize 
şu gerçeği ispatlomıştı r :  Hareket birl iğinin zorunlu ve mümkün olduğunu 
an lamaları için, işçilerin bu harekete katı lmaları şarttır. Tekelci burjuva
ziye karşı yürütülen savaş, işçilere, anlaşmazlıklara önem vermeden, hep 
beraber barışı ve demokrasiyi savunmak zorunluluğunu gösterdi. Hareket 
birl iği işçi s ınıf ın ın,  kendine düşen tarihsel ödevini ,  barışı korumak, emper
yal izmi yenilgiye uğratmak konularında taşıdığı büyük sorumlululuğu bi
l i nçle anlamasına yardım etti. 

Bugün Amerikan emperyal izminin Viyetnamda ve dünyanın daha başka 
yerlerinde saldırgan bir politika izlemesi, Avrupadaki en büyük müttefiği, 
mi l itarist Batı Almanyanın ise nükleer si lôh istemesi, barışın korunmasında 
işçi sınıfına düşan sorumluluğun azalmadığını ,  aksine, günden güne arttı
ğ ın ı  ispatlamaktadır. En büyük sorumluluğun işçi s ınıf ının öngütlerine, 
partilerine, sendikalarına düştüğünü bilen Birleşmiş Sosyal ist Partis inin 
Merkez Komitesi, Dortmund'da toplanacak Sosyal-Demokrat Partisi Kong
resin in  bütün delegelerine, bütün üye ve sempatizonlarına Şubat 1966'da 
bir  açık mektup yayınladı.  Bu mektubundo, Merkez Komitesi, Alman hal
k ın ı  i lgi lendiren en önemli konu larda karş ı l ıkl ı  an layış gösteri lmesini teklif 
ediyor. Geçi rdiğimiz tecrübelerden edindiğimiz konaota göre, Almanyanın 
i ki i şç i  partisi, mi l letlerarası gerginl iğin azaltı lmasında, Avrupadaki sol-
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dırgan güçlerin susturulmasında, ve Almanya sorununun çözümlenmesinde 
büyük ve olumlu bir  rol oynıyabil irler. 

Bu amaçla, Batı Almanyada ve Batı Berlin'deki Sosyal-Demokrat Parti
s inin bütün üyelerine, bütün sempatizanları na, bölünmenin daha tehl ikeli 
bir hale gelmesini engellemek, harp i htimal lerin i  ortadan kaldırmak üzere 
başvurulabilecek çareler üzerinde durmayı teklif ediyoruz. Bu açık mek
tupta, her hangi bir şart i leri sürülmüyor, Sosyal-Demokrat Partisi nden 
herhangi bir taviz isteni lmiyor. Her i ki partiden beklenilen tek şey ; faydalı 
b i r  görüş değiş-tokuşunu samimi olarak  kabul etmeleridir. Biz, Mi l l i  Bir l ik 
sorunu i le i lg i l i  görüşlerimizi ôçı klamış bulunuyoruz. 

Birl ik Sosyalist Partisi ile Sosyal - Demokrat Partisini bölen bütün anlaş
mazlı klara rağmen, bu i ki güçlü partinin sorumluluğunu açı kca tesbit eden 
bir anlaşmaya varı l ı rso, Almanyada ve Avrupada barış dôvasına büyük bir 
hizmet sağlanmış olur. Bize gelince, tekelci sermayenin partisi, Hristiyan
Demokrat Partisinin yenilgisine yardım edecek her teklifi destekliyeceğiz. 

Demokratik Alman Cumhuriyeti i ktisadi ve siyasi bakımıardan kuvvet
lendiği için, faşist aleyhtarı, demokratik rej im bugün a rtık, işçi sınıfı n ın  
rehberliğinde, sosya list niteliği günden güne daha kuvvetle beliren b ir  
işçi ve köylü devleti hal ine geldi. Birlik Sosya list Partisin in  2. Konferan
sı nda al ınan karar üzerine, 1 952 yı l ında Demokratik Almanya Cumhuriyeti 
vatandaşları sosyal izmin bi l imsel temellerin i  attılar. Bu karar Weimar 
Cumhuriyetinin geçirdiği tarihsel tecrübeleri göz önünde tutuyordu. Bi
rinci Dünya Savaşından sonra, sosyal-demokrat liderleri : .. Sosyal izm ge
liyor! şiarını  ortaya atmışlardı. Oysa, birkaç yıl  sonra, gerici güçler i kti
darlarını  kuvvetlendiriyor, burjuva demokratik Cumhuriyetinin zaferine 
engell iyor, Kas ım Devrimin in  demokratik kazançlarını yok edip faşist 
diktatoryayı kuruyorlardı. 

Bu tecrübeleri unutmayon, Batı Alman emperyalistlerin in günden güne 
daha saldırgan tutumunu ve davranışlarını göz önünde tutan emekçileri
miz için iki ihtimal yoktu : Sosyalizmi kurarak demokratik rej imi  kuvvetlen
dirmek ve perçinleştirmek zorunda idi ler. Böyleli kle, işçi sınıfının ve mütte
fikierin in durumu, her iki Almanyada kuvvetlenmiş oldu. 

Sosyalizmin temel lerin i  atan Birleşmiş Sosya list Partisi, bütün demokra
tik parti ve güçlerle kardeşl i k  ve işbirliği politikasına devam etti. Sosya
l izm düşmanları, komünistleri, iktidarı işçi sı nıfına sağlamak bahanesiyle, 
kendi hegemonyalarını  kurmaklo ; diğer partilerin toplumsal yönetime ve 
soru m luluğa katı lmalarını  engellemekle suçlandırıyorlar. Oysa, Birleşmiş 
Sosyalist Partisi, bu sekter politikayı hiç benimsememiştir. Bütün demokratik 
güçlerin halkın g'el eceğinden sorumlu olduğu prensipini daima savun
muştur. Siyasi partilerle kitle teşkiletlerin in işbirl iği, bu politiyakı di le 
getirmektedir. Halkın ve mil letin menfaatleri uğruna yürütülen savaşta, 
1 945 de kurulan faşist aleyhtarı ve demokratik partiler birl iği ,  Demokratik 
Alman Cumhuriyetinde sosya l izmi kurma amacını güden devamlı  ve değiş
mez bir ortaklık halini aldı. 
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Birl ik Sosyal ist Partisini n  rehberliği a ltında, Demokratik Alman Cumhuri
yeti vatandaşla rı, yeni sosyal ist rej imin kurulmasında büyük başarı lar  elde 
etti ler. Çabalarını birleşti rerek, ü retici güçleri gel iştirdiler, prodüktaviteyi 
arttırdı lar, sosyal ist mülkiyeti devaml ı  ola rak genişlettiler, sosyal ist i ktidarı 
güçlendirdi ler. Sanayi ve tarımda çalışan emekçiler, üretimi  yönetmeyi, 
i ktisadı plônlaştırmayı günden güne daha iyi öğreniyorlar. 

Sosyalizmin kuruluşu sırasında, maddi üretim alanında olduğu gibi ,  
toplumsal hayatın bütün alanları nda da insanlar a rasında yeni  yeni  i liş
ki ler kuru lmuştu r. Anlayış ce ahlôk çok gelişmiştir. Sosya l ist hümanizma, 
dostluk, yardımlaşma ülküsü insanla rın davranışlarına günden güne daha 
çok tesir ediyor. Sosya list kültür devrimi bu yönde gelişmektedir. Eğ itim ve 
öğretimde büyük aşamalar - yuvalar, yüksek politeknik okul ları ,  yüksek 
öğretim okulları ,  büyükler için özel oku l lar  - sosyal ist bir eğitim sistemine 
tabidir. Bu sistem çerçevesi içinde al ınan bütün tedbirler, - bu teknik  dev
rim çağında - sosyalizmin kurulmasına yardı m  ediyor. Meslek bakım ından 
yetkili, geniş kültür sahibi kadroların yetişt iri lmesi böylece bir  zorunlu luk 
hal ine geldi. 

Demokratik Alman Cumhuriyetinde sosyal izmin kurulması bakım ından 
köylerde gerçekleşen sosyal ist dönüşümler de büyük bir  önem taşımışt ı r. 
Sosyalizmin kurulması çetin ve çok yönlü bir iştir. Bu işi gerçekleştirirken, 
Birleşmiş Sosyalist Partisi lenin' in kaoperatif plônını  daima göz önünde 
tutumuştur. Ama birçok konuda, yeni yollar denemek zorunda kalmıştır: 
Karşısına çıkan sorun, entensif bir  tarımı olan, gelişmiş bir  sanayi ülke
sinde, küçük-toprak sahiplerin in  zihniyetine rağmen, köylü lere büyük sos
yal ist ü retim dôvasını  benimsetmek sorunuydu. 

Marksist-leninist prensipleri Demokratik Alman Cumhuriyeti n in şart
larına uygun ve yaratıcı şeki lde uygulayan son derece esnek bir  ittifak 
politikası izliyen Partimiz, siyasal ve toplumsal düzeni altüst etmeden, 
tarım üretimin i  sarsmadan - ve iki Almanya a rası nda bir çok sınırın varl ı
ğına rağmen - bu sorunu çözüml iyebi ldi .  

Demokratik Alman Cumhuriyetinde varolan şartları göz önünde tutan 
Birleşmiş Sosyalist Partisi, esnafa, küçük ve orta işverenlere, küçük tüccar
lara,  yardım şekil ve metotları tesbit etti, bu unsurlar ın bil inçle, istekle, 
sosyol izme geçmelerini sağlad ı .  örneğ in, el emeği üretimi kooperatifleri 
kuruldu ; küçük tüccarlarla büyük sosyal ist ticaret kuruluşları aras ında 
anlaşmalar yapı ldı .  vb. Bu yol lara baş vurarak, eskiden kapitalist olan 
bi rçok işletmeyi, yarı - devletleşti ri lmiş işletme haline getirebildik. Çünkü 
orta ve küçük  işverenler, devletin işletmelerine katı lmayı kabul ediyorlar. 
Böyleli kle eskiden orta veya küçük-burjuva unsu rlar olan bu unsurların 
toplumsal ve iktisadi durumu temelden değişti. 

Bu politika sayesinde ve tarihte ilk defa olarak, sosyal ist devrim, eski 
kapitalist s ın ıfı n ın bir kesimin in el inden mal larını  almadı. Şartlara uygun 
düşan iktisadi tedbirler ;  ikna ve sabır yolu i le, bu unsurlar sosya l izmin 
kurulmasına katılmış oldula r. Hiç şüphesiz, bu başarın ın i lk  şartı, işçi 
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sınıfının devlet mekanizmasındaki i ktisadi ve siyasi. bütün kil it noktalarını  
el ine geçirmiş olması ; bu ki l it nokta ları ndan fayda lanarak. demokratik 
burjuvazi i le yapıcı bir işbirl iği kurabilmesiydi. 

Demokratik Alman Cumhuriyetinde sosyal ist devrimin gerçekleşmesi. 
sosyal izmin kurulması. demokratik ve barışçı yollarla sağ landı. Köylülerle. 
aydın larla. ve diğer bütün emekçi tabakaları ile ittifak kuran  işçi sınıfı. 
siyasi. ideolojik ve i ktisadi a lan la rda Batı Alman emperyal izmine ve 
Demokratik Alman Cumhuriyetinde bu emperyal izmi temsil edenlere karşı 
amansız bir savaş yürüterek. yeni toplumsal rejimi kurdu. Demokratik 
Almanya on üç yıl boyunca. sosya lizmin temellerini attığımız. ve sosyalizmi 
kurmaya başladığımız sırada. Batı Avrupanın en gelişmiş sanayi devletiyle, 
en saldırgan emperyalizmi ile. açık bir s ınırla. yanyana yaşadı. Hiç 
şüphesiz, karşılaştığımız bütün güçlükler. bu durumun sonuçları idi .  

Birleşik Sosyal ist Partisi, len in izmin genel prensiplerini Almanyadaki 
mücadele şartlarına yaratıcı b i r  şekilde uygulıyabildiği için. sosya list dev
rimi barışçı yollarla gerçekleştirebildi .  Partimiz bütün yu rtsever güçleri b i r
leştiren. işçi sınıfı n ı n  önderliği altında. bütün emekçi tabakalarının top-

. lumun sosyal ist değişimine katı lmasını  sağlıyan bir  politika tôyin ve tesbit 
etti. Işçi ve köylü i ktida rı nın devamlı şekilde güçlenmesi ; dünyadaki güçler 
dengesinin barışın ve sosyal izmin lehine gel işmesi, Demokratik Alman 
Cumhuriyetini Sovyetler Birl iğine ve diğer sosyalist ü lkelede bağlayan 
dostluk bağları. bu yolda i lerlememize imkôn veren etkenlerdir. 

Yeni rej imin kurulmasında emekçilerin elde ettiği büyük başarı lar  karş ı 
sında. 1963 başla rında toplanan Birleşmiş Sosyalist Partisinin Vi. Kongresi, 
şu sonuca varmıştır: sosyal ist ü retim i lişkileri Demokratik Alman Cumhuri
yeti nde art ık  kesin bir zafere ulaşmıştır. insanın i nsanı sömürmesine kati 
olarak son veri lm iştir. 

Bi rleşik Sosyal ist Partisi Programı  şu sözlerle başlamaktadır :  «Alman hal
kının ta rihinde yeni b ir  dönem. sosyalizm dönemi, açı lmışt ı r. Barış, top
lumsa l güven, insan haysiyet, kardeşlik, özgürl ük, adalet, insanl ık, yaşama 
sevinci dönemi . . .  Bu yeni toplumda, hüküm süren prensip, her şey halk 
i le,  her şey halkın emeği i le, her şey halk için-dir. Almanyada Demokratik 
Alman Cumhuriyeti şimdiden bu yeni sosyalist döneme girmiş bulunuyor.» 

Demokratik Alman Cumhuriyetinde Birlik Sosya list Partis inin kurulması 
i le gerçekleşen işçi sı nıfı b i rliğ i ,  Marks i le Engels' in «Komünist Beyanna
mesi»ni yayınladıkları günden bu yana, Alman işçi hareketinin elde ettiği 
en büyük zaferdir. Bu birl ik sayesinde, Demokratik Alman Cumhuriyetin
deki işçi  s ın ıf ı ,  Alman işçi  hareketinin bundan önceki programlarında tes
bit edilen temel sorunları gerçekleştirebi ldi. «Komünist Beyannamesi»nden 
Bi rleşmiş Sosyal ist Partisi programına, ve Demokratik Alman Cumhuriye
tinde sosyal izmin kurulmasına kadar, Alman işçi sınıf ın ın  kattığ ı  yol. güç
lüklerle, fedakôrlıklarla dolu bir yoldur. Bu yolun  katı lmasına imkôn veren 
birkaç kuşak Alman işçisinin, halk düşmanlarına karşı yürüttüğü amansız 
savaştır. 
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Bu savaş içinde işçi sınıfının devrimci partisi gelişti ve kuwetlendi, 
doğru b ir  strateji tesbit etmeyi ,  uygulamayı öğrendi. Diğer emekçilerle 
birl ik  kuran Birleşmiş Sosyalist Partisi, yirmi yı l  içinde, Demokratik Alman 
Cumhuriyetinde sosyal izmin temellerini attı ; bütün Alman tarih in in en 
dengeli hükümeti ve partisi hal ine geldi.  Demokratik Alman Cumhuriyeti 
ile Birleşmiş Sosyalist Partisi, Alman işçi hareketinin ve bütün Alman 
mi l letin in  geleceğini temsil etmektedir. 
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Çekoslovakya Komünist Partisinin XIII. Kongresi 

Pavel Auersperg 

Çekoslovakya Komünist Partisi ile Çekoslovak halkı, Mayıs 1966 sonla
rında toplanacak olan XIIi. Kongreye hazırlanıyor. Çekoslovakya Komü
nist Partisi Merkez Komitesinin yayınladığı Kongreye hazırlık tezleri teme
linde, Partinin içinde ve dışı nda şimdiden geniş tartışmalar başlamıştı r. 

Partinin taban teşkilôtları, hazırl ı k  konferansıarı nda ve genel toplantı
larda bu tezleri tartıştı lar. Tartışmalar sonucunda, komünistler Kongreye 
sunulan programı desteklediklerini bildirdiler. Gerek Parti toplantılarında, 
gerekse açık toplantılarda, konkre tecrübelerden çıkarı lmış teklifler ileri 
sürülmektedir. Partinin yönetimi altında halkımızın yaratıcı güçlerini ve 
tecrübelerini seferber eden Çekoslovakyada, sosyalist toplumunun geliş
mesinde açılan yeni dönemle ilgili uzun vadeli bir p rogramın tespiti ama
cını  güden, çok geniş bir inceleme ve araştırma hareketi başlamıştır. 

Hazırl ı k  tezlerinde teklif edilen program projesinin temeli, gerek XII. 

Kongreden bu yana gerçekleşen gelişmenin sonuçlarını, gerekse gelecek
teki gelişmede beliren eğilimleri Marksist açıdan inceliyen çalışmalardır. 

Çok gelişmiş bir sosyalist toplumun kurulması i le önemli temel sorunlar 
meydana çıkmaktadır. Gerçekleştirilecek eserin yeniliği, çok yönlü niteliği 
teoride olduğu kadar pratikte de, dünya sosyalist güçlerinin gelişmesini 
göz önünde tutan, toplumumuzun bugünkü durumunun realist bir değer
lendirilmesini derin, yaratıcı bir incelemesini gerektiriyor. 

XLII. Kongre ile ilgili tezler, yeni programın çerçevesini teşkil edecek 
temel prensipleri hatırlatıyor: Şahsa tapma döneminden kalmış etkilerin 
sistemli şekilde yok edilmesi, partinin ve toplumun hayatında leninist 
prensiplerin israrla uygulanması ve geliştirilmesi, milli ekonominin yeni 
planlaştırı lmasında ve yönetim sisteminde kabul edilecek prensiplerin 
tesbiti, dünya komünist hareketinde hareket birliği ve ideolojik birliği sağ
Iıyacak yol ların a ranması. 

Bu temel sorunlar  - sosyalizmin kurulmasını yöneten objektif kanunlar 
bilinçle uygulandığı taktirde - gelecekte komünizme geçiş şartlarını ya ra
tacak sorunlardır. Partimiz bu sürecin uzun ve çetin olacağını  gizleme
mektedir. 

Partimiz dikkatını, her şeyden önce, iktisadımızı n temel sorunları, ü retici 
güçlerin, iktisadi ilişkilerin gelişmesiyle ilgili sorunları n  üzerinde topla
maktadır. Bunla r :  Milli iktisadın, bilimsel ve teknik devrim sonuçlarının 
kul lanı lmasına bağ l ı  olan gelişmesi, güçlenmesi, ve yeniden düzenlenmesi ; 
ekstansif bir iktisadi gelişmeden entansif bir gelişmeye geçilmesidir. Şim-
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diye kadar elde ettiğimiz sonuçla r, bundan böyle ekonominin niteliğine 
daha çok önem vermemize imkan sağl ıyor. Bu alandaki çabalar birkaç 
noktada birbirine yaklaşan üç yönde sarfedilmelidir: iktisadın entansif 
gelişmesini sağlıyacak şartların yaratı lması, ölçülerin tesbit edilmesi, buna 
göre mi l l i  ekonomide planl ı  yönetimin mükemmelleştirilmesi, iktisadi ge
l işmede yeni anlayışa uygun, bu anlayışın tatbikini sağlıyacak uzun vadeli 
perspektiflerin tesbiti. 

Bu yeni an layışın temeli şudur:  Toplumsal gel işmenin sosyal ist döne
minde imkanlar fevkalade geniştir. IJretici güçlerin gelişmesi ve özel l ikle 
yeni toplumsa l i l işkiler: Yüksek randmanlı  çağdaş bir  iktisadın gel işme
sine, toplumsal emek ü retimin in  hızla ve süreli olarak artmasına, teknik  
devrimin sağladığı sonuçların sistemli b i r  şekilde uygulanmasına imkan 
vermektedir. 

Mi l l i  i ktisadımız için, dış i ktisadi i l işkilerin nitel iği, fevkalade önemlidir. 
Bili msel ve tekn ik  devrimlerin sonucu olarak, karşımıza bir  zorunlu luk çıkı
yor : Dünya piyasalarında Çekoslovakya i ktisodıno daha büyük bir itibar 
sağ lamamız ; i ktisadımızı mil letlerarası işbölümüne ve mil letlerarası sosya
list işbirl iğine göre ayarlamamız gerekiyor. 

Çekoslovakya i ktisadında randımanın a rttı rı l ması için, önemli reformlar 
gerekiyor. Dünya piyasalarında yabancı mallarlo rekabet edecek sektör
lerin  rolünü arttırmalıyız. Az randımanlı ,  çok masraflı ü retim kol la rı ise, 
yavaş yavaş sınırlandırılmalı ve terkedi lmel idir. Bu alanla rdan çekilecek 
kaynaklar, yüksek randımanlı  a lanlardaki ü retim kapasitesini a rttırmak;  
teknik i lerlemelere, modaya bağl ı  gel işmelere cevap veren malların ve 
uzun vadeli tüketim malların ın  üretimin i  geliştirmek üzere kullanı labile
cektir. 

Tarımın  daha sağlam bir  temele oturtulması ve geliştirilmesi de milli 
ekonomimizde sağlanacak dinamik  dengenin temel şartlarından biridir. 
Tarım ü retiminin yetersizl iğ i  karşısında, besin maddeleri, yem ve çeşitli 
iptida i maddeler ithal etmek zorunda kalıyoruz. Tarım a lanında da Parti, 
önemli imkanları bulunan büyük işletmeleri daha yararlı bir hale getir
meye çal ışmaktadır. 

Ekonomik yönetimde kabul edilecek yeni sistemin p rensipleri ta rım ala
n ında da tatbik edilecektir. Fiatla r, primler, verg iler, kredi vb. gibi iktisadi 
a raçlar çok kul lanı lacaktır ;  yüksek randımanlı entansif bir ta rımın geliş
mesini sağ lıyocak elverişli şartlar yaratılacaktır. 

Bugünkü dönemde, Partimiz, m'iIIi ekonomide planl ı  gelişme prensiple
rin i  uygulamaya devam edecektir. Değer kanunu, emekçiye sağ lanacak 
yüzde, mali ve ticari i l işkiler göz önünde tutularak, emeğe göre ücret 
prensipi tatbik edilecektir. 

Merkez Komitesinin belirttiği gibi ,  halka daha yüksek bir  yaşama sevi
yesinin sağlanması : .. Emeğe sağlanacak yüzdeye bağl ıdır. IJretim arttıkça 
ve daha etkil i  sonuçlar verdikçe, bu yüzde de, kişisel menfaatlerle toplu
mun menfaatlerine bağl ı  olarak, a rtacaktır ... Bu prensipten hareket eden 
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Xiii. Kongre tezlerinde, ücretleri bir  seviyeye indirmek prensipinden vaz
geçmek; sorumluluğa, ihtisasa veya emeğin  zorluğuna göre değişen bir  
ücret sistemini kabul etmek zorunlu luğu israrla belirtilmektedir. 

Bu bakımdan tezlerde, yaşama seviyesi ve gerçekleşecek gelişme i le 
i lgi l i  birkaç nokta bel irti l iyor. Hayat seviyesinin nitel iğinde de sağlanacak 
değişikl ikler üzerinde israr edil iyor; işletmelerin, milli komitelerin ve halkın 
i nşaata katı l ış ını arttırarak, ev sorununun çözümlenmesi, iş  ve yaşama 
şartlarının düzeltilmesi, ihtisaslarını tamamlamak veya eğlenmek için 
emekçilere sağlanan imkanları n  ve boş zamanların arttırılması vb. Tüke
tim mal ların ın  miktarı kamu hizmetleri, ihtiyaca göre arttırılacaktır. Iş 
haftası çeşitli aşamalarla 5 güne, 42 ve 40 saate indiri lecektir. 

Ekonomimiıde bel i ren ilerici eği l imleri gerçekleştirecek temel prensip, 
milli ekonomide daha mükemmel bir yönetim sisteminin kabulü olacaktır. 
Merkez Komitesi, bu sistemin temel prensiplerini Ocak 1965 te tesbit 
etmişti. Yeni sistem. çeşitli aşama larla, bütün sanayiye, iç ticaret ve inşaat 
a lanlarına uygulanmaktadır. Gelecekte milli ekonomin in  bütün kol la
r ında da tatbik edilecektir. Bu yeni sisteme geçebi lmek için, bugünkü 
ihtiyaçlara cevap vermiyen fazla basit görüş, adet ve tutumlara son veril
mesi şa rttı r. 

Merkez Komitesinin tezleri, Çekoslovakya toplumunu sosyal yapısında 
gerçekleşen değişiklikleri belirtiyor. Temel eği l im bütün sı nıflar ve çeşitli 
emekçi tabakaları a rasındaki yaklaşmadır. Çekoslovakya sosyal ist devlet 
sistemindeki gelişmenin bugünkü dönemi, geçici bir dönem olarak vasıf
landırı lmaktadır. Proletarya diktatoryasının, bütün halkın devleti haline 
gelmesi süreci daha tamamlanmamıştır. Toplumun ve demokrasinin geliş
mesi konusunda tarihin gidişine uymayan, sınıf bi l i nci temeline dayan
mıyan her çeşit anlayışı reddederiz. Kanaatımıza göre, bütün çabalarımız 
şu a maca yönelmelidi r :  Parti nin izlediği politika. işçi sınıfının yönetici 
rolünü kuvvetlendirmel i ;  işçi sın ıfı ile köylüleri n, aydınların yaklaşmasını 
kolaylaştı rmal ı ;  sosyalist demokrasinin. sosyalist i l işkilerin gelişmesin i  sağ
lamalı ; bugünkü devletin bütün halkın devleti hal ine geçişini hazırlayan 
unsurların kuvvetlenmesini ve gel işmesini sağlıyacak şartları yaratmalıdır. 

Sosyal ist i l işkilerin gelişmesi için, toplumun gel işmesinde herbirimize 
- fert olarak - düşen sorumluluğu bi l i nçle görmek zorundayız. Tezlerde 
belirti ldiği g ibi. her emekçiye kendi imkanlarını  değerlendirmek, faaliyetini 
ve teşebbüs yeteneğin i  geliştirmek imkanları sağlanmalıdır. 

Devlet kuruluşları arasında, vatandaşa doğrudan doğruya bağlı olan
lar. mi l l i  komitelerdir. Emekçilerin devletin yönetimine, toplumu i lg ilen
diren sorunların çözümüne katılmalarını  sağlıyacak kuru luşlar bunlardır. 
Bu noktayı göz önünde tutan Parti, bu demokratik organları n  sorumlulu
ğunu ve yetkilerin i  genişletmek; faal iyetlerin i  daha mükemmel bir şekilde 
yürütebilmeleri için, yeni şartlar yaratmak lüzumunu bel i rtmektedir. Aynı 
prensipe göre, kitle örgütlerin in  yapısı da değiştiri ldi ; bu örgütlere üye 
olanlar, yaşadıkları yerde faal iyetlerin i  toplıyabileceklerdir. 
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Tezler ideolojik sorunları da büyük bir  di kkatle ele almaktadır. Bugünkü 
gelişme döneminde karşımıza çıkan sorunların  çetinliğ i ;  toplumun pratik 
değişimin i  sağlıyacak etkili bir bi lgi  olarak, sosyalist ideolojide yüksek bir  
seviye sağlamamızı gerektiriyor. Tezler, özel l i kle Marksizm-Leninizmin ya
ratıcı gel işmesi sorunu i le ;  insan düşünüsünün bugün bil im, sanat ve 
kültür alanlarında sağladığı en i leri eserlerin işe yaratı lması sorunu üze
rinde durmaktadır. 

Merkez Komitesin in  kanaatına göre, Parti politikasındaki bi l imsel pren
siplerin derinleştiri lmesini sa'ğlıyacak şartları yaretmak yolu ile ancak, 
bi l imsel ve teorik çalışmaları ; i ktisadi, siyasi ve kültürel kalkınmanın 
çeşitli a lanlarında, yeni yollar bulmasına imkan sağlanabil ir. Bu ödevleri 
yerine getirmek için, bütün sosyal ist ülkelerin, bütün dünya komünist hare
keti nin geçirdiği  tecrübelerden de fayda lanıyoruz. 

Hiç şüphesiz, yaratıcı düşününün gel işmesi, çeşitli görüşlerin çarpışma
sına, tartışmalara yol açıyor; yeni sorunlara cesaretle gi rişmek, temel pol i 
t ik ve ideolojik sorunlarda prensiplerden ve birlikten ayrı lmamak şarttır. 
Partimiz, Marksist-Leninist teorisini can landıran, zenginleştiren bütün i le
rici düşüncelere, yaratıcı incelemelere, görüş değiştokuşlarına her çeşit 
imkan sağlamaktadır. Marksist-Leninist teoris inin gelişmesi, çelişmesiz, 
dümdüz bir hat takip etmez. Bu gel işme, bilg ideki seviye ve imkanlara; 
bugünkü ideoloj ik çarpışmalara bağ l ıdır. Tezlerin hatırlattığı gibi : Mark
sist-Leninist teorin in  yaratıcı gelişmesine paralel olarak, bu teorin in  saf 
ka lması için, sağcı oportünizmden veya solcu sekterlikten gelme bütün 
revizyon ist eği l imlere karşı savaşmamız da şarttır. 

Bugünkü dönemin sorunları karşısında, yeni bir düşünü şekli kabul 
ettirecek, çok büyük bir ideolojik faal iyet şarttır. Halkımız temelde sosya
l ist ideolojiyi bi l inçle benimsemiştir. Bununla beraber, sosyal ist toplumun 
çelişmeli gelişmesinde beliren sosyal ist olmayan görüşlere karşı olduğu 
g ibi, burjuvazinin düşünüş tarzından, ideolojisinden kalmış eği l imlere 
karşı, Partimiz savaşına devam etmekte, bu savaşı şiddetlendirmektedi r. 
Bu a landa, muhafazakarlıktan kurtu lmamız;  sosya list gelişmenin sorun
ların ı  çözümliyebilmemiz için, şematik tutumlardan vaz geçmemiz, yaratıcı 
bir tutum takınmamız;  bütün topluma yararlı, i lerici olanı ,  muhafazakar, 
eskimiş sübjektif düşünce ve tutumdan ayrı lmamız bir zorunlu luktur. Devlet 
ve toplum yönetimindeki gelişmenin, i ktisatta kabul edilen yeni yönetim 
sisteminin ortaya çı karttığı ideolojik ve politik sorunların önemi ve zorluğu 
ışığında, yükarıda saydığımız ödevlerin önemi açı kca görülmektedir. 

Ideolojik faal iyetin ilk ödevlerinden biri, bil imsel ve teknik devrimin 
önemini  ve etkilerini kavramaktı r. Bu devrim, t ıpkı  kültürel devrim gibi ,  
ü retim, yaşama ve düşünü sürecinde çok derin değişikliklere yol  açıyor. 

Kültü r ve sanatla i lg i l i  tezler, bugüne kadar katılan yolun genel bir 
değerlendiri lmesini yapmakta ; bu alanlardaki yeni gelişme alanoklarını 
çizmekte ; sanatla kültürün oynadığı rolün günden güne artan önemini, 
sosyalist i nsanın meydana gelişindeki etkilerini göstermektedir. Parti, 
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Xii. Kongreden bu yona, kültür ve sanat alanlarında gelişen faaliyetlerin 
olumlu nitel iğini  belirtiyor. Parti n in  kanaatına göre, bu süre içinde, sanat, 
toplumsal hayatın ayrı lmaz bir parçası hal ine gelmiş sosyal ist. i nsanın 
i htiyaçlarını cevaplandı rmaya ça lışmıştır. XI I .  Kongreden bu yana, sanatı
mız, çok çeşitli artistik metotlarla, başlıca eserlerinde, ortak çabaları mızın 
komünist özünü ve amacını di le getiren, zengin,  çok çeşitli b i r  bütün hal ine 
geldi. Estetik görüşler, ifade edilen düşünceler ve kul lanı lan şekil ler b ir
b iri nden çok ayrı olmakla beraber, toplumsal ve artistik bakımıardan 
yüksek seviyel i  eserler, sanatımızın sosyal ist niteliğ in i  bel i rtiyor. Bununla 
beraber, sanat bu sosyal ist özü, geçmişti olduğu gibi ,  dar anlamda bir 
gerçekei l ikle  di le getirmiyor. 

Sanat ve kültürümüzün bu son dönemdeki olumlu niteliğ in i  bel irtmekle 
beraber, oldukça olumsuz eği l imlerin varl ığ ın ı  da kabul etmek zorundayız : 
Orneğin, toplumsal sorumlu luk duygusunun duyulmaması, modaya uyma, 
yabancı ideoloji akımlarını benimseme eğil imleri, üstünkörü incelenen 
sorunlara yal ınkat çözümyo lları bulma eği l imleri vb. Partimizin kanaatına 
göre, bu gibi  eği l imleri deri nlemesine tenkit etmek, bunlara karşı savaş 
yürütmek şarttı r. 

Sanatımızda eskiden beri mevcut demokratik anlayış, en önemli sorun
lardan birini ,  sanat eseriyle okuyucu veya seyirci a rasındaki ilişki soru
nunu çözümlememize yardım edecektir. Partimiz, yeni buluşlara, yeni sanat 
değerlerine yol açabi lecek sıhhatlı bütün araştırmaları teşvik ediyor. Ama 
Aragon'un dediği gibi «insana yardım amacın ı  güden", yolunu aydınlatan, 
bu yolun anlamını  gösteren çağdaş, gerçekci, sosyal ist sanattan başka bir 
yöneliş kabul ekmiyoruz. Partimizin kanaatına göre, yaratıcı araştırmalar, 
gerçekei l i kle  çatışma hal inde deği ld ir. Aksine, sosyalist sanatta, faydal ı  
b i r  gel işmenin başlıca şartıdır. 

Dün olduğu gibi  bugün de, Partimizin politikası - gerek dıŞ, gerek iç 
politika alanlarında - enternasyonalist prensipleri daima ön plônda tutar. 
Iç sorun la rımızı çözümlerken, Partimizin izlediğ i politika, dünya devrimci 
hareketinin durumunu ve yürüttüğü savaşları daima göz önünde tutmuş
tur.  Merkez Komitesi tezlerinde belirti ldiği g ib i : Herhangi bir komünist 
partisine özgü şartlar, bu partiye dünya devrimci hareketin in  bir parçası 
olduğunu unuttu rmamal ıdır. Bu proletarya enternasyonalizmi anlayışı, 
1957 ve 1 960 Moskova Konferansıarında ; Mart 1965 de kardeş parti lerin in  
temsilcilerini bir a raya getiren Danışma Toplantısında tesbit edilen komü
n ist hareketi genel hattına sarsı lmaz şekilde bağl ıdır. Partimiz iç in  bu 
anlayış, dünya komünist hareketinde birl iğ i  ve faal iyeti kuvvetlendiren, 
bugünkü anlaşmazl ıkları yok edebilecek etkil i  b i r  unsur, emperyalist saIdı 
nIarına karşı yü rütülecek tesirli ve  koordone savaşın temel şartıdır. 

Yine bu prensipten hareket ederek, XII I .  Kongre tezleri, emperyalist sal
d ı rı ları durdurtmak ve Viyetnam halkının kahramanca yürüttüğü savaşı 
destekleme çabalarına, Avrupada güven ve barış sorunlarına karşı Parti
mizin benimsediği tutumu belirtmektedir. 
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Sovyetler Birliği i le dostluk ve birlik prensibi, gerçekten enternasyonalist 
bir politikanın köşe taşı ; proletarya enternasyonalizm i prensiplerine karşı 
komünist partilerin in tutumunu ölçen temelidir. Bugüne kadar, Çekoslo
vakyanın diploması a lan ındaki her davranışı, bu dostluğu kuwetlendirerek, 
derin leştirerek, bu prensibin doğru luğunu ispat etmiştir. 

Çekoslovakya Komünist Partisi bugün Parti çal ışmaları ,  Partin in yönetici 
rolünün kuwet/enmesi sorunlarına büyük bir önem vermektedir. Merkez 
Komitesinin belirttiği g ibi, Parti çalışmaların ın  siyasi yönü bugün i lk  plôna 
g elmiştir. Bu ça l ışmaların temeli, toplumsal gelişmemizdeki eği l imlerin 
bilimsel incelenmesi ;  olanakla rı n  ve uzun vadeli a maçların tesbitidir. 
Bütün toplumun menfaatlerini korumak, istiyen Çekoslovakya Komünist 
Partisi, kontrol ödevini  daha büyük bir dikkatle yerine geti rmeye çalışıyor, 
bürokratik eği l imlere, toplumsa l servet/eri israf eden metot/ara karşı sava
şın ı  şiddetlendirioyr. Aynı prensiplerden hareket eden Parti, iç hayatı ile 
i lg i l i  sorunları, kendi saflarında demokrasiyi geliştirme meselesini, büyük 
bir dikkatle tetkik ediyor; ideoloj ik  birl ik, teşkilôt birliğ i ;  siyasi kitle faali
yeti ; kadın sorunları g ibi çözümlenmekle partin in  yönetici rolünü bir kot 
daha arttıracak bütün meselelerle yakından i lgi leniyor. 

XII. Kong re tezlerinde bir kere daha belirtildiğ i g ibi, Partinin ve Parti 
üyelerin in bütün faal iyeti, toplumsal gelişmemizin bugünkü döneminde 
varolan şartlara uygun düşmelidir. 
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Hindistanda açlık sorunu 

Mesud Ali Han 

Hindistanın  her tarafında milyonlarca insan harekete geçmiş bulunu-
. yor. Çok büyük ölçüde kitle hareketleri yürütülüyor. Başvurulan mücadele 

şekilleri çok çeşitl idir :  Gösteri ler, protesto yürüyüşleri, toplu veya kişisel 
açlık g revleri, kanunlara uymama kampan yaları, şehirleri, hattô eyaletleri 
felce uğratan genel ğ revler düzenlenmektedir. Insanlarımız bu mücadeleye 
karınıarın ı  doyurmak, yaşayabilmek için g i riştiler. Ama aç kitlelere, ve bu 
kitleleri yönetenIere karşı korkunç yı ldırma ve baskı metotları uygulanıyor : 
binlerce insan mahkemeye veri lmeden hapse atı l ıyor; polis copla rı, kur
şunları i le öldürülenlerin sayısı yüksek. Orta sı nıflar, gençlik, üniversite 
talebeleri, işçilerle, köylülerle, emekçi s ın ıflarla omuz omuza bu gösterilere 
katılıyorlar. Kitlelerin isteklerini  kabul ettirmek için, çeşitli siyasi parti ve 
teşki lôtlar ortak bir cephe kuruyorlar. Açlığa karşı yürütülen mücadele, 
demokratik hak ve özgürlükler uğruna yürütülen savaşla birleşti. Mi lyon
larca insanın  ölümden kurtulması ,  ü lkenin iktisadi gelişmesi, kalkınması ve 
geleceği, günün en önemli sorununu teşkil eden açlık sorununa bulunacak 
çözüm yoluna bağl ıd ı r. Bu şartlar içinde, kitlelerin yürüttüğü hareket daha 
da büyük bir önem kazanıyor. Halkın karşısına dikilen muazzam ödevler, 
bütün ilerici parti ler, sol muhalefeti teşkil eden bütün partiler a rasında 
bir mil l i-demokratik cephenin kurulmasını zorunlu luk hal ine getiriyor. 

Hindistanda besin durumu günden güne daha korkunç bir hal a l ıyor. 
Glkenin birçok bölgesinde yiyecek sıkıntıs ı ,  hattô kıtlık başgöstermiştir. 
Bihar'da, Bengol ' ın batısında, Andhara'da, Maharaştra'da, kıtl ığın hüküm 
sürdüğü bütün eyaletlerde, kitle hareketleri daha büyük bir kuvvetle yürü
tülüyor. Kıtl ığ ın  en şiddetli olduğu bölgede, Hindistan ın  güneyinde, Kerala 
eyaletinde, yü rütülen savaş fevka lôde genişledi. Kerala eyaleti, mahsulun 
bol olduğu yı l larda bile, halkına gereken pirincin yarısı n ı  ancak  ü rete
bildiği için, Merkezi hükümetin veya komşu eyaletierin yard ımına daima 
muhtaçtır. Kerala'da, parlômenter demokrasi prensipleri ayaklar a ltına 
al ınmıştır, Anayasa hükümetinin bütün yetkileri kaldırı lmıştır. Bugün 
Kerala ayaleti, doğrudan doğruya Merkezi hükümetin yönetimi a ltında 
bulunuyor. Seçimle işbaşına getirilen hükümetin ve meclisin bütün yetkileri 
ka ldırı ldığı için, Kerala halkın ın yaşaması Yeni Delhi hükümetin in  ve 
komşu eyaletlerin laşe bakanlarının merhametine kal mıştır. Gündel i k  
p irinç tayini büyükler için 120 grama indirilince, ha lk  şiddetli b i r  müca
deleye g i rişmek zorunda kaldı .  Hindistan Komünist Partisiyle bütün sol 

344 

TÜSTAV



partiler, 28 Ocakta halkı  yirmi dört saatlık b i r  Bandha'ya, yani b i r  genel 
g reve çağ ı rdı lar. Kitlelerin baskısı karşısında, Kangre Partisinin (iktidar 
partisi) iki g rubu da bu çağrıya destekledi.  Yirmi dört saat boyunca, 
Karala'de her çeşit faal iyet durdu, hayat felce uğradı .  Hükümetin sert 
tedbirlere başvurması, komünistleri tevkif etti rmesi, kitlelerin hiddetini bir 
kat daha a rttırd ı .  Bütün i lerici ve komün ist mi l itanların serbest b ı rakı l 
ması ,  eya lette Anayasa ve vatandaş hakların ın  tekrar tanınması  için yürü
tülen mücadelede, Komünist Partisi da ima ön safta bulundu. 

Bütün ilerici güçlerin yürüttüğü ortak savaş, olumlu sonuçlar verdi . 
.. Bandha'dan bir  gün  önce, merkezi hükümet Kerala eyaletinde adam 
başına düşen pirinç tôyinini 20 g ra m  kadar arttırdı. Ama buna rağmen, 
ilerici güçlerin hazırladığı ortak gösterilere engel olamadı.  Tekelci basında 
bile başarısı kabul  edilen bu hareketler karş ısında, merkezi hükümet, 
Şubat ortala rında, yeni b i r  tedbir  o lmak zorunda kaldı : Mart ayın ın  
üçüncü haftasından itiba ren, adam başına 160 gra m  pirinç verileceği 
açıklandı. Günde adam başına verilen 1 07 g raml ı k  buğday tôyinin in do 
indiri lmiyeceğ ine söz veri ldi. 

Gerçekte, Kerala genel g revi, herhangi b i r  g revden çok daha önemli 
b i r  nite l ik  taşıyordu : Toplumun en cesur, en bi l inçli unsurları - işçi sı nıfı, 
gençlik, üniversite öğrenci lerin in  yönetimmi a ltında birleşmiş, çeşitli sınıf
lordon, çeşitli mesleklerden gelmiş insanların  yürüttüğü ortak bir hare
ketti. 

Kera la'da yürütülen kitle hareketleri, .. Bandha'da elde edilen cesaret 
verici başarı, kitle isteklerin in  yerine geti ri lmesi için sol güçlerin b i rleş
mesi ; bütün ül keye izlenecek yolu göstermiş, Komünist Partisi Vii. Kongre
sinin mi l l i  ve demokratik bir cephenin kurulması i le i lgi l i  çağrıs ın ın  tom 
vaktinde ortaya atı ld ığın ı  ispatlomışt ı r. 

Hindistanda çekilen yiyecek s ık ınt ıs ın ın başlıca nedenleri ; bu buhrana 
sağ lanabi lecek çözüm yol ları nelerdir? 

Sanayide görülen gelişmeye rağmen, Hindistan ın  mi l l i  ekonomisinde 
kil it nokta yine ta rım sektörüdü r. Halk ın % 69,5 i ta rımdon yaşıyor. Mi l l i  
gelirin aşağı  yükarı % 44'ü (1 962-1963 y ı l ında) ta rım a lan ından geliyor. 
Hindistanda bugün yarı-feodal toprak sahiplerinin el inde bulunan, çok 
geri kalmış, y ık ı lmaya yüz tutmuş toprak ve tarım sistemi, ingi l iz  sömürgeci 
hôkimiyetinden miras  ka lmıştır. Büyük b i r  yoksul luk içi nde yaşayan köy
l ü ler, kira ve vergi yükü altında ezi l ip kal ıyordu. Ayrıca, korkunç faizlerle 
borç veren tefecilerin elinde idiler. Fiat mekanizması, tica ret sistemi, köy
lünün hem ü retici hem tüketici olarak soyulmasına yol açıyordu. Köylü i le 
perakendeci tüccar a rasındaki a racı lar zinciri ,  mahsulü yok pahasına al ı
yordu. Iptidai tarım tekniği,  cehalet, çok az geliştiri lmiş b i r  sulama sistemi 
şartları içinde çal ışan köylünün kaderi, hava değişimlerine, yağmurun  
yağı p  yağmamosına bağ l ı  kal ıyordu. Çağdaş kredi şekillerin in yokluğu, 
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devletin aczi, toprakların, sayısı gittikçe azalan belirli ailelerin elinde 
toplanması, fakir köylüyü iflôsa sürükliyen, ta rım ü retiminin gelişmesini 
engel/ iyen etkenler işte bunlardı. Mil/i bağımsızlığ ı n  elde edilmesiyle, 
duru mda bazı olumlu değişiklikler gerçekleşti. Birkaç eyalette sınırlı b ir  
toprak reformu i le i lg i l i  kanunlar çıkarı ldı .  Ama bu kanunlar çok belirsizdi : 
Soruna hiç bir  köklü çözüm yolu sağlamıyordu. Zaten yoksul köylüyü soy
mak ve a ldatmak için her çareye başvuran, baştan aşağı çürümüş icra 
sistemi, sadece kağıt üzerinde k�bu l edilen bu yetersiz kanun ları bi le 
yerine getirmedi. Büyük toprak sahiplerinin, varl ı kl ı  köylü lerin desteğini  
a rayan Kongre Partisi rejimi,  bu  unsurların hizmetindedir. Bu şartlar 
içinde, iktidarda bulunan partin in  başlıca amacı, köylü kitlelerinin zara
rına olarak, kapitalist büyük çiftl ik sahipleri s ın ıfını güçlendirmektir. 
Sömürgeci l iğin kalıntı ları büyük köylü çoğun luğunun a leyhine işlemektedir. 

Birçok eyalette, toprak mülkiyetini s ın ırlandıran kanunlar kabul edildi ; 
ama bu konunlar yine bir şeye yaramadı. Toprak reformunun uygulan
masında hüküm süren yolsuzluklar, sabotajlar, yoksul köylülere toprak 
dağıtma projesini sonuçsuz bırakmıştır. 1959-1960 yıl ı nda, işlenen toprak 
tutarın ın  % 1 6' i ,  toprak sahipleri tutarın ı n  % 1 'n ın  e linde bulunuyordu. 
Köylü a i lelerinin % 5'i büsbütün topraksızdı r. (Bu saydar Miha lanolisin 
raporundan al ınmıştır.) Daha başka raporlara göre, ai lelerin % 1 2'i, işlen
miş toprakların yarısından fazlasın ı  elinde tutuyor. Bu sayı içinde, % 1 
toprakların % 20'ini, yan i  işlenmiş toprakların beşte birini kontrolü altında 
tutmaktadı r. Toprakların dağıtımında görülen bu eşitsizlik, büyük köylü 
kitlelerini korkunç bir  sefalete sürüklemiştir. 

Bu yoksul luğu belirtecek sayı lar  verel im : Hindistanda köylü halk (yani 
354 mi lyon i nsan) için adam başına düşen gündelik gel ir, 0,68 rupi'dir. 
100 milyon insanın geliri, 0,42 rupi'yi geçmiyor. 1 0  milyon insanın günlük 
geliri ise 0,27 rupi 'dir. (Tatbiki ekonomik a raştırma Konseyi 'n in rapo
rundan.) 

Top rakların dağıtı lması, toprak mülkiyetinin s ın ırlandırı lması g ibi ted
birler, tek başına işlenebi lecek toprakların daha rasyonel kul lanı l ış ını  
sağlıyamaz. Resmi istatistiklerin belirttiği gibi,  1960-1961 yı l ında, eki lmiş 
toprak tutarı 328 mi lyon akr'dır. (1 akr = 4.050 metrekare) Işlenemiyen 
toprak tutarı ise 1 20 mi lyon akr'dır. Ormanlar bu sayıya dahil  edi lmiştir. 
Işlenmemiş toprak tutarı ise (dinlendiri len topraklar buna dahil  değ ildir.) 
95 mi lyon akr'dır. Dinlendirilen toprak .tutarı 56,3 mi lyonu buluyordu. 
Görüldüğü gibi, işlenmiyen toprak miktarı çok yüksektir. Bu toprakları n  
değerlendirilmesi için, köylüye rasyonel ve planl ı  yardımlar  sağlanmalıdır. 
Sulama sistemi geliştiri l i rse, işlenemiyen toprakların büyük bir kesimi 
değerlendi rilebil ir. 

Bununla, beraber, işlenen toprakların yüzölçümü artmıştır. 1 948-1949 
yı l ında, 243,2 mi lyon akra varan bu yüzölçümü 1 955-1956 yıl ında 318,2 
mi lyona ; 1 960-1961 'de de 328 mi lyon akra yükseliyordu. 
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CIIkemiz bağımsızlığa kavuştuktan sonra, besin maddeleri a lanında 
ü retim aşağıdaki cetvelde görüldüğü gibi a rtmıştır :  

Vıi 

1949-1950 
1955-1956 
1958-1959 
1 960-1961 
1 961-1962 
1 962-1963 
1963-1964 
1 964-1965 
1 965-1 966 

Mi lyon ton olarak tahı l  ü retim i  

54.05 
65.79 
76.7 
79.69 
79,76 
77.51 
80.2 
88,4 

1 00,0 (tahmin.) 

Bununla beraber, ü lkenin asgari ihtiyacında görülen artışa oranla, ü re
timde sağ lanan artış son derece yetersizd i r. Çünkü Hindistanda yı l l ık  
nüfus artışı 1 0-1 1 milyonu bulmaktadır. Ve yakında bu artış ayda 1 mil
yon bulacaktır. Görü ldüğü gibi, mesele fevkaıade vahimdir. Ama yerli ve 
yabancı burjuvazinin propagandaları, bütün suçu, nüfus artışındaki hızlı 
tempoya yüklemeye çabal ıyor, üretimdeki ağır artış temposunun. mahsul 
yetersizl iğinin ıafını etmiyor. Doğ u m  kontrolü, aile planlaması konusunda 
geniş bir propaganda yürütülüyor. Ama bu propaganda, okuma-yazma 
bi lmiyen unsurları. en yoksul tabakaları hiç etki lemiyor. Tecrübelerden 
anlaşıldığı gibi, nüfus artış ını  s ınırlandırocak tek çare, cehaleti yok etmek
tir. Oysa kültür a lanında herhangi bir adımın atı l ması. iktisadi kalkınmaya 
bağl ıdır. Böylelikle, kıtl ık  ve açl ık sorunlarını çözüm lemek üzere, nüfus 
a rtışının hızlı temposunu düşürmeye kalkışmak. son derece mahtıksız bir 
yoldur. 

Hindistanda tarım a lanında elde edilen verim ler, dünyanın en düşük 
verimleri a rasında yer a l ı r. 1 961-1 962 de Fransoda hektar başına elde 
edilen buğday miktarı, 23,9 kentaldı : Danimarkada, 4 1 ,3 kenta l ;  Birleşik 
Amerikada, 1 6. 1  kental .  Ama Hindistanda, mahsul hektar başına 8,5 ken
tal ı  ancak bu luyordu. öğütülmemiş pirinç mahsu lü hektar başına : Japon
yada. 47 kenta l ;  Avustralyada, 66,3 kenta l ;  Birleşi k Arap Cumhuriyetinde 
45.3 kenta l ;  Hindistanda 1 5. 1  kentaldır. 

Bu sayıların taşıdığı anlam açıktır :  iyi bir sulama sistemi. gübrenin 
kul lanı lması, daha iyi teknik metotla r :  Bütün bu şartlar yerine getirilse, 
Hindistanın tarım ü retimi birkaç kat a rtabil ir. H indistanda işlenmiş top
rakların % 22'si p irince % 9'u bağdaya ayrı ld ığ ı ;  p irinç ü retim i  de buğ
day üretiminin 3 katını bulduğu göz önünde tutulursa. yükarıda verdiğimiz 
p i rinç ü retim iyle i lg i l i  sayı ların taşıdığı anlam açıkca bel i rmektedir. Bu 
sayılardan anlaşı ldığı gibi. Hindistana oranla, Japonyada hektar başına 
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elde edilen pirinç mahsulü 5 kat, Avustralyada 4 kat büyüktür. 1961-1962 
yıl ında gübre kul lanı l ışı şu oranları buluyordu : akr başına Japonyada 
40 kilo ; Birleşik Arap Cumhuriyetinde 30 kilo ; Hindistanda 0,6 kilo. 

Oçüncü Beş Yı l l ık  Plôn (Nisan 1961 - Nisan 1 966) 1 965-1966 yılı için 
1 00 mi lyon ton tahıl  mahsu lü öngörüyordu. Kurakl ık  yüzünden olduğu 
kadar, tarım alanında işlenen büyük hataların etkisiyle, mahsul, laşe 
Bakanl ığının verdiği bi lgi lere göre, 76,1 mi lyon tonu ancak bulmuştur. 
Başka bir deyimle, geçen yıla oranla 1 3,3 mi lyon tonluk bir azalma görül
müştür. Mahsulde görülen azal ış, pirinç pirinç iç in  6 milyon ton ; bakla
g i l ler için 1 3,7 mi lyon ton ;  buğday için de 1 mi lyon tonu bulacaktır. 

Oçüncü Beş Yı l l ık Plônın tahminlerine göre, ortalama yı l l ı k  tah ı l  üretimi 
80,7 mi lyon tonu bulacaktı. I kinci Beş Yı l l ık Plônın son yıl ında (1960-1961)  
tahı l  üretimi 79,6 mi lyon tona yükselmişti. Demek oluyor ki, g ıda üretimi 
g ibi önemli bir  alanda, son beş yı l  içinde her hangi bir i lerleme olmamış
tır. Duru m  gerçekten vahimdir. 

Resmi istatisti klere göre, tahıl  yedeklerine göre, günde adam başına 
340-400 graml ik  besin düşmektedir. 1 961 de sağlanan en yüksek miktar, 
423 gramı  geçiyor.du .  O tarihten bu yana, bu miktar tekrar düştü ; 
1 963-1964 te, 400 gramdan aşağı düştü. Pakistan-Hindistan savaşından 
önceki gündel i k  tüketim miktarı (nüfus başına 423 gram) sağlansa bile, 
bu miktar, yaşıyobi lmek için gereken asgari miktardan 14 gram eks ik  
olacaktır. Kalori olarak, bu fark 1 .000 kalori l ik  bir eksikl i k  demektir. Bu yıl ,  
bu eksikl ik daha da vahim olacaktır. Hindistandaki kıtl ık, zaten eskiden 
beri dünya standartlarına oranla çok düşük günlük bir tayinle yaşıyan mi l
yonlarca i nsanı kasıp kavurmaktadır. 

laşe Bakanı i le Merkezi Hükümet, tahıl yedeklerin in  pek önemsiz oldu
ğunu, bu yı l  mahsulün fevkalôde yetersiz olacağını ,  ü lkenin yabancı ü lke
lerden (özel l ikle Amerikadan) en azından 1 0-12 mi lyon ton buğday almak 
zorunda kalacağını  bütün dünyaya i lôn etmektedirler. Oysa bazı uzman
lar, gıda durumumuzun söylendiği kadar feci olmadığını iddia ediyoriad ; 
kanaatlarına göre, (:il keyi Amerikadan yardım d i lenmek zorunda bırakmak 
üzere, kıtl ık  konusu istismar edi lmektedir. Hindistan basınında çıkan bazı 
yazılara göre, laşe Bakanl ığ ınca bugün tahıl üretimi tutarı diye i leri sürü
len 76,1 mi lyon ton rakamı, gerçekıere uymamaktadır. 10 Şubat tarihl i  
«Patriot» gazetesi, bu miktarın, son tahminlere göre, 80 milyon tona var
dığını iddia etmekteydi .  Ostel i k  tüccarların gizlediği 8 mi lyon ton kadar 
tahı l  geçen yıldan kalmıştır. 

«Patriot» gazetesindeki makalenin yazarına göre, laşe Bakanlığı özel 
sektörde bulunan gıda stokların ı  hôlô tesbit edememiştir. Son yıl lardan 
artokalan tahı l  yedeklerinin tesbiti her halde, Bakanl ık  için, üzerinde 
duru lacak önemli bir mesel e teşkil etmiyor. 

20 Ocak tarih l i  «Times of I ndio» gazetesinde yayınlanan bir i ncelemede. 
Doktor Rac :  .. 1964-1965 mahsulünden bir miktar kalmış olduğuna göre. 
1 965-1966 da görülen azalış, resmi istatistiklerin belirttiği kadar önemli 
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olmasa gerek.» demektedir. Doktor Rac' ı n  yaptığı hesaplara göre, sadece 
3,5-4 mi lyon ton tah ı l  ithal edildiği takdirde, adam başına 423 graml ık  
bir  tüketim sağlanabil ir. Yine Doktor Rac'a göre, Hindistan ve Amerika 
hükümetleri, ü l kemize gereken ithal miktarın ı  tahmin ederken, «iktisadi 
olmaktan fazla politik hesaplar» göz önünde tutmaktadır. 

Doktor Rac'ın belirttiği gibi : "Bugünedek görü lmemiş miktarda tahıl  
itha l etme kararı n ın  as ı l  nedeni - kıtl ı k  olduğu kadar - Kongre Partisi 
yöneticilerin in, köy mıntıkalarında, partilerini destekliyen unsurların çıkar
larına zarar verebilecek herhangi bir tedbirden kaçınmalarıdır.» 

Bugün gizlenmiş büyük stoklar var, bundan hiç şüphemiz yok. Bu stoklar 
hôlô meydana çıkarı lmadı ; suni kıtl ı k  yaratarak halkın sefaletinden fayda
lanan zenginlerin, karaborsacıların, vurguncuların elinden al ı nmadı. Gele
cek yıl  yapı lacak seçim leri düşünen hükümet, bu unsurlara karşı tedbir 
almaktan, düşmanlıkların ı  kazanmaktan çekinmektedir. Çünkü Mil l i  Kongre 
Partisini destekliyen, partinin seçim masraflarını sağlayan bunlard ı r. 

Gerçekte, piyasada suni kıtl ık  veya suni bolluk yaratan, işlerine geldiği 
g ibi, ülkedeki besin maddelerinin eksikliğini veya fazlal ığını  tespit eden 
bu karaborsacılar, bu vurgunculardır. Fazlal ığın % 1 0'u üzerinde oynamak, 
ellerindeki stokların bir kısmını  piyasaya çıkarmak, veya piyasadan çekmek 
yolu ile bunlar, mevsime göre çeşitli buhranlar yaratıyorlar, fiatları yüksel
tip düşürüyorlar, açlığa yol açıyorlar. 

1943 yıl ında Bengol'da hüküm süren, 3 mi lyon insanın ölümü ile sonuç
lanan korkunç açlığı Hindistanda kimse unutmamıştır. O zaman da, tüc
carlar, Ikinci Dünya Savaşının yarattığı  şartlardan faydalanmışlar, buğday 
stoklarını g izlemişlerdi. «Hindistanı tanıyalım .. adlı kitabında Nehru bu 
konuda şöyle diyordu : 

«Aklı başında her gözleyici, bu açlığ ın önceden tahmin edilebi l ir, önüne 
geçilebi l i r, maksatla yaratı lmış bir  açl ı k  olduğunu anl ıyabi l ir. Sorumlu 
yöneticilerin bu durumda lôkayıt, yetersiz, bilgisiz davrandıkların ı  hiz 
kimse inkôr edemez." 

Hindistan bağı msızlığına kavuşalı hiç şüphesiz çok şey değişti ; ama 
varl ıkl ı  tüccarlar, toptancılar, bankerler, karaborsacılar, kısacası açlığın 
asıl sorumluları hiç değişmedi. Buğday ü retiminde meydana gelen her
hangi bir azalıştan, herhangi kötü bir mahsulden hemen faydalanmasını 
biliyorlar. 

Piyasaya ç ıkarı lan buğday miktarındaki artıŞ, ü lkenin bütün piyasala
rında fiatlarda görülen düşüşler, bu iddiamızın doğruluğunu ispatlamak
tadı r. Hindistan gazetelerinde belirtildiği gibi ,  Şubatın i lk  iki haftası içinde 
buğday ve bakla fiatlarında her yerde düşüş bel irtileri başlamıştı r. «Borç
lanma mevsimi .. nin tom ortasında fiatlarda ani  bir düşme görülmüştür. 
«Patriot .. ve «Times of Indio .. gazeteleri Yeni-Del hi piyasasında fiatların 
düşmeğe başladığını belirtmiştir (9 Şubat) Boübay'da - yani sat ın  a lma 
kapasitesinin en yüksek olduğu şehirde - buğday fiatları 200 rupi (Ekim
Kasım 1965) den 1 05-1 1 0  rupi  (1966 Şubat ortaları) ye düşmüştür. Bu 
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farklar, yabancı ü lkelerden buğday satın a l ınacağı haberi açıklandıktan 
sonra meydana geldi. Bu düşüşün i kinci bir nedeni var :  Gizlenen buğday 
stokların ın  uzun süre korunması için gereken masrafların karşı lanması 
ıôzım. 

I htiyacı karşılayacak buğday stokların ı  elinde bulundurmak, kara borsa
cıl ığa ve vurgunculuğa karşı etkili tedbirlere başvurmak, bu vurguncuları 
fiatları indirmek zorunda bırakmak ;  sert, enerjik tedbirler almak yolu ile, 
hükümet gizlenen stokların ortaya çıkarı lmasını  sağlıyabi l irdi .  Ama aşağı
daki  sayılardan anlaşı lacağ ı gibi ,  hükümet bu meselede şimdiye kadar 
herhangi bir başarı sağlıyamamıştı r :  

lJlke içinde bulunan hükümet stokları ve ithal edilen buğday miktarları 
(tan'la) : 

Yıl 

1 961-1962 
1 962-1963 
1 963-1964 

Stoklanmış miktar 

481 .000 
460.000 
590.000 

Ithalat 

3.149.000 
3.827.000 
4.722.000 

Bu sayı lardan anlaşı ldığı gibi ,  bu süre içinde genel stok tutarı 1 ,53 mi l 
yon tonu geçmemektedir. Oysa ayn ı  y ı l lar  içinde ithal edilen buğday 
miktarı 1 1 ,7 m i lyonu bulmaktadır. Bu yetersiz iç stoklar, vurguncuların 
eline bırakı lmış piyasaya hiç tesir etmiyor. Bu yıl ,  durum fevkalôde ciddi 
olduğu için, 2-3 mi lyon ton luk  yahı l  stokları yapılacağı açıklanmıştır. Bu
nunla beraber, böyle bir kararın uygulanıp uygulanmaması, çeşitli eyalet 
hükümetlerin in  keyfine kalmıştır. Oysa bi l indiği gibi  bu yönetici çevreler 
büyük tüccarlara bağl ıdır. Ote yandan, Merkezi hükümet Amerikadan 
10 mi lyon ton - hattô daha fazla tahı l  ithal etmek niyetindedir. 

1 957 yıl ında, hükümet başlıca tah ı ılarin toptan ticaretin i  tekeline almak 
n iyetinde olduğunu açıklamıştı. Aynı y ı l  içinde, bugünkü Plônlama Bakanı  
Assoki Mehta'ın başkanl ığ ındaki Tahı l  durumunu Kontrol Komitesi, bu 
ticaret işiyle görevlendi rilecek bir  kurumun kuru lmasını tavsiye etmişti. Bu 
Komite, belirli b i r  süre içinde ve çeşitli aşamalarla ticaretin devletleştiril
mesini teklif etmişti. Ama hükümet organlarının, özel l ikle Mal iye Bakanı
n ın  muhalefetiyle karşılaşan bu proje hiç bir  zaman gerçekleşemedi. 
Büyük sermayenin namlı savunucusu eski laşe Bakanı - bugün Ulaştırma 
Bakanı olan - S. K. Patiı, devletleştiri lmiş  ticaret kavramının «modası geç
miş» bir kavram olduğunu iddia etti. Ameri kaya giden Bakan, 480 numa
ralı Amerikan kanunu cerçevesinde besin maddeleri a lmayı teklif etti, ve 
.. Amerikan yardımı»nın propagandasını yaptı. 

Bugünkü laşe Bakanı Subramanya m ise evvelô ticaretin devletleştiri l 
mesi  fikrine muhalefet etti, ama 1964 deki  büyük buhran, bütün hükümeti 
ve özel l i kle laşe bakanını güç bir duruma düşürdü.  Komünist Partis inin 
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çağrıs ı  üzerine Ağustos 1964 de gel işen besin maddeleri sağlama hareketi. 
büyük önem taşıyan bir  olay teşkil etti. Bu hareketin etkisi ile. hükümet 
hesabına büyük miktarda buğday satın a lmakla ödevlendirilen Hindistan 
laşe Komisyonu kuruldu. Buna rağmen. hükümet buğday tekel in i  kurmaya 
yanaşmadı. Subramanya m :  «Bütün ticaretin devlet kontrolü altına sok
manın doğru olmıyacağı»nı söyledi. Oysa o anda özel sektör tüccarları. 
çıkarları uğruna, mi lyonlarca i nsanı açlığa mahküm ediyorlardı. Hükümet 
hôlô «tamamiyle serbest bir ticaretle, bütün tahıı lerin tekele al ı nması 
a rasında orta bir yol» aramakla meşguldur. 

Hindistan laşe Komisyonu kıtlığa karnı etki l i  bir savaş yürütemedi. Bazı 
eyaletlerde, bölge hükümetleri stokla rı n  yapılmasına çeşitli engeller 
çıkarttı ; yedekler yine yetersiz kaldı. 1 965 Aral ığ ında Komisyon başkanı  
T. A. Pai bu yetersizliği resmen kabul etti. Komünist Partisi adına söz alan 
komünist mil letveki l i  Bhepeş Guptanın 29 Aral ık 1965 de bel i rttiği g ibi, 
Komisyon gereken stokları yapmış, 1964-1965 yı l ı ndaki bereketli mahsul 
d a n  faydalanara k  tah ı l  yedekleri sağlamış olsaydı, bugünkü vahim duruma 
düşülmezdi, laşe Bakanı, Başkan Johson'dan di lenmek zorunda kalmazdı .  
Mahsulün bereketli olduğu bölgelerde, besin meselesi fazlal ığı vurgun
cuların ve karaborsacıları n  eline geçti, laşe Komisyonunun kurulması böy
lece hiç bir işe yaramamış oldu. Bhepeş Gupta'n ın  belirttiği gibi,  tek yol : 
parlômentonun enerjik bir karar a l ması, bütün m i l letin ortak çabalar 
yürütmesiyle, tahıl ticaretin in  devlet tekeline soku lmasıdı r. 

Pakistan-Hindistan savaşından sonra, i ktidar partisi, Hindistanın sadece 
kendi gücüne güvenmek. besin maddelerin i  kendi çabaları i le sağlama 
zorunluluğunda olduğunu i lôn etmişti. Bunun nedeni açıkt ır :  Aleyhine 
Amerikan si lôhları n ın  kul lanı ldığını gören halkımızda büyük bir i nfial 
uyanmıştı . Hiçbir şekilde Amerikaya bağl ı  olmak istemiyorduk. Bütün 
mi llet bu kararda birleşmişti. 

Hükümet, imkô nlarımızı i htiyaçlarımızı karşılayacak kadar arttıracağını  
eskiden beri tekrarlayıp duru r. Bu vaatler yeni deği ldir. 1957 yıl ında, hükü
met 480 numaralı kanunun çerçevesi içinde halka bir büyük besin yardımı  
öngören bir anlaşma imza etmişti. Ama pek kısa b i r  süre sonra besin 
maddeleri ithaline son verileceğini, Hindistan ın  bu alandaki i htiyaçların ı  
karşılayabi leceğin i  vaadetmiş, ta rım ü retimi alanında çeşitli programlar 
hazırlamıştı . Sonradan bu reformlar  31 Mart 1966 ye ertelendi. (Yani  
Dçüncü Beş Yı l l ık Plônının sonuna.) 

Gerçekte Hindistan ın  yabancı ü lkelere tabil iği yıldan yıla artmıştır. I lk  
beş Yıl l ık Plôn döneminde, tahı l  ithalatı ortalama 2,42 mi lyon tona yükse
liyordu. Ik inci Beş Yı l l ık  Plôn döneminde, bu ithalat 3,4 m i lyona vardı. 
Dçancü Beş Yı l l ık Plôn döneminde ise, 4 mi lyon tonu geçti. 1965 yıl ı nda 
Amerikadan ithal edilen buğday miktarı, Hindistan buğday ü retimin in  
% 50' ini  bu ldu (6 mi lyon ton) Başka bir  deyimle, bütün pazarlardaki faz
lal ığın iki katına vardı. Bugün ise. laşe Bakan ı  1966 yılı için, Amerikadan 
1 1-12 mi lyon ton buğday istemektedir. Bu miktar Hindistanın bütün 
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buğday ü retimine eşit b ir  miktardır. Aşağıdaki sayı lardan  an laşılacağı 
gibi, Amerikadan buğday itha l ı  H indistandaki buğday ü retimine zarar 
vermektedir :  

1958-1959 da,  buğday ü retimi 12,6 mi lyon tonu buldu.  Ondan sonraki 
yı l larda, bu m iktarı hiç bir zaman bulamadı. 1962-1963 de ü retim 1 0,8 
mi lyon tona ; 1 963-1964 te, 9,9 mi lyon tona düştü. Bu sayılar, Amerikan 
buğday ithalatı sayesinde, Hindistan ın  güçlüklerin i  yenebileceği ;  bir süre 
sonra kendi imkônları i le geçinebi leceği iddiaları n ı  yalanlamaktad ı r. 
Görüldüğü gibi, elde edilen sonuçlar  bambaşkadır. 

Geçen y ı l  imzalanan a nlaşmalara göre, Hindistan Amerikaya 1 2.000 
m i lyon rupi  borçlanacaktır. (Yani bu borçlar, bütün para yedeklerimizin 
üçte birini  geçecektir.) Amerikan kurumları bu paran ın  1 .700 milyonunu 
Hindistan topra klar ında sarfedeceklerdir. Genellikle bu paralar  casus
l uğa ve rüşvete g id iyor, Amerikan ın  siyasi nüfuzunu a rttı racak karan l ık  
işlerde kul lan ı l ıyor. öte yandan, bu paran ın  800 m i lyonu da,  Amerikal ı la
r ın desteğ ini gören yerli kapital istlere ayrı l ıyor. 

Amerikan emperyal istleri niyetlerini gizlemiyorlar. örneğin, 1 1  Ekim 1 965 
ta rihl i  Washington Post gazetesinde şu satırla rı okuyoruz :  «Elimizdeki 
besin maddeleri i le çok faydalı işler görebiliyoruz . . •  Hindistan ın  iktisadi 
plôn ve programlarında istediğimiz değişiklikleri yapabiliyoruz ... Amerika
l ı lar, Amerikan buğdayı ile beslenen Hindista nı ı ların  «Amerikaya karşı 
minnet duygusu besliyecekleri .. n i  umuyorlar. Hiç şüphesiz, bu minnet te, 
Amerikan politikasın ı ,  Viyetnamdaki saldırıs ın ı  desteklemekle belirecektir. 
Başkan yard ımcısı Humphrey'nin Hindistana yaptığı son yolculukla (Şubat 
1966) i lgi l i  bir yazı, 20 Şubat ta ri hli New-York Times'da çıktı : «Bay 
Humphrey'n in  Bayan Gandhi'ye bildirdiğine göre, Hindistan basını Ameri
kal ı laran  Güney-Viyetnam'daki hareketini protesto ettiği takdirde, başkan 
johnson'un Kongre'den Hindistana 4 mi lyon dolarl ık bir  yardım yapmasını 
istemesi zorluklarla karş ı laşır. Bay Humpnrey'ye bildiri ldiğine göre, Bayon 
Gandhi bakanlar ından Viyetnam olayları i le i lği l i  yorumlarda bulunma
malar ın ı ,  bu çeşit yorumları sadece diplomatik yol larla yapmalorını iste
mişti r ... Hiç şüphesiz Hindistan hükümetin in  Amerikan emperyalistlerin in  
saldırı la rına ses çıkaramaması, Ameri kan besin maddelerinden yoksun 
bırakılmak korkusundan i leri geliyor. 

Hiç şüphesiz, bu y ı l  çok geniş bir  bölgeye tesir  eden kurakl ığın etkileri 
son derece olumsuz o lmuştur. Bu kurak l ık, zaten kritik olan durumu bir 
kat daha vahimleştirdi. Ama kurakl ık  hükümetin bu işteki sorumluluğunu 
unutturmamal ıd ı r. Hindistandaki besin yetersizliği y ı l lardan beri devam 
ediyor. 1963-1964 yı l ına o ranla,  1 964-1965 de buğday ü retiminde görülen 
9 mi lyon ton luk  fazla l ık, bu buhra n ı  engell iyebil i rdi .  Ama hükümet stok 
yapmağa yanaşmadı. Ustel ik bu yıl üretim geçen yı la oranla biraz düşük 
olmakla beraber (gerçek hacım pek bel i rl i  deği ldir) iki yı l  önceki ü retime 
yakındır. Büyük bir açlık tehl ikesi i le karşı ka rşıya kaldığımızı ,  Amerikanın 
ancak bizi bu tehlikeden kurtarabi leceğini  iddia eden propagandaların  
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gerçek amaçları. siyasi amaçlardır. Iktidar partisi doğal felaketleri i leri 
sürerek aczını  perdelemek istiyor. Açl ı k  tehl ikesi. Amerikaya yüzde yüz tabi  
oluşumuzu hakl ı  göstermek için kul lanı l ıyor. Resmi çevreler bu politikayı 
gelecek beş yı l  için kabul ettirmeğe çalışıyorlar. Kendi imkanlarımızdon 
faydalanmak. varolan üretimi nasyonal şekilde dağıtmak. ü retimle tüketim 
arasındaki uçurumu kapamak üzere bütün çabalar sarfedi ldiği halde. 
besin maddelerimiz gerçekten yetersiz gelse. buğday ithal ine itiraz eden 
olmaz. 

Ama mesele bununla bitmiyor. Amerikan yard ım ın ın  başka olumsuz 
sonuçları var. Amerika buğdayından faydalanan i ktidar partisi köklü bir  
toprak reformu sorununu boyuna erteliyor. vu rguncuların buğday stokları 
yapmasına engel olmuyor. Amerikan yard ımı  olmasa. iktidar partisi şu iki 
ş ı kton birini tercih etmek zorunda ka l ı r :  Ya köklü reformlar yoluna g ider 
yahut kitlelerin memnuniyetsiz l iği  karşısında bütün prestij in i  kaybetmeyi 
göze a l ı r. Amerikanın  i ktidar partisini desteklemesi bundandır. Kongre 
partisi Amerikadan ithal edilen buğdaydan meler umuyor :  Bu davranışın
daki s ın ıf nitel iği açıktır. Amerikan buğdayı sayesinde. hükümet buğday 
karaborsacı ları na. büyük toprak sahiplerine. vurgunculara karşı tedbir  
a lmak zorunluluğundan. stok yapmak derdinden kurtuluyor. Böylelikle 
Amerikan «yardım .. ı iç  kaynaklarımızın değerlendiri lmesini  de engelliyor :  
Seşimler arifesinde. Kongre partisini destekliyen varl ıkl ı unsurları kızdıra
cak sert tedbirlerin a l ınmasına l üzum bırakmıyor. 

Açlığın asıl sorumluları. besin maddeleri ile ilgili korkunç spekülasyonu 
destekliyen sermaye ve banka çevreleridir; vurgunculara imkan ve kredi 
sağlayan bankalard ı r. Hindistan Kredi Bankası bu kredileri kontrol a ltına 
sokmak üzere bazı tedbirler a l mak  zorunda kaldı .  Ama büyük sermaye i le 
banka çevreleri bu tedbirleri hiç umursamıyorlar. Spekülasyon. bankaların 
yardımı  i le devam ediyor. Son günlerde. karaborsacıla rın bankaları n sağ
ladığı kredilerle is gördüğünü kabul etmek zorunda kalan Planlama 
Bakanı Asoka Mehta. bütün kredi işlemlerinin kontrol altına al ınmasın ı ; 
buğday ticaretin in  kamu sektörüne verilmesini tavsiye etti. Halkımız da. 
bankaların mi l l i leştiri lmesini istiyen Hindistan Komünist Partisinin bu iste
ğini destekliyor. Bankalar kontrol altına a l ı nmadıkça. besin maddeleri 
değıtım ı  intizama g iremez. Büyük bankalardan ald ıkları kredilerle köylü
lerin zararına servet yapan aracı lar ortadan kald ı rı lmadıkça. köylüler 
emeklerinin karşı l ığ ın ı  o lamazlar. Halkımız bu gerçekleri artık iyice anla
mıştır. 

Toptan buğday ticareti. bütün Hindistan çapında mil l i leştiri lmelidir. 
Ama iş bununla bitmiyor. Ahlôksız vurguncula r. açlığı «düzenliyen .. kara
borsacı lar  ortadan kaldırı lmal ıd ır. Ama çeşitli ayalet hükümetleri. «gıdası 
bol .. bölgelerle «gıdası az .. bölgeler a rası ndaki kavgalara ve anlaşmaz
l ı kiara son vermekte bi r zorunluluktur. Merkezi hükümet. ülke çapında stok 
yapma ödevini  üzerine olmal ıdır. Bütün ü lke de besin maddeleri eşitl i k  ve 
adalet prensiplerine göre dağıtı lmal ıdır. Hindistan tek bir alan sayı ld ığ ı  
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gün .. aç» ve «tok» bölgeler a rasındaki çatışmalara ancak, son verilebile
cektir. 

Başlıca dağıtım merkezlerini teşkil eden ucuz satış yerlerin in  sayısı yeter
sizdir. Mal olmadığı için, birçok bölgede bu mağazalar kapılarını kapat
mak zorunda kal ıyor. Buğday ise piyasada pahalıya satıl ıyor. Bu durum
dan en çok zarar  görenler hiç şüphesiz yoksullardır. Otkenin her yerinde 
etkili bir dağıtım sisteminin kurulması, Hindistan çapında bir besin politi
kasının uygulanması a rt ık zorunlu luk hal ine gelmiştir. 

Oysa bugün böyle bir politika izleneceğine, .. ticaret özgürlüğü» korun
mak isteniyor, duruma çözüm yolu olarak  bes in maddelerini devlet kurum
ları eliyle dağıtmakla yetin i l iyor. Bu durumdan kurtulmak üzere, çeşitli 
tedbirlere başvuruluyor: Batı Bengal'da devlet buğday ticaretini el ine 
aldı, buğday ve p i rinç vesikaya bağlandı. Başka eyaletlerde ise, stoklar 
yapıldı, çeşitli vergiler konuldu. Besin maddelerinin eyalet dışına çıkarıl
masını yasak eden tedbirler, bu buhronl ı  dönemde, durumu bir kat daha 
zorlaştırdı. Çünkü ü lkenin bazı bölgelerinde besin maddeleri bol veya 
yeterlid ir. Bazı ları nda ise tayinler mütemadiyen indiriliyor. Asgarı yiyecek 
uğruna mücadele eden halk kurşunlarla öldürülüyor, çeşitli baskı laro 
uğruyor. Bu durum bütün ü lkede büyük bir i nfial uyandı rmaktadır. Hükü
mete baskı yapabilmek için halkın başvurabileceği tek yol, kitle hareket
leridir. 

Merkezi hükümet, gıda maddeleri ü retiminni  gelişmesi sorunu gibi genel 
ve önemli bir sorunda kaçınamaz. Ama bugünedek başvurduğu metotlar ;  
kuru vaatler, sorumsuz garantiler, ve  kôğıtlarda kalan projelerdir. laşe 
Bakanl ığı  kendisine bir amaç tôyin etti : Dördüncü Beş Yıll ı k  Plôn döne
m inde yı lda 1 25 mi lyon tonluk bir ü retim sağlanacak. Bi l indiği gibi, 
(lçüncü Baş Yı l l ık  plôna göre, 20 m ilyon ton luk  bir a rtış öngörülüyordu.  
Buna rağmen ü retimde 5 mi lyon tonluk devamlı b i r  a rtış bi le sağ lanama
m ıştır. Bu şartlar  içinde, Dördüncü Plôn, gıda maddeleri ü retim inde 
40 mi lyon tonluk bir artışı  nasıl garanti edebil ir? Hükümet Komisyonu, bazı 
bölgelerde tarımda entansif metotları n  uygulanmasını tavsiye eden Subra
najana'nın «yen i  strateji» sini şüphe i le karşı lad ı ; komisyonun kanaatına 
göre, proje tamamiyle gerçekleşse bile, tahmin edilen ölçüler kolay kolay 
sağlanamaz. 

Tarım alanında fevkalôde büyük bir önem taşıyan g übre konusunda, 
Merkezi hükümetin Amerikan baskı larına boyun eğmesi, Hindistanın her 
tar<;ıfında endişe uyandırdı ,  protestolarlo karş ı landı.  Gübre ihtiyaçlarımız 
muazzamdır. Ama bugün gübre piyasası, Amerikal ı  ve yerl i  spekülôtörleri n  
cirit attığı b i r  alandır. Yeni b i r  projeye göre, b i r  Amerika tröstünün yar
d ımı  ile 1 50 mi lyon rupi değerinde bir gübre fabrikası kurulacaktır. Bu 
Amerikan firması 7 yıl m üddetçe gübre satış ını  tekelinde tutacaktır. Ve 
Amerikan tröstü bu gübreleri, bugünkü fiatlardan çok daha yükseğe sota
coktır. Hükümetin, kimya endüstrisinin en öneml i  kolunu teşkil eden gübre 
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endüstrisini kamu sektörü içinde geliştirmeye yanaşmaması hiç b i r  şekilde 
haklı gösteri lemez. 

Tarımda entansif metotlar kul lanma k ;  toprağı işlerken daha modern 
metotlara başvurmak; köylülere bi l imsel metotlar öğretmek ; el imizdeki 
muazzam toprak ve su kaynakların ın  daha mükemmel şekilde kul lanı lması 
için, bütün köylüleri seferber etmek . . .  Bütün bu zorunlu lukları kabul 
etmiyen yoktur. Ama bu amaçların sağlanabilmesi için, köylülere toprak 
sağ l ıyacak köklü bir toprak reformu şarttır. Hindistan Komünist Partisinin 
israrla ileri sürdüğü istek budur. Ama hükümetin benimsediği «yeni stra
teji» bu hayati meseleyi büyük bir maharetle unutturmaya çalışıyor. Yeni 
stratej i, büyük toprak sahiplerine, büyük kapitalistlere yeni yeni tavizlerde 
bulunuyor; hattö Uçüncü Beş Yıl l ık Plônda bu konuda kabul edilen pren
siplerden bile vazgeçiyor. Bugüne kadar hükümetin izlediği politika, köy 
halkının en varlıkl ı tabaka larına - yani köyde yaşayan nüfusun % 1 0'unu 
teşkil eden unsurlara - ancak ka�ançlar sağlamaktadır. Kredi Bankasının 
istatistiklerinden anlaşıldığı g ibi, kooperakiflere ayrı lan kredilerin ancak 
% 3'ü, 1 .000 rapiden aşağı sermayesi bulunan köylü işletmelerine veril
miştir. Bugün Ticaret ve Sanayi Odasındaki mi lyonerler, büyük sermayeye 
yeni yeni tavizler veri lmesin i ; böylece bütün tarım ın  kontrolleri altına g i r
mesini istiyorlar. Işlenmemiş toprakları n  anonim şirketlere devredilerek 
işlenmesini, değerlendirilmesini tavsiye ediyorlar. Oysa topraksız köylü
lerin, ıdgatların sayısı mi lyonlara varıyor. Işlenmemiş topraklar bu yoksul 
u nsurlara dağıtılsa, üretimde fevkalöde hızlı bir artış sağlanabilir. 

Hindistan Komünist Partisin in teklif ettiği programa göre : bir yandan 
köklü bir toprak reformu gerçekleştiri lmelidir. öte yandan ü lkenin bütün 
eyaletlerinde, köylülere uzun vadeli ve az faizli krediler sağlanmal ı ;  tarım 
maddelerinin fiatları kanunen garanti edilmelidir. Böylece bütün aracı lar, 
vurguncular ortadan kaldırı lmal ıd ır. Köylerde sulama ve elektrikleştirme 
projeleri büyük ölçüde gerçekleştiri lmelidir. El imizdeki toprak, su, maden 
ve emek kaynakları muazzamdır. Iyi niyet, se bat, azimle, hareket edil irse, 
ü lke, bütün ihtiyaçların karş ı l ıyabi l ir, hattö daha fazlasını bile ü retebil ir. 
Ama bu sonuçlara varabilmek için, feodalizm kalıntıların ı  yok etmek;  
büyük iş  çevrelerinin menfaatlerine zarar vermeyi göze almak;  kapitalist
lerle vurguncuları, tarım üretimi alanından ve tarım piyasalarından uzak
laştırmak bir zorunlu luktur. Hükümet bir yandan halka güvenmelidir; öte 
yandan halkın güvenini kazanmal ıdır. Büyük ve veriml i  Hindistan toprak
larında halk bu amaçla savaşa girişti. Kurşunları, copları, hapisleri, kamp
ları göze alarak bu mücadelesini yürütüyor. Bugün öne sürebileceğimiz en 
önemli istekler şunlard ı r :  Gizlenmiş buğday stoklarının meydana çıkarı l 
mas ı  açların doyurulması ; vurguncuların, karaborsacıların, mahkemeye 
veri lmesi ; bankaların mi l l i leştirilmesi siyasi tutukluları n  serbest b ırakı lması. 

Kerala eyaletinde, Kvolone'de düzenlenen bir  dev mitingte söz alan 
Hindistan Komünist Partisi Başkan ı  S. A. lange'nin beli rttiği g ibi : «Ke
rala'da tertiplenen genel g rev, büyük bir başarıya u laşmıştır. Hükümetin 
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politikasında bir  değ işiklik sağ lamak için, tek yol, çeşitli yerlerde «Kerala 
Bhand»ı gibi genel g revler, kitle hareketleri düzenlemektir. Mücadelemizi 
hep aynı kesinl ikle yürütmek zorundayız. Halkın isteklerini yerine getirmek 
savaşmalıyız. Kitle hal inde açl ı k  g revleri ; protesto grevleri bürolarını, 
dükkan ıarın. fabrikaların kapatı lması, «kalemlerinizi b ı rakı n !» şiarı altında 
özel ve devlet dairelerinde çalışan memurların grev yapması kara bayrak
lar ası ıması greve davet eden rozetler takılması vb. g ibi, geleneksel ve 
ulusal gösteri şekillerine baş vurmal ıyız. Böylelikle ancak sınıf örgütleriyle 
kitleler arasında işbirliğ ini ; bütün halk tabakaları a rasında birliği sağlı 
yabi l i riz. Kera la'daki Bandh'tan ilham a larak bütün Hindistan çapında 

hareketler düzenlemek bir  zorunluluktur. 
Milyonlarca Kerala' l ı  i le bu eyaletin altı sol partisinin yürüttüğü kararlı 

ortak hareket halkımıza yürüteceği m ücadele yolunu göstermektedir. 
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Devrimci savaşın bütün biçimlerini bağdaştırmak 

Kolombiya komünistleri, X. Genel Kongrelerini yaptı lar. Başl ıbaşına bu 
olay, komünistlerin büyük bir başarısı sayı l ı r. Kongre g iz l i l ik  koşul ları ve 
gergin bir politik durumda yapı ldı. Kongreye 170 kişi katıldı. Bu sayı, par
tinin legal kongrelerine katı lanla rdan yüksektir. 

Kongre öncesi s ıkı bir çalışma yapıldı .  25 i l  ve 10 bölgede kongreler 
oldu. Komünist Gençlik örgütleri Merkez Komitesinin plenumu toplandı. 
Bu kongrelere, partinin temel örgütlerinden 1 .500 delege katı ldı .  Başl ıba
şına bu olay, kongre öncesi yapılan geniş tartışmalar, parti demokrasisi 
hakkında bir fikir verebi l i r. 

Delegelerin % 60'tan çoğu işçi ve köyıüydü. Bunla rın arasında partizan
çete birli klerinden gelenler vardı. Kongreye katı lanların  yarısından çoğu, 
Kolombiyada devrim hareketine aktif katı lan partililerdi. 

Kongreye, hemen hemen bütün komünist ve işçi partileri, bunlar ara
sında Sovyetler Birl iği Komünist Partisi selôm mesajları gönderdiler. Kong
reye, Güney Amerika ülkeleri komünist partilerinden bazılarının temsilcileri 
geldi .  Bunların konuşmaların ı  Kongre heyecanla karşıladı. 

Kongrenin çal ışmaları nda başlıca yeri, parti Genel, Sekreteri Hi lbert 
Viyera yoldaşın yaptığı, Merkez Komitesinin politik raporu üstüne açılan 
ta rtışmalar tuttu. 45 delege söz aldı .  Kolombiyada devrim hareketinin en 
canl ı  sorunları üzerinde konuşuldu. 

Uluslararası komünist hareketteki f ikir ayrı l ıkları sorununu görüşen 
Kongre, partin in  bel l i  tutumunu : Komünist ve işçi parti lerin in 1960 Toplan
tısında ve Güney Amerika komünistlerin in  1964 yı l ı  sonlarında yaptıkları 
bul uşmada çıka rı lan sonuçlara kesinl ikle bağ lı l ığını  bütün açı klığıyla bir 
kerre daha beli rtti. Belli kimselerin bugün açtıkları serüvenlik kampan
yasını yeren Kongre, "bütün Marksçı -leninci partileri genel düşmana karşı, 
Ameri kan emperya l izmine ve ortaklarına karşı hareket birl iği ne» çağı rdı .  

Amerikan emperyalistlerin in  Kolombiyaya karşı kul landıkla rı taktik ve 
bu taktiğin uygulanmasıyla Kolombiyada egemen sınıfların  devlet ve pol i 
t ikaları nda meydana gelen değ işikl ikler üzerinde, hem Kongrenin hazır
lanması, hem çalışmaları sırasında geniş tartışmalar oldu. Kongre, bu 
değişikl iklerde büyük burjuvazin in  oldukça etkenli ve kesinl ikle belirmiş 
olan belli bir kümesinin oynadığı rol dikkatı çekti. «Ilerici l ik Birliği» Ameri
kanın uygu ladığı plôna bağlandıktan bu yana, bu g rup daha da sivriidi, 
ayrı ldı. Bu gru p, hükümetin aldığı önemli kararları gitti kçe daha fazla 
etkil iyor, memlekette geleneksel büyük toprak ağaları g rupunun etkisini 
g ittikçe körletiyor. 
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Kongrenin açılmasından önce yayınlanan teılerde, yoldaş Viyeranın 
raporunda ve Kongre kararlarında bütün açıklığ ıyla gösteriliyor ki : Emper
yalist ağalığı ve emekçileri Kolombiya kapita l istlerin i  olağanüstü sömür
melerini  haklı  çıkarmak yeltenişleri, tarım, vergi ve hükümet idaresi alan
ları ndaki politikayı «reform . .  , sözüm yabana «ekonomik  plônlama» etiket
leriyle maskelemek davranışları emperyalizmin, de büyük burjuvazinin de 
memleketi i lerleme yoluna çekemiyeceklerini, hele halk yığınlarının canlı 
sorunlarını derinl iğine asla çözemiyeceklerini  bir  kerre daha ortaya koyar. 

Halkın deneyleri, resmi  veriler (ki çoğu eksik ve uydurmadır), .. I lerici l ik 
Birliğinin» programıyla, onun beş yıl l ık sonuçlarıyla memleketin ekonomik, 
finans, toplumsal ve politik alanlarda daha bağ ımlı duruma, halkın 
yaşama düzeyinin daha aşağı düştüğünü gösteriyor . .. Bugünkü yapısal 
bunal ımın içinden biricik gerçek çıkış yolu, Kongrenin açıkça belirttiği 
g ibi, yurdun gerektirdiği ekonomik, sosyal ve politik değişikliklerin yapıl
masına karşı duran bütün engelleri yıkmaktır.» 

I lginç bir tartışma, Kolombiyada kapitalist gelişmenin kapsamı ve ola
nakları konusu üzerinde açıldı. Viyera yoldaş, raporunda, Kongre öncesi 
tartışmaların dökümünü yaparken : «Kolombiyada kapitalist gelişmenin 
tempoları, bütünlüğü ile, sınırl ı  ve kararsızdıı">. dedi. örneğin, 1 965 yıl ında 
yeni bir  gerileme olmuş, ekonomik göstergeler düşmüştür. Bu gelişme, 
emperyalizmin politik ve ekonomik baskısı altında geçiyor, halk  yığı n ları 
için çok daha ağır ve ezici oluyor. Kolombiya parası Peso, Uluslararası 
Para Fonuna yapılan yeni ödünlemelerle, son zamanlarda, üçüncü dafa 
düşürü ldü. Bu ise halkın, özel l ikle en az gündel i k  aJanların, patronların 
saldırı larına karşı duramıyan örgütsüz tabakaların daha fazla fakır/eş
mesini doğurmuştur. Pahal ı /ık, halkın omuzlarına ağır bir yük olarak  çök
m üştür. 1963 yı l ından beri geçim i ndirimi ,  a ra l ı ksız, ayda ortalama % 2 
bir  hızla yükselmiştir. Buna «yeni» vergi politikasın ı, baskı mekanızması 
devlet kurumları nı, orduyu beslemek için yapılan büyük harcamaları kapa
mak amacıyla konan vergileri, (özel l ikle do lay l ı  vergileri) hızla yükseltme 
politikasını da eklemek gerek. 

Kongre, son yı l larda gelişen geniş halk yığın la rı hareketi sorununu ele 
a ldı. Bu harekete ya lnız işçi sınıfın ın her zaman savaşkon, yürekle döğü
şen kolları değil,  yeni  emekçi tabakaları katı/ıyor. Bunlar a rasında, 1 965'te 
büyük gösteri lere katı lan öğretmenler, memurlar, i lk  dafa geçen yı/ grev 
yapan Adalet Bakan lığı personelleri vard ı r. 

Oysa işçi s ın ıfı hareketindeki ayrı l ık, bu savaşkanl ık  eği l iminin daha 
yüksek örgütlü bir harekete u laşmasına, memleket yaşantısında işçi sını
f ın ın oynadığı rolün a rtmasına başl ıca engel olmuştur. Komünistler, işçi 
hareketindeki eylemlerine otokritik yonaşıyor, incelemelerinde kendi ken
di lerin i  eleştiriyorlar. Kongre, emekçilerin hareket birliğini sağlamak sava
ş ımında komünistlerin çözücü etken olmaları zorunluğunu ileri sürdü. Bu 
savaş gerektiği gibi yürütüldükçe, p roletaryanın hareketinde öğnemli 
başarılar sağlanmıştır. 
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Geniş tartışma konularından biri, besbelli, siıahlı savaş ve onun, halk 
hareketinin değ işik biçimleriyle bağlı l ığı  sorunları üzerinde oldu. Kongre, 
s i ıahl ı  savaşı yürütenlerden bazıların ın  raporların ı  dinledi. Bunlar, kendi 
görüşlerin i  parti açısından anlattılar. Partimiıde bir çok dafalar tartışıI
mış, görüşülmüş olan bu sorun, dogmatizme, kalıpçılığa sapmadan, temel 
i lkeler üzerinde derinlemesine incelendi.  Halk hareketinin öteki kesimleri, 
kolları buna nasıl yanaştıklarına, nasıl ele aldıklorına değinmeden, Ko
lombiya komünistleri, silahlı savaşın bazı biçimleri, memleketin bugünkü 
durumu için b i r  n itel i k  taşıdığı kanısındadırlar. Basma kalıpcıl ı k  burada 
i ki türlü kendin i  gösteriyor: Birisi, si lahlı savaşı i nkar edenlerin, onu olanak 
odışı, doğaldışı soyonların, Kolombiyanın  koşullarına uymaz diyenlerin 
davranışıdır. ötekisi, tamtersine, siıahlı savaşı devrimciler için biricik savaş 
biçimi soyan ların, anti-emperyal ist hareket için bunun dışında, bundan 
daha i lginç hiç bir şey olmadığını söyliyenlerin davranışıdır. 

Komünistler, her i ki görüşe karşı savaşta b i r  dizi i lkeler hazırladılar, işle
d i ler. Partizan-çete savaşları ndon gelen delegeler, Kongrede, bu i lkeleri 
kabul ettiler ve gel iştirdiler. Bu i lkeleri şöyle özetliyebil iriz : 

Birincisi : Partizon - çete savaşı, memleketin bazı bölgelerinde yığınların 
isteklerine, halk hareketin in  gerçek ve canlı çabalarına uygundur. Silahlı 
savaşın son zamanlarda genişlemesi bunu gösteriyor. Silahlı partiıan 
savaşı yığınlarla sıkısıkıya bağlı, gelişen, onların  isteklerine uyan bir süreç, 
yığınların öz savaşların ın  bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Genellikle bu 
silahlı savaş, gerici l iğ in silahlı saldırı larına karşı bir tepki olarak doğuyor, 
Pentagonun hazırladığı ve esinlediği baskı planını hükümet ve ordu komu
tanl ığı genişlettikçe partizan savaşı da geniş ölçüler a lıyor. 

Ikincisi : Partizan-çete savaşları, (her zaman bundan önce yığın ların 
kendini savunma ve düzenl i  savunma gibi karma çıkış biçimleri gelir), 
başlıca devrim eylemi biçimi değilse de, gittikçe daha çok önem kazan
maktadır. Sonra, partizan-çete savaşı, yığınları harekete sürükliyen bir 
etken oluyor. Silahlı hükümet kuvvetlerin in  baskınına uğrıyan bölgelerde 
ise partizan savaşı bütün savaşın ekseni oluyor, öteki bütün savaş biçim
leri ona bağlanıyor. 

IJçüncüsü : Partizan - çete savaşı, Kolombiyada henüz devrim durumu 
bulunmadığı b i r  sırada ortaya çıkmıştır. Bundan ötürü de ayaklanma hare
keti genel bir nitel ik taşımıyor. Bu durum, köylünün bel l i  gruplarına karşı 
gerici l iğin yürüttüğü «ateş ve kı l ıç .. politi kasının bir sonucudur. Böyle 
olmakla beraber, deneyler gösteriyor ki, partizan-çete savaşı halkın istek 
ve iradesini yansıtıyorsa gelişebil ir. Bundan başka, bu savaş, içn el örgüt 
etkenlerinin doğmasını hızlandırabi l i r, devrim sürecin in  gelişmesine yar
d ım edebi l ir. 

Dördüncüsü : Geçmişin ve bugünün deneylerine dayanarak diyebiliriz 
ki, yurdumuz .. yersel ve genel konkre şartlara göre yığınların bütün savaş 
yöntem ve biçim lerin i  kullanmak, bunları bağdaştıkmak temeli üzerinde 
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kendine özgü bir devrim yolu açıyor». Bu tez, temel i lkelerin hiç biriyle 
çatışmaz, tomtersine, Kongrenin de gösterdiği gibi,  .. Marksçı-leninci ülkü
nün doğru yorumlanmasıno ve bunun yurdumuzda ki sosyal sürece sürekli 
olarak  uygulanmasına .. yorar. 

Kongre, ayni zamanda, silôhlı savaşın bügün ileri sürdüğü bir s ı ra 
sorunların işlenmesi ve çözülmesi işini parti kadrolarının özel bir i lgi ,  
büyük bir sorumlu luk  ve yükümlülükle ele alması gerektiği sonucuna vardı. 
Bu zorunluk, her şeyden önce, Amerikan mi l itaristleri n in  el inde eğitim 
görmüş olon Kolombiya si lôhl ı  kuvvetler komutanların ın  halka karşı harp 
taktiğini ve yöntemlerini büyük bir  çaba i le yürütmelerinden i leri geliyor. 
Burada demek istediğimiz, politik bir biçim taşıyan ve .. asker-sivil hare
keti .. dedikleri şeyin önemli bir niteliği olan «partizanlığa - çetecil iğe 
karşı kullanılan taktik .. tir. Yıl lard ı r  Amerikanın yard ımıyla uygulanan bu 
taktik çok bileşik, politik, sosyal ve askeri bir sistemdir. Bu taktiği Kolom
biya devrimcilerinin inceden inceye öğrenmeleri gerektir. 

Son yı l larda Kolombiyada geçen politik olayları n  sürecini inceliyen 
Kongre, hükümette, orduda ve geleneksel politik çevrelerde ağal ık  süren 
en gerici g ruplar, memleketi daha gerici ve antidemokratik bir  yöne itmek, 
halkın demokratik hakların ı ,  hürriyetlerini daha fazla kısan bir baskı yo
luna itmek eğil iminde oldukların ı  bel i rtti. Halk hareketinin zayıfl ığ ı  ve 
yeteri kadar birl ik  sağlanamamış olması yüzünden bu eği l im durdurula
mamışt ı r. 

Kolombiyada devletin mi l itarist niteliği gitgide daha açı k ortaya çıkıyor. 
Bu olay, bu duru m, resmi çevrelerin politikala rına, si lôhl ı  kuvvetler komu
tanl ığ ın ın  yapısına ve eylemlerine, Amerikan emperyalistlerinin gittikçe 
daha fazla karışmalarıyla sımsıkı bağl ıd ı r. Bundan ötürü Kongre : «Mili
tarizm, halkımızı Amerikan emperyal izminin boyunduruğu a ltında tutma
sında başl ıca araçtı r .. , diyor. Arası kesiimiyen askeri hükümet devirme 
yeltenişlerini komünistler boyuna açığa vurdular. Mi l itaristler, bu yelte
nişlerden bazı larını  «ulusal .. dövizlerle süslemek, maskelemek istediler. 
Ama bunların başında her zaman, brokratik yüksek mi l itarist asalaklar 
vardır. Bu brokratlar da «laso plônı»nı hazırlıyon ve uygulıyon g ruplardan 
meydana gelmiştir. (laslo plônı, demokratik köylü bölgelerine karşı emper
yalistlerin uyguladıkları savaş plônıdır  ve ordu yapısı n ı n  yalnız bu amaca 
yöneltilmesidir). Komünist Partisi, Kolombiyada ileri güçlerin vazgeçi l mez 
ödevi, gerçek u lusçu eği l im gösteren subayları, genellikle si lôhl ı  kuvvet
leri kendilerinden yana çekmektir, birl ikte hareket etmektir, diyor. Bu 
eğ il imde olan ordu personellerinin, hele Amerikan askeri misyonunun 
diktasına karşı olanların safları genişl iyor, gel işiyor. 

Baskı kampanyası sıkıyönetimle sonuçlandı .  Sıkıyönetimle hükümet 
katları, demokratik hakları kısan genelgeler çıkardı lar. Sıkıyönetimin 
konması, hükümetin a rtık Mecl isin yoluyla görevini yapam ıyocak duruma 
düştüğünü gösterir. Hükümet, gerici l iğ in yararına Mecl isin uygun bir 
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durum o lmasına artık etki yapamıyor. Bundan ötürü hükümet, Meclisin 
yasama görevini  üzerine al ıyor. 

Sıkıyönetimle beraber, Uluslararası Para Fonu'nun dayatması üzerine, 
Peso - Kolombiya parası - yeniden düşürüldü. Bununla i lg i l i  karar do 
Cumhuriyet Meclisinde kaynadı g itti. Sıkıyönetim, açıktan açığa büyük 
burjuvazinin iş ine yarıyor. 

Bugün, yeni cumhurbaşkanı seçimi ve Meclisi yeni leme kampanyası 
açan «Mil l i  Cephe»nin, (geleneksel ol igarşik g ruplar b irl iğ in in  politik 
adıdır bu), el inde bütün olanaklar ve üstünlükler vardır. O, meydanlarda 
gösteri ler, ki l iselerde, sinemalarda toplantı lar yapabi l i r, radyolarda, tele
vizyonlarda istediği gibi  konuşabi l i r, büyük gazetelerde istediğini yazabi l i r. 
Oysa demokratik örgütlerin gösteri, m iting yapmaları yasaktır. Bu örgütler 
toplantı, miting yaparlarsa hükümet hemen yakalarına yapışır, onları 
susturur. Sıkıyönetim harp mahkemeleriyle çal ış ır. Bu mahkemeler, pek 
çok i lericileri, «balta lama işleriyle» uğraşıyorlar, yahut «suç işlemek için 
b irleşmişlerdir» gibi iddialarla mahkum ettiler. Bu suçlama yaftalarını  
devrimci örgütlere yapıştı rıyor, pek çok halk savaşçı ların ı  «olağanüstü 
yarg ı lama» ve duruşmolorıo zındanlarda çürütüyorlar. 

Sıkıyönetim memurloro, askeri komutanıara istedikleri zorbal ık ıarı yap
mak serbestl iğini sağlıyor. orneğin, bunlar, açı lan baskı kampanyasıyla 
başka yerlere sürülen köylülerin topraklarına, mal larıno, kanun manun 
demeyip, el koyarlar. En korkuncu, sı kıyönetim, devrimci erleri sorgusuz, 
yargısız kurşuna dizdirir. Partinin X. Kongresi, son dört yıl içinde gerici l i
ğ in  kurşunlattığı 1 00-den fazla komünistin anısıno saygı duruşu yaptı. 
Bunlar a rasında, halkımızın kurtuluşu uğrunda kahramanca savaşan i ki de 
Merkez Komitesi üyesi vardır. 

Kongre, «Mil l i  Cephe»nin derin bir bunal ım içinde olduğunu, Amerikan 
emperyal istlerin in  ajanı ve ADB'nin eski Genelsekreteri, sömürgeci l iğ in 
borazanı .Nison» dergisi  başyazarı lieras Komargonun yönetim i  a ltında 
oligarşının bir koç y ı l  önce ortaya sürüp oynadığı gerici l ik  oyunların ın  
fiyasko verdiğini bel i rtti. Bu oyunlardon biri ,  bütün politik hakları yalnız 
l iberal ve tutucu i ki geleneksel partin in  yönetici ele başı ıarına sağ l ıyan 
iki parti sistemi oyunudur. Gerici l iğin i kinci oyunu, kanunların üçte i ki 
çoğunlukla kabul edilmesini istemesidir. Bunlardan biri de geleneksel 
partilere s ı rayla cumhurbaşkanı  otomak hakkını veren ve «nöbetleşe» den i 
len b ir  Anayasa kura l ın ı  da eklemek Idzımdır. Bütün bu manevralar, Ko
lombiyada «temsilci demokrasi»yi savunanla rı n  i nceden inceye hazırla
dıkları çerçeveyi parçalayacak olon karşı koyuşun kuvvetlenmesiyle büs
bütün yıkı lmıya doğru g idiyor. 

Politik bunal ım,  oligarşiyi, 1966 Mart ve Mayıs aylarında, bütün gücüyle 
seçim hazırl ıkları na gitmiye zorladı. Hükümetin adayı. lieras Resrepo, 
yukarda sözünü ettiğimiz lieras Remargo a i lesindendi r, a rtık ömrünü 
yaşamış politik bir partinin değiştiri lmesine yönelti imiş bir teklif i leri sür-
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rnek zorunda kaldı .  Ama i leri sürdüğü değişikl ikler daha çok bir gösteriş
tir. Onlar, ya lnız «Mil l i  Cephe»nin  paslı yaylarını yağlamak istiyorlar. Bu 
«Cephe» öylesine itibardan düşmüştür ki, onun resmi adayı bile kendisini 
olduğundan büsbütün başka türlü göstermeye çal ışıyor. O, kendisini, 
Kolombiyadaki düzeni korumak istiyen birisi deği l  de bu düzeni değ iştire
cekmiş, yeni l iyecekmiş gibi  i leri sürüyor. 

Kolombiyada çok çetin koşul lar  içinde çalışan komünistler, «Mi l l i  
Cephe»nin, ağır  bunal ımlar geçirmekle beraber, kendi l iğinden yıkı lamıya
cağı olayına bütün halk tabakaların ın  di kkatını çekiyor. Bu cephenin 
yerini alacak yeni güçler yetişti rmek gerek. Bütün mesele, en geniş demok
rasiye arka olacak, emekçilere hak sağlayacak, yurdun ulusal çıkarların ı  
savunacak yeni b ir  hükümetin, ilerici bir halk koalisyonu hükümetinin 
kurulmasına çevren açacak yurtsever cephenin meydana gelmesidi r. 

Kolombiyanın  durumunu, yürürlükteki sistemle bağ l ı  dar s ın ırlamaları 
göz önünde tutan komünistler, memleketim izde seçimlerin kesin rol oyna
mıyocağı tezini i leri sürüyorlar. Seçimler, yakın bir gelecek için köklü 
politik bir değişikl ik sağlayamaz. Ama bu olay, seçim savaşından komü
nistlerin vazgeçmiş olması deği ldir. Tamtersine, komünistler önümüzdeki 
seçim lere katı lmağa, yurtsever ve i lerici eğil imlere böylece yardım etmeğe 
karar vermişlerdir. Komünistler, bugünkü rej imi  sarsmak, onun iç çeliş
melerini hızlandırmak, yıkılmasına yard ım etmek için hükümetin ve .. Mi l l i  
Cephe»nin adaylarına karşı çı kıyor. Komünistlerin amacı, emperyal izme ve 
gerici l iğe karşı savaşan bütün demokratik çevrelerin birl iğini sağlamaktır. 

X. Kongrede, Kolombiya komünistleri, eski (195S'den bu yana kılavuz 
edindikleri) program bi ldirilerin i ,  bazı değişikliklerle, parti programına 
çevirmiye karar verdiler. 

Yeni program, eski program bildirisindeki i lkeleri oluğu gibi  yerinde 
tutuyor. Bununla beraber, Küba devrimin in  deneyleri, Amerikan emperya
l izminin niteliği, son yıl ların deneyleri, ulusal kurtuluş hareketinde burju
vazinin rolü, devrimimizin demokratik aşamasıyla sosyal ist aşama arasın
daki bağı gibi  yeni verileri programa ekliyor. 

Yeni program, bundan başka, hareketin si lôhl ı  savaşların gelişmesiyle 
başlayan aşamasındaki deneyleri, devrimci eylemlerin bu önemli etkenini 
de yansıtıyor. Program bi l inen bir i lkeyi, yurdumuzun koşulları içinde, i lk 
adım olarak anti-emperyal ist ve toprak devrimin i  (eğer hareketin başını  
işçi s ın ıfı çekerse) sosyalist devrime yükseltmek i lkesini yeniden bel irtiyor. 
Program, Kolombiyada devrimi üstünlükle sona erdirecek biricik sosya l 
politi k güç o lan Demokratik Ulusal Cephe'nin kurulması zorunluğunu 
gösteriyor. 

Program, Kolombiyada devrimin önünde duran  başlıca sorun ve görev
leri kısaca sıralıyor :  Ekonomik bağımsızlığı elde etmek, yeni, i lerici koşul
lar içinde memleketi endüstrileştirmek, halka en geniş hü rriyetler sağla-
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mak. devrimin. u lusal ilerleyişin dayanağı ve aracı olacak anti-emperya
l ist. yurtsever bir halk hükümeti kurmak. 

Partin in  organizasyon - örgüt sorunlarına değ inen X. Kongre :  Yığı n  
komünist partisi dövizini perçiniedi. B u  döviz. halkın bütün tabakalarıyla 
beraber. onları n  en canlı  hakları uğru nda yürütülen gerg in  savaş sürecine 
mal edi lmel idir. 

Bununla beraber. Komünist Partisi. kapita l izmin gelişmesiyle daha fazla 
ön plôna çıkan endüstri proletaryasını  devrimci savaşa çekmek işine özel 
b ir  önem verdi. Kongre. bunun yanında. memleketin endüstriden yana 
gelişmemiş bölgelerindeki köylüler arasında komünistlerin çalışmalarına 
di kkatı çekti. 

Kongre. b ir  «cep .. partisi kuran.  kendi leri ne hiç sıkı lmadan «Marksçı
Len inci .. d iyen bozguncu ayrı lıkçıların manevra la rın ı  oy birl iğ i  ile yerd i .  
Bu kümede komünizme sırt çevirmiş azı l ı  dönekler. aşırı «sol" dövizlerle 
kendi lerini maskelemiye çalışan azılı provokatörler toplanmıştır. 

Kongre. örgüt sorunları üzerinde çıkardığı sonuçlarda : Partin in  birl iği 
için savaş «bu dönemde başlıca sorunlardan biridir .. ve «partin in  politik 
yolunu savunmak bütün komünistlerin savaş gövidir .. diyor. 

Kongre. Kolombiyada devrim hareketin i n  gereçlerine denk gelmiyen. b ir  
ölçüde gelişmiyen partin in  üye sayısı artışı n ı  e le aldı .  Ça l ışmalarda. 
stilde - tutumda bir çok yerlerde hôlô sürüp giden basmakal ıpçı l ık. biçim
c i l i k  g ib i  eski b ir  hastal ığ ı  kökünden söküp atmak amacıyla derin i ncele
meli otokritik yapıldı. Kongre. örgüt sorunlarında görülen sekterli k  eği l im
ler ine karşı. durgunluk. tutukluk. yığın lardon ayrı lma gibi  Kolombiyan ın  
devrim geleneklerinde görülen bu hastal ıklara karşı komünistleri savaşa 
çağı rdı .  

Kongrede seçilen Merkez Komitesine : Işçi .  köylü. aydın  ve si lôhlı  güçler
den yeni elemanlar  al ındı .  Bunlar. güçlü bir komünist partisi yaratmak 
için uzun yı l lar savaşmış. gizli çalışma koşulları içinde büyük tecrübeler 
edinmiş profesyonel devrimcilerin yanında partin in  yönetim kodrosuno 
girmişlerdir. 

Kongrede seçilen Merkez Komitesi üyelerin in  yarısı u lusal  çapta ilk dafa 
yönetici l ik görevi a lıyor. Kongre biterbitmez Merkez Komitesi toplandı ve 
Hi lberto Vieyra yoldaşı yeniden Genelsekreter seçti. 

Kolombiya komünistlerin in  X. Kongresi memleketin yaşantısında. devrim 
hareketimizde büyük bir önem taşıyan politik bir olaydır. Politik savaşın 
a labildiğine keskinleştiği koşul lar içinde toplanan kongrenin a ldığı karar
lar. Kolombiyada devrim süreci için. hem parti üyelerin in .  hem geniş 
demokratik tabakaları n  eylemleri için birinci derecede rol oynayacaktır. 

X. Kongre. partin in  birl iğ in i .  s ı ralarının sıkıaşmasın ı  sağladığı. boz
guncu - ayrı l ıkçı ların  fraksiyonculuk manevralarıno karşı partin i n  geçek 
devrimci tutumunu.  yolunu savunmayı daha do kuvvetlendi rdiği için birinci 
derece önem taşır. 
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Kongre, partimizi daha bileşik. gittikçe daha zor bir  savaşa, bütün dev
rimeilerden güçlerini ,  akı l la rı nı. sorumluluklarını kesinl ikle. açıklıkla ver
melerini gerektiren bir savaşa yönelttı. 

Kongre. Kolombiya komünistlerin in  önünde duran  vaz geçilmez bir  
ödevi : Amerikon emperya lizminin saldırı larına uğrayan halklarla. özel l ikle 
Küba halkıyla dayanışma ödevini bir  kerre daha belirtti. Kongre, dünya 
komünist ve işçi hareketinin i l kelerini. barış. u lusa l  kurtuluş ve sosyalizm 
uğrundaki temel savaş i lkelerin i  Kolombiya komünistlerin in  sonuna kadar 
savunmakta kararlı oldukların ı  bir kerre daha açıkladı. 

A/varo Vaskes 
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Kıbrıs halkmm bağımsızhğı Uğrunda 

Andreas Kannaouros 

Kıbrıs emekçi halkının i leri l ik partisi AKEL'in 3.-6. Mart 1966 ta rihle
rinde Lefkoşe'de yaptığı Xi. Parti Kongresi, odanın politik hayatında 
önemli bir olaydı.  Kongre bütün halkın dikkatini üzerine topladı ve genel
l ikle doğrulondığı g ibi, ha lkımızın yı l lardır  süren anti-emperyalist mi l l i  
kurtuluş savaşına paha biçilmez bir katkı oldu. 

Kıbrıs'ın yurtsever kuvvetlerin in  Parti Kongresi'ne karşı gösterdikleri 
büyük i lgi, gündemde yer o lon şu sorunun öneminden ileri geliyordu : 
«Kıbrıs halkının tam bağımsızlık ve kendi mukadderatım tôyini uğrunda 
uzlaşmaz savaşı ... 

Parti genel sekreteri Papayoannu yoldaş, Kongreye, ü lkenin uluslara rası 
ve iç durumunun köklü bir ayırımını  yapan geniş bir hesap raporu sundu. 
Bu o rada dünya olaylarına değinerek, Sovyetler Birl iğin in kozmik uzay 
yolunu açan büyük başarı larını  övdü, dünyan ın  çeşitli bölgelerinde emper
yalistlerin gi riştikleri saldırgan l ık  hareketlerini hiddetle suçladı ve a meri
kan general lerinin Vietnam'daki a lçakça cinayetlerine kara damgayı 
vurdu. Papayoannu, emperya listler a rasındaki keskin çelişme ve utanç 
verici sömürgeci l ik düzeninin çökmesi üzerinde dururken, özel l ikle anti
emperyal ist milli ku rtu luş hareketlerin in birliği ve dayanışmasın ın  önemini 
belirtti. Ayni zamanda, Halkların özgürlük ve i leri l ik  uğrunda yürüttüğü 
savaşa Sovyetler Birl iği'nin, bütün sosya list kampın yaptığı muazzam 
yardımı övdü. 

Hesap raporunda, dünya komünist hareketinin birliğ inin önemine özel
l ikle işa ret edil iyordu. 

AKEL'in genel sekreteri şöyle dedi : . .  Partimiz, u luslararası komünist 
hareketinin birlik ve dayanışmasının kesin önemine ve oynadığı büyük role 
önemle işaret eder. Partimiz her çeşit bölücü oyunları suçlar ve uluslara
rası komünist ve işçi hareketinin bölünmez birliğini sağlamlaştırma uğ
runda Sovyetler Birliği Komünist Partisi i le öteki kardeş partilerin göster
dikleri çabaları destekler. Partimiz sarsı l maz bir sağlaml ıkla ve kayıtsız 
şartsız kahraman Viyetnam halkının ve özgürlükleri için savaşan öteki 
bütün halkların yanındadır ... 
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Barışın güvenl iğ i  için Sovyetler Birl iğ in in ara l ı ksız gösterdiği çabalara 
işaret eden Papayoannu yoldaş, bu siyasetiyle Sovyetler Birl iğ in in bütün 
insan l ık  yararına paha biçilmez hizmette bulunduğunu belirtti ve dedi ki : 
.. Bütün dünya halkların ın  en önemli ödevi, a merikan emperyal istlerin in  
vahşi Viyetnam harbin i  durdurmak için, başka başka toplum düzenleri 
olan ü lkelerin barış içinde yan yana yaşaması için, barış için yürütülen 
savaşı daha do g üçlendirmektir.» 

Papayoannu  yoldaşın raporunda, Kıbrıs' ın iç durumuyla i lg i l i  sorun
larda partin i n  siyaseti titizlikle tanımlandı .  Şöyle ki : 

.. Bizim soru numuzun yurtseverliğe yaraşır  tek doğru çözümü, Kıbrıs hal
kının en büyük çoğunluğunca desteklenen ve onun çıkarlarıyla umutlarına 
cevap veren çözümdür. Yani,  Kıbrıs'ın Zürich ve londra Anlaşmaları z inci
rinden tamamen kurtarı lması, yabancı emperyal istlerin bütün üslerin in  ve 
casusluk  merkezleri n in  ka ldırı lması. odan ın  si lahlardan arı n ması ve halkı
m ız ın  tüm bağımsızl ığ ın ın  sağlanmasıdır. Bunlar olduktan sonra halkımız 
bi leşik bir bütün olara k  kendi geleceği hakkında karar verebi l ir  ve bunu 
yaparken kendi mukadderatını tayin hakkını yürütür. Bu amaca erişmek 
için, çeşitli aşama ve dönemlerden geçen uzun ve çetin bir savaş zorun
ludur.» 

«AKEl'in her bir üyesi için, her bir Kıbrıs ' l ı  yurtsever için en yakın yurt
severl ik ödevi, Kıbrıs' ı n  NATO a racı l ığıyla bölünmesi ve köleleştirilmesi 
amacın ı  güden emperyalist pıanlara karşı savaşmaktır.» 

Papayoannu  yoldaş buna işaret ettikten sonra, Parti için en önde duran  
başka b i r  ödevin,  m i l l i  savaşı, barış için, barış içinde yan  yana yaşama 
için ve askeri üslerin kaldırılması uğru nda savaşla birleştirmek olduğunu 
bel irtti ve şöyle dedi : 

.. lJsler, Kıbrıs sorununun halkın isteğine cevap verecek çözümüne karşı 
koyan başlıca engeldi r. Kıbrıs  toprakları üzerinde askeri üslerin ve casus
luk istasyonları n ı n  kaldırı lmasını da kapsamına almadıkça Kıbrıs sorunu 
için kesin bir çözüm bulunmuş olamaz.» 

Papayoannu yoldaş, halk ın yürüttüğü savaşın ve bizim dava mızın çıkar
larından hareket eden AKEl'in, Makarios hükümetin i  şaşmadan ve açık 
olarak desteklediğini ; mi l l i  savaşın izl iyeceği hat ve taktik üzerinde AKEl 
i le hükümet arası nda anlaşma olduğunu bel irtti. Bununla beraber Parti, 
her zaman için sorumluluğunu bilmektedir ve gerekirse hükümete karşı 
tutumunu yaratıcı bir biçimde tesbit eder. 

Raporda, halk, ordu ve hükümet arasında birl ik  sorunu özel l ikle e le 
a l ı nmakto, Kıbrıs'a karşı her kom plonun başarıyla püskürtülmesi ve muzaf
fer savaş yolunda i lerlemeğe devam etmek için başl ıca etken olan bu 
sorun önemle incelenmektedir. 
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Papayoannu yoldaş diyor ki ; .. Halkın ruhunda, mil l i  kurtuluşun örgütlü 
biçimde bir ortak cephesi vardı r. Bu birl iğin yaratı lmasında AKEL'in, cum
hurbaşkan ı  Makarios'un, hükümetin ve öteki yurtseverlerin muazzam hiz
meti o lmuştur. Savaşımızın yüksek menfaatleri, özel savaş komitelerin in  
kurulmasını  gerektirmektedir. Bu komitelerde istisnasız bütün toplum taba
ka ları ve ideolojik akımlar  (merkezde, bölgelerde ve temelde) temsil edil
meli ve bunlar açı kça bel i rti lmiş  bir hat ve taktik izlemelidirler. .. 

Genel sekreter, emperyalistlerin .. böl ve hükmet .. siyasetini, Kıbrıs Türk
leri 'n in  dışardan kışkırt ı lan ayaklanmasında kendini  gösteren bu siyaseti 
suçladı ve halk ile hükümeti, ortak düşmana, emperyalizme karşı ortak 
savaşta Türklerle Rumiarın  birleşmesi için ellerinden geleni yapmağa 
çağ ı rdı .  

Papayoannu, savaşımızın u luslararası destek görmesin in  büyük önem 
taşıdığ ına işa ret etti ve bu arada şöyle dedi : 

.. 

.. Halkımızın savaşına en kesin yarımı Sovyetler Birliği yaptı ve gerek 
si lôh yardımlarıyla, gerekse enerjik p rotestolarıo Kıbrısı işgale uğramak
tan ve köle durumuna düşmekten kurtardı. I ngil iz-Amerikan emperyalist
leri ya da Ankara'daki öfkeli kafalar Kıbrıs'a saldıracak olu rlarsa, bu 
koruyucu sesin gelecekte de yükseleceğine güven besliyebili riz. Gerçek 
özgürlük savaşımızda Sovyetler Birliği çıkardan uzak ve dürüst bir müttefik 
idi ve böyle de kalacaktır ... 

AKEL'in Kongresi, eşsiz bir  coşkunluk, Parti'n in  dôvasın ın doğruluğuna 
beslenen inanç, iyimserlik ve kararl ı l ı k  havası içinde geçti. Genel sekrete
rin siyasi raporunu verimli  bir tartışma izledi. Bu tartışma, etraflıca düşü
nüldükten son ra somut kararlar a l ınmasına yardım etti. Gerek tartışmalar 
ve gerekse kararlar Parti 'n in  bir l ik ve beraberliğin in  zaferini yansıttı. Tar
tışmalar çok olgun ve yüksek bir düzey ortam ında geçti. Kongre doküman
ların ın  hazırlanmasına pek çok delege katı ldı .  (Bütün delege ve gözlem
cilerin sayısı 900 idi.) Diğer delegeler de, Kongrenin demokratik çalışma 
tarzı sayesinde, kararların hazırlanmasına ve sonuca bağlanmasına ayni 
şekilde faal olarak  katı ld ı la r. 

Kongrenin  politik kararında, özell ikle kurtuluş hareketlerine Sovyetler 
Birl iğinin yaptığı yardım övülmekte ve dünya komünist hareketin in  birl i
ğinin önemi belirti lmektedir. Kararda şöyle deniyor:  «Birlik, 1 957 ve 1 960 
Moskova görüşmeleri temeli üzerinde sağlanabil ir. Sosyalist ve anti-em
peryalist kamptaki her bölünme emperyal istıere cesaret verir ve maceracı 
plônların ı  gerçekleşti rmelerinde onlara yard ım etmiş olur. Bu yüzden Par
timizin Kongresi, partiler ve sosya list ü lkeler arasında hareket birl iğini ve 
kardeşçe a nlayışı bütün g üçleriyle sağlamaya, işbirliğini  bütün güçleriyle 
yaratmaya katkıda bulunmayı her komünist ve işçi partisi için en yüksek 
ödev saymaktadır. AKEL, u luslararası komünist hareketinin birliğini sağ-
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lamlaştırmaya ve komünist ve işçi parti lerin in  emperyal izme karşı ortak bir 
savaş cephesinde birleşmesine gücü yettiği kadar hizmet edecektir ... 

Parti Kongresi 'nin kararlarında partin in  ödevleri tesbit edi lmekte ve 
emekçi Kıbrıs halkı için, tam bağımsızl ığı sağl ıyacak ve bütün Kıbrısl ı ' ların 
kendi evlerin in  efendisi olması hakkını güven a ltına a lacak olan somut bir 
aksiyon-programının taslağı verilmektedir. 

Ingi l iz ve Ameri kan  uçakları nın atom bombasıyla yüklü olarak  Kıbrıs 
havalarında yaptıkları ve yurdumuzu olüm tehl ikesine sürükleyen uçuşlara 
karşı halkımızın derin h iddetini di le getiren özel kararı Kongre onayladı. 
Kararda hükümet, Birleşmiş Mi l letlere bu konuda ş ikôyette bulunmaya ve 
havalarımızın ya da topraklarımız ın atom bombası yüklü uçaklar tarafın
dan daha fazla kul lanı lmamasını derhal istemeye çağrı lmaktadır. 

Kıbrıs s i lôhl ı  kuvvetlerine gönderilen bir selômlama demecinde Kongre, 
ordu kuvvetlerin i, Kıbrıs' ı n  düşmanların ın  her suikast ve balta lama hare
ketlerini  önlemek üzere uyanık ve hazır olmaya çağ ı rmaktadı r. 

Parti Kongresi Kıbrısl ı  Türklere gönderdiği samimi bir selômlama deme
cinde onlara şu güvenl iği  vermektedir :  AKEL, «ingil iz-Amerikan emperya
l izminin aramızda yaratmaya çalıştığı ve bugün de denediği yapmacık 
düşmanl ık ve ön yargı lar duvarını yıkmak için, Rum larla Türkler a rasın
daki kardeşlik uğrunda savaşını daha da kararl ı l ı k  içinde devam etti recek
tir. AKEL bir kere daha açıklar ki, Rumlar ve Türkler, emperyal izmin a rala
rında çatışma ve kavga tohumlarını  ekmeyi başarmasından önce, yı l lar 
boyunca yaptıkları gibi  gene kardeş gibi  yan yana yaşayabil irler ve yaşa
mak zorundadırlar. Bölünme ve düşmanl ık  yalnızca halkımızın düşmanı 
olan yabancıların yararınadır. Rumlar ve Türkler a rasında kardeşl i k  ve 
işbirliği ancak bizim düşmanlarımııo zararlı olabil ir ... 

Parti Kongresi, Güney Viyetnam Mil l i  Kurtuluş Cephesi Merkez Komite
s ine gönderdiği candan bir selômlama demecinde Partimizin uluslararası 
dayanışma duyguların ı  di le geti rmekte ve şöyle demektedir :  «Kıbrıs komü
nistleri ve bütün Kıbrıslı yurtseverler, katil Amerikan emperyalizmine ve 
onun kuklalarına karşı, canınızı verdiğiniz yurdunuzun kurtuluşu uğrunda, 
barış, i leril ik ve halkınızın mutluluğu ve ü lkenizin yeniden birleşmesi için 
yürüttüğünüz ağır savaşı hayranl ıkla izlemektedir  ... 

AKEL' in Kongresi ayni zamanda, b ir  çok kardeş partilerin halkımızın 
anti-emperyal ist savaşıyla dayanışmalarını duyurdukfarı ve partimizin 
çalışmalarını önemle değerlendirdikleri b i r  tribün oldu. Sovyetler Birliği, 
Fransa, Yunanistan, ıtalya, Alman Demokratik Cumhuriyeti, Çekoslavakya, 

Yugoslavya, Ingi ltere, Macaristan, Romanya ve Bulgaristandan gelen 
komünist ve işçi partileri heyetleri, dünyanın her yanından gelen sayısız 
demeçlerle selamlanan Kongre'mizin çal ışmalarını izledi ler. 
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Sovyet heyeti, Kongre'ye katı lanların coşkun alkışları arasında AKEL'e 
bir Lenin Bayrağı sundu. 

AKEL Parti Kongresi kürsüsü, gerçekten halkın bir  kürsüsü oldu. Bu 
kürsüde, madenciler, tarım işçileri, ayakkabıcılar, terzi ler, tesviyeciler. işçi 
kadınlar, hemen işten sonra sırtlarında iş elbiseleriyle gelen işçiler, ev 
kadınları konuştular  . . .  Böylece, temsilci leriyle AKEL'i yaratan emekçi 
halk Parti Kongresi 'nin çal ışmalarına faa l olarak katı ld ı .  

Bu kürsüden mi l l i  azın l ıklar da,  Parti Kongresi'ne selômlama demeçieri 
ve heyetler gönderen Türk ve Ermeni azınl ık lar da seslerini duyurdular. 
Kürsüye, emekçi Kıbrıs Türkleri 'n in b ir  heyeti geldiğinde, Kongre'ye katı
lanlar unutulmaz duygulu  anlar yaşadılar. Kıbrısl ı Türk emekçileri heyeti, 
Türk topluluğunun şövenist yöneticilerin in tehdidierine karşı koydu .  Parti 
Kongresi' inde, emperyal izmin ve ajanların ın  parçalama siyasetine ağır  b ir  
darbe indiri ldi.  

AKEL' in,  doğru bir  hat ve taktik temel i  üzerinde politik alanda ve örgüt
lenme a lanında Parti'nin sağladığı önemli başarı ları Xi. Kongresinde 
tanıttı. IJye sayıs ının 1 4.000-e çıkarı lması amacıyla, X. Parti Kongresi 'nin 
partiye verdiği ödevin yerine getiri ldiği ve örgütlenme çal ışmalarıyla i lg i l i  
p lônın öteki bölümlerinin de başarıyla gerçekleştiri lebi ldiği yolundaki 
açıklamayı Kongre'ye katı lanlar büyük b ir  coşkunlukla karşı ladı lar. Parti
n in  Xi. Kongresi şerefine yapılan çağrı üzerine yüzlerce yeni üye Parti 
saflarına katı ldı. Geleneksel olara k  en iyi çal ışma gösteren parti örgütüne 
verilen AKEL-Bayrağı 'n ı  Famagusta i i  örgütü aldı .  Yeni üye sağ lanmasında 
en iyi sonuç alan Larnaka i l  parti örgütüne bir bayrak veri ldi .  Bu bayrak 
Kıbrıs halkının dôvası uğru nda savaşan ve bir yıl önce Türk teröristleri, 
emperya l izmin satı l ı k  ajanları tarafından öldürülen Kıbrıs l ı  Türk savaşçısı 
Derviş Gavazoğ lu  ile onun savaş a rkadaşı Kıbrıs l ı  Rum Kostas Misiyulis' in 
şerefi ne armağan edi tmiştir. Kongrede Parti, Xi i .  Parti Kongresi'ne kadar 
yeni üyeler sağlamayı ödev edinmiştir. 

AKEL' in,  daha büyük sayıda üyesi olan bir parti durumuna getirilmesi. 
bu y ı l ın  Ağustos ayında kutlanacak olan 40. kurulu yı ldönümü törenlerine 
bir katkı olaca ktır. 

Kongre'nin kapanış konuşmasında genel sekreter Papayoannu yoldaş 
şöyle dedi : «AKEL'in safla rın ın  daha da genişleti tmesi ve sağ lamlaştırı l 
ması, Kıbrıs halkının şaşmaz anti-emperyal ist mi l l i  kurtuluş  savaşın ın  ku v

vetlenmesi demekti r ;  daha iyi ve mutlu gelecek uğrunda halkın savaşının 
daha da güç kazanması demektir ... 

Oybirliği i le yeniden genel sekreterl iğe seçilen Papayoannu yoldaş 
kapanış konuşmasında Kıbrı s  halkına, emperyalizme ve ajanlarına boyun 
eğmiyerek zafere kadar savaşmaları için bir çağrıda bulundu.  ve şöyle 
dedi : 
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.. Emperyalizm. ne kadar şeytanca suikastler düzenlerse düzenlesin. 
başarı sağlıyamıyacaktı r !  Halkın başdüşmanı NATO başarıya ulaşamıya
cakt ı r !  Kıbrıs halkı zafer kazanacakt ı r. Ve bu zaferi. halkın ve hükümetin 
uzlaşmaz anti-emperyal ist savaşında. başta Sovyetler Birl iği olmak üzere 
dünyanın özgürlük ve barışsever güçlerinin desteği ve dayanışmasıyla 
sağl ıyacaktı r.» 
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Viyetnamda tırmanma hareketinin sonuçları 

P. Maes 

Amerikan saldırısı günden güne gel işiyor :  Mart ayında Güney Viyet
namda 21 5.000 Ameri ka l ı  asker bulunuyordu. Basındaki haberlere göre, 
gelecek aylarda bu sayı 400.000'e, hatta SOO.OOO'e çıkarı lacakmış. Mi l l i  
Savunma Bakanı McNamara'nın iftiharıo belirttiğ i  gibi : Güney Viyet
nam'daki Amerikan si lahl ı  kuvvetleri ayda 1 05.000 ton mühimmat kul lan
maktadır. Uçakları Kore savaşının en şiddetli günlerine oranla iki kat 
çıkış yapmaktadır. New-York Times gazetesinin askeri yorumcusu, Hanson 
Baldwin' in belirttiğine göre, Amerikan ordusunda silah a ltı nda bulunan 
bütün birlikler Viyetnamda bulunuyor. McNamara da : «Yedek kuwetleri 
seferber edecek bir plan» hazırlandığını  söyledi. 

Yaşıngton için Viyetnam hareketinin sonuçları ne oldu? New York Ti
mes' in belirttiğ ine göre, Viyetnam topraklarının dörtte biri ancak Saygon 
hükümetinin ve Amerikan birl iklerin in kontrolü a ltındadır. Pentagon yöne
tici çevreleri için tek çıkar yol, saldırıyı geliştirmek, harbi Laos ve Kamboç 
topraklarına yaymak, Asya Güney-Doğusunda bütün mi l l i  kurtuluş hare
ketlerine karşı geniş bir taarruza geçmektir. 

Beyaz Sarayın politikasını yönetenler, Johnson'un çevreleri, mi l l i  kurtu 
luş hareketlerine ve dünya devrimci sürecine engel olmak üzere maceracı 
planlar hazırladı lar, ve bu planları uygulamaya g i riştiler. Bugün başlıca 
gerginl ik merkezi, emperya l istlerin 1 numaral ı  hedefi, Viyetnamdır. Ama 
dünyanın dikkatın ı  çeken iki nci ü lke, askeri bir d iktatorya haline gelen, 
gerici güçlerin el ine geçen Endonezyadır. Bu konuda 14 Mart tari hli  New
York Times gazetesinin dediği gibi : «Johnson hükümeti Endonezya haber
leri karş ıs ında duyduğu sevinci gizliyemiyor ... 

Ghana'da yapılan ve Afrika mi l l i  kurtu luş hareketine ağır  bir darbe 
indiren askeri hükümet darbesi ile i lg i l i  haberler çoğalmağa başladı. 
Amerikan basını, emperyal istlerin yardımı  i le gerçekleştirilen bu askeri 
darbeyi sevinçle karşılıyor. 

Ama Viyetnama yapılan sald ı rı yüzünden, Amerikada bile kamu oyu 
bölünmeye başladı. Eskiden Johnson politikasına karşı cephe alanlar pek 
azdı. Ama bugün artık Kongrede bile protesto sesleri yükseliyor. Oysa bi
l indiği g ibi, Kongrede temsil  edi len tabakalar şövenl ikten ve harp isteri
sinden uzak ka lmış  unsurlar deği ld ir. Amerikan kamu oyunda k ıpırdamalar 
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başladı, yönetici çevreleri r gitgide sağa koymasına karşıl ık, halkın geniş 
kesimlerinde bir sola gidiş belirmektedir. 

Amerikan siyasi hayatında gelişen bu "kutuplaşma» mi lletlerarası 
alanda da bel i rmektedir. Viyetnam meselesi bütün kapitalist devletlerin 
dış politikasında i lk  plôna geçiyor. Vaşingtonun meydan okumalarına 
karşı, bu ü lkeler bel irli b i r  tutum seçmek zorunda kalıyor. NATO ü lkele
rinde bile, keskin görüşlü burjuva devlet adamları a rasında "NATO daya
nışması»n ın  tehli keleri n i ; Amerikan hariciyesin in emirlerine körü kürüne 
itaatın vahim sonuçların ı  anlamaya başlıyanlar çoğalıyor. 

Hiç şüphesiz dünya kamu oyu bu bi l ince kendil iğinden varmıyor. Sosya
list ü lkeleri n �ararlı davranışları ,  komünistlerin Viyetnam saldırısına karşı 
yürüttüğü savaş, kamu oyunda gelişen bu değişiklikleri hızlandı rmıştır. Bu 
tutum.  bu savaş karşısı nda, tekel lerin hizmetinde çalışan Amerikan yöne
tici çevreleri, kendi ülkelerinde olduğu gibi dünyada da tek başlarına 
kalmaya mahkumdurlar. 
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Belçikada hôkim sımflann buhram 

Jean Blume 

Bu yazıda niyetimiz, Belçika'da politik hayatın bütün etkenlerini ,  kar
maşıkl ığını  koruyan ve orada sırada - dışardan bakıldığında biraz esra
rengiz görünen etkenleri ele olmak değildir. 

Geleceği, hatta en yakın geleceği bile, önceden haber vermeyi de düşü
nüyor deği liz. Yalnızca bir tek somut soruyu cevaplandırmak istiyoruz :  
Harmel hükümetinin ,  Belçika'da 1960-61 genel g revinden sonra hristiyan
sosya l istler ile sosyal istlerin kurduğu i kinci hükümetin son düşüşünün an
lamı  nedi r? 

Bu soruya i ki görüş açısından yanaşı labi l ir. 

Orneğin ,  denebi l ir  ki, h iç de az görülmeyen «tesadüfi b ir  i ktidar buh
ranı  .. söz konusudur;  ya do tersine, bu buhranın, rej imin hayati merkez
lerine g irmiş ciddi bir hastalığı gösterdiği söylenebi l ir. 

Bizim düşüncemize göre ikinci görüş doğrudur. Belçika Komünist Par
tisi'n in  (BKP) son Kongresi de geçen yı l ı n  sonlarında, yan i  Harmel hükü
metin in  durumunun oldukça sallantıl ı olduğu bir s ırada, görüşünü işte bu 
anlamda belirtmişti. BKP Başkanı Ernest Burnelle'in hesap raporunda 
merkez sorun, Belçika'da hakim sınıfların buhranı idi. Bunu göz önünde 
tutan raporda, ortadaki objektif koşul la rın yol açtığı ölçüde solcu güçler 
a rasında en geniş bir işbirl iği için savaşın özel l ikleri tesbit edildi. 

Az önce patlak veren hükümet buhranı  bu rapora böylelikle olaylarla 
doğrulanmış bir öngörü özelliği kazandırdı. Gerçeklerin a.nlaş/lmaz yönü 
yoksa do, tahl i l i  zordur. Ne var ki, böyle bir tahli l  zorunlu oluyor ve biz 
bunu genel çizgileriyle beli rtmeyi deneyel im. 

1 960/61 genel g revinden sonra Belçi ka'nın pol it ik hayatında derin  değiş
meler olduğunu kuşkuyla tartışmayı bugün kimse göze a lmıyor. Artık hiç 
kimse, ciddi karışıklıklara uğramaksızın geleneksel ölçülerle düşünmeye 
ve hareket etmeye g i rişemez. 

1960/61 grevinin, daha yakından incelendiği zaman, Belçi ka'n ın  yüksek 
mal iye tabakasının oyu ve desteği i le Avrupa Kömür-Çelik Birl iğinin 
(Montanunion) çabası sonucunda kömür ocakla rının kapatı lmasına karşı 
en büyük işçi savaşların ın  yürütüldüğü dönemde. yani daha 1959-da olon 
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dönüşümü - en büyük b i r  güçle - ortaya çıkaran bir  olaydan başka bir 
şey olmadığı görü lür. 

Bu olaylardan önce bütünüyle işçi sın ıfı ve özell ikle de sosyalist görüş
leri henüz bulanık olan işçiler, Nato'ya ve onun devamı  olan Avrupa 
kurumları na katı lmanın Belçi ka'n ın  yararına olduğunu sanıyorlardı. Haya
sız bir anti-sovyet ve a nti-komünist propaganda i le yayı lan hayal ler, altı 
yıl önce askerlik yı l ların ın  kısaltılması için yapılan başarılı grevle sarsıldı 
ama ortadan kaybolmadı. 

1 959-da bazı şeyler değişti. Hôkim sınıf ların  güttüğü, (anti-komünizm, 
a rtı Atlantik Poktı, artı Avrupa kurumları 'nı ,  barış, demokrasi, mutluluk ve 
ilerilik kavramlarıyla eşit gösteren) siyasetin umutları gerçekleştirmediği 
ortaya çıktı. Işçi s ın ıfı, Valonya sanayi bölgelerinde, özell ikle sosyalizm 
düşüncelerin in  derin kökleri olan ü lken in  bu bölgelerinde ekonomik ve 
sosyal yıkımın başladığını  açıkça gördü. Işçi s ın ıfı, özel l ikle emekçi örgüt
lerinin  eskiden beri en kuvvetli gerici etkiler altında bulunduğu Fla
manya'da bu görüntülerin gelecek için ne korkunç olduğunu sezin ledi ; ve 
doğrudan doğruya bu sürecin suçlularına, gerici karakterlerin i  gözden 
kaçı rmadığı u lusal ve u luslararası kapitalist tekellere dikkati çekmeğe 
başladı. 

Bu arada, Sovyetler Birliği Komünist Partisi 'nin XX. Kongresi'nin yüce 
düşünceleri başarıyla kendine yol açmıştı. Bu düşünceler, en  başta sen
dika hareketinde komünistlerle hareket birliği yapılması yolunda sosyalist 
işçiler arasında görülen eği l imin kuvvetlenmesine yararlı oldu. Katolik 
çevrelerde elverişl i  bir  ortam bulan ideolojik bir akım sonucunda bir kaç 

yı l  sonra «pacem in  terris . .  (dünyada barış) ensikl ik'in in  yayınlanması 
olanağı doğdu. 

Böylece Belçika büyük burjuvazisi, kömür ocakları n ın  kapanmasına 
karşı 1 959-da yapılan g revden hemen sonra, 1960 yı l ı  başlarında büyük 
politik güçlüklerle karşı karşıya kaldı. Halkın, Kongo'da gittikçe gelişen 
kurtuluş hareketine karşı bir sömürge harbi için seferber edilmesine boyun 
eğmemesi onlar için acı bir gerçek oldu ve bu gerçekle bir kat daha ağır

laşan güçlükler, hemen arkasından ·  bu ülkenin bağ ımsızlığ ın ın i lôn ı  sonu
cunu doğurdu. 

Tam o s ı rada, sağcı kuvvetlerin, - Hristiyan Sosyalist Partisi i le Liberal 
Parti blokunun - hükümeti başında bulunan Gaston Eyskens ülkeye «Birlik 
Kanunu .. programın ı  açıkladı. 

Büyük bankaları n  emrinde maliye sorunları uzmanı olan ve gerici sağcı 
katol ik çevrelere hizmet eden Eyskens, kendi inancına göre, daha önce 
uzun vadeli bir hükümet programı hazırlamıştı. 

Bu «Birlik Kanunu .. bir demir boyunduruktan başka birşey değ i ldi ; ve 
işçi haklarıyla demokratik hakları kısıtlayan, emekçilerin çıkarlarına karşı, 
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özel ve ulusal sanayi kuruluşlarına karşı, şehirli ve köylü orta sın ıfın çıkar
larına karşı d iktatörlüğü devam ettirmeleri için büyük tekellere a raçlar 
sağlıyan, dikkatle hazırlanmış b ir  tedbirler sistemiydi. Bu kanun, kısaca, 
bir geri leme plônı idi .  

�Birl ik Kanunu .. na karşı yapı lan - ve işçi  sınıfının savaşından zengin 
örnekler vermiş olon bir  ü lkenin tari h inde eşi görülmeyen - grev, Belçi
kanın yaşadığı bütün genel politik g revler a rasında en genişi ve en politik 
olanıydı.  

Ama grevin en öneml i  özel l iğ i  bu deği ld ir. Burada, g revin asıl nedenine, 
maddi sebeplerle i l işiği  olmayan nedenine işaret etmek gerekir. 1 960 
yı l ında ortada, yaklaşmakta olon bir  i ktisadi faciayı gösterecek hiç bir 
işaret yoktu. Gene de emekçiler, en boşta en  yüksek ücretli işçilerle bir
l i kte öyle bir kanuna karşı g revle savaşa giriştiler ki, bu kanun daha kabul  
edi lmediğinden henüz hiç bir etki gösteremezdi. 

Emekçilerin güttüğü a maç neyd i?  Onlar, çağ ımızın i nsanına yaraşır b ir  
hayat hakkındaki görüşlerini ve ü lkenin yönetiminde daha büyük payları 
olmasında gördükleri haklarını savunmak istiyorlardı. Böylelikle ortaya 
bütün açıklığıyla, demokrasinin genişleti lmesi sorunu çıktı. 

Bi l indiği gibi  Hristiyan-Sosyal ist'lerle Liberal ' lerin Eyskens hükümeti, 
1 961 yılı başlarında genel grev sonucunda kel imenin tom anlamıyla si l in
d i r  geçmiş gibi  ezi ldi .  Gene bi l indiği gibi  Eyskens, ömrü ancak a ltı oy 
süren ve 1 966 Şubat'ında devrilen hükümette de, bu defa mal iye bakanı 
olarak, b irinci derecede bir rol oynuyordu.  

Tarih in sadece tekerrür ettiği yolunda genel sonuçlar çıkarmak yanlış 
olur. Eyskens'in i kinci yenilgisi i le b irincisi ayni deği ld ir. Burjuvazi için 
bunun oldukça ciddi bir anla m ı  var. 

Açıkça bir sola kayış özel l iğini taşıyan 1 961 N isan seçimlerinden sonra 
Belçika büyük burjuvazisi gerileme plônla rından gene vazgeçmedi .  Ama 
bunu yürütebi lmek için de, hayat gücünü ve faal iyetini çürütülmez bir 
şeki lde yeni ispat etmiş olon işçi hareketini tutuklaştırmak, parçalamak ve 
zayıflotmak amacıyla b ir  a raç bulmak zorundaydı .  Büyük burjuvazi bu 
a racı, birkaç sosyal ist yöneticinin yardımıyla, bazı larının «işçi»-çeşnisi 
adını  tokmakton hoşlandıkları bir hükümet çeşnisinde bulacağını sondı. 

Ismen h ristiyan-sosyal ist işçi hareketini temsil  eden başbakan Theo 
lefevre ile sosyal istleri temsil eden başbakan yardımcısı P. H. Spaak'ın 
hükümetinde 1 961-den 1965-e kadar hristiyan-sosyalistlerle sosyal istlerin 
yürüttüğü işbirliği, bu formülün somut bir görüntüsüydü. Ayni zamanda 
Liberal Parti, geleneksel sağcı anti-klerikal parti, 1960/61 g revinden çıkar
dığı sonuçlarla, dış görünüşünü değiştirdi ve yeniden örgütlenerek, - bir 
gerçek o larak da  oldukça anlam taşıyan - özgürfük  ve I leri l ik  Partisi 
adını  a ldı (Parti de la Liberte et du Progres-PlP). Bu parti muhalefet 
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gösterişçi l iğine g i rişti ve bu yol la,  halkın gittikçe o rtan hoşnutsuzluğundan 
ç ı ka r  sağlamayı, 1 965 seçim lerinde aldığı  oyları a rttı rmakla başardı. Fakat 
sağcı gerici kotal ik  çevreler lefevre-Spaak hükümetini büyük sermayeye 
yeni tavizler vermesi için zorladığında, bu parti her defasında kotalikleri 
destekledi. 

Sağcı kuvvetler afasında ustaca ödev taksimi ve hükümetteki sosyalist 
bakanların rehde olması i le Belçika büyük burjuvazisi iç in daha uzunca 
sürebi lecek sakin bir dönem sağlanacak ve genel l ikle  işçi hareketine, 
özel l i kle de sendika hareketine güçlü darbeler indirebilmeleri için olanak
lar yaratılacaktı. Ne var ki, olaylar başka türlü gelişti. Neden?  

Bu sorunun cevabı kısaca şöyle özetlenebi l i r :  Çağdaş b i r  demokrasi 
kurulması uğrunda işçilerin ve halk yığ ın larının gösterdi kleri çabalor 
önlenmez bir şekilde artmakta ve ü lkede yüksek maliye tabakasına tüm
den uygun gelen hükümet ve yönetim biçimleriyle, bu geleneksel form
larla, git gide daha çok keskinleşen çatışmalara düşmektedir. 

Ayni zamanda şunu do bel i rtel im ki, bu genel politik buhran  bir yüksek 
konjönktür döneminde ortaya ç ıkmıştı ve şimdiki ekonomik  zorluk lar sonu
cunda daha da artacaktır. 

Bu buhran ın  birkaç temel görüntüsünü s ıralamak yerinde olur. I l k  başta, 
her şey kuşkuyla karşı lanmaktad ı r. NATO'ya bağl ı l ığ ın bir sonucu olan 
dış siyaset ve askeri siyaset, ü lkede yu rtdaşların çoğunluğunun görüşle
riyle apaçık zıtlık içindedir. Tarihte ilk defa işçi sınıfı, Belçika devletinin i ç  
yapısı nda, valon ve flaman toplulukların ın  eşit hakl ı l ığı  ve  federal izmi 
anlamında bir değişme uğrunda yürütülen savaşı yöneltmektedir. Gerici ler 
ise her zaman buna karşı koymuş ve bunu sebepsiz yere yapmamıştır. Bel
çika Genel Sendikalar Federasyonunun, sosyalist ve komünist emekçilerin 
üye olduğu bu birliğ in  sendika programında, kapitalist tekellerle devletin 
maliye işleri üzerinde demokratik denetim için tedbirler a l ınması sürekl i  
olarak istenmektedir. Hristiyan sendikaların üyeleri, iş a rkadaşlarıyla bir
l i kte ortak hareketlere katı lan bu emekçiler de, bu temel istekleri gün  
geçtikçe daha çok desteklemektedlrler. Yakın gelecekte, halkı n  teşebbüsü 
ile referandum i lkesinin anayasoya a l ınması yoluyla parlômenter demok
rasinin geliştirilmesi sorunu  gündeme getirilmiş olacaktı. (Bu tedbir, seç
menler için, önemli ve somut sorunlarda fikirlerin i  serbestçe ve i ki an lama 
gelmiyecek biçimde açıklamala rı olanağını sağlıyacaktı r.) 

Belirtmek i stediğimiz başka b ir  nokta, örgütlü e mekçilerdeki .. Avrupa» 
hayal lerin in  kaybolmuş olmasıdır. Buna karşılık, Avrupa Iktisadi Birliği 
ü l kelerindeki büyük sendika örgütlerinin, hangi u luslararası sendi kalar 
birl iğine bağl ı  olduklarına bakılmaksızın, faal  b i r  ittifak kurmaları f ikri 
öne sürülmekte ve doğrulanmaktadır. Hattô bir  kaç kesimde bu fikir ger
çekleştirilmiştir. Belçika'da son zamanlarda Zwartberg kömür madeninin 
kapatı lmasına karşı madencilerin yürüttüğü savaşın büyük bi r önemi 01-
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muştur. Gerçekten, Kömür-Çelik Birliğ i 'nin siyasetine ve buna uygu n  ola
rak Belçika büyük sermayesin in  yürüttüğü faal iyetlere karşı savaşta i lk  
defa flaman ve valon işçileri dayanışmaların ı  böylesine açıklıkla duyur
muşlardır. 

Politik buhran, başka görüntülerde de ortaya çı kmaktadır. 

Daha lefevre-Spaak hükümeti s ırasında h ristiyan sosyalistler ve Sosya
l ist Parti büyük iç güçlüklerle karşılaştılar. Bu partilerin - her biri için 
başka ölçüde de olsa - karşılaştıkları zorlukların başlıca nedeni, bu parti 
yöneticilerinin yürüttüğü ya da doğruladığı gerileme siyasetine ve toplum 
hayatının her  kesim inde durumun kötüleşmesi sonucunu doğu ran  siyasete 
karşı işçi lerin, daha doğrusu sendikaların gösterdikleri d i renmeydi. Geçen 
yılki seçimlerde uğradıkları yeni lgiden sonra bu yönetici lerin itibarın ın 
a rtmadığını  düşünmek zor olmaz. 

özgürlük ve I leril i k  Partisi'ne gelince ;  özell ikle geçen yı lki parlamento 
seçimlerinde kazandığı başarıdan sonra saplandığı demagoji i le kendi 
durumunu git gide sarsmaktadır. B i r  yandan sağcı bir siyaset yürütmek, 
ve öte yandan büyük bir kısmı bu sağcı siyasete karşı oy kul lanmış olan 
seçmen kitlesine dayanmak o kadar kolay deği ldir. PlP-nin hükümete 
katı lma sorununda gösterdiği sallantı lar buradan gelmektedi r. 

Açıkça görülüyor ki, Belçika büyük burjuvazisi daha 1965 yazında, Har
mel hükümetinin kurulması s ı rasında, 1960/61 g revi sonrasından daha güç 
bir  duru mda bulunuyordu .  

Gerçekten, Belçi ka'nin hôkim sın ıfları, utanmadan kendi başarı larıymış 
gibi göstermeğe kalkıştıkları parlak bir dönemden sonra, feci sosyoI
ekonomik duru m  ve bütçe açığı hakkında ülkeye açıklama yapma zorunda 
ka ldı lar. ön hesaplara göre, ü lkenin maliyesinde 15 i lô 20, hattô belki de 
30 milya r Belçika Frankı tutarında bir açık ortaya çıktı. IJstelik, askeri 
masrafların arttı rılacağı açıklandı. Çünkü NATO, ordunun yeniden dona
tı lmasını istiyordu .  Sağcı gerici kuwetlerin yararına yürütülen bu siyaset 
apaçık fiyasko verdi. 

Güçlükler içinde geçen görüşmelerden sonra kuru lan yeni hükümet 
hemen maskesini  düşürmek zorunda kaldı. (Belçika Sosyalist Partisi fede
rasyonlarının önemli bir kısmı hükümete katı lmıyacağ ını açıklamıştı.) 

Bu hükümet henüz hristiyan sosyalistlerle sosyalistlerin bir hükümetiydi. 
Çünkü özgürlük ve I leri l ik  Partisi, hükümetin dizginlerine el atmayı daha 
göze alamamıştı. Ama, bu hükümetin yalnızca yapısı bile bir programı  
yansıtıyordu. Hükümetin başında bulunan Harmel, sağcı katal iklerin yetiş
t irmesi manevra ustaların ın klasik bir temsilcisiydi. Maliye işlerinin sorum
lusu, «Birlik Kanunu .. nun yaratıcısı Gaston Eyskens'di. Kamu oyu, Eyskens'in 
kişi l iğinde hemen ası l  başbakanı tanımıştı ve bunda hiç de haksız deği ldi .  
Ekonomik işler, yüksek maliye tabakasının emirlerin i  yerine getirmekte özel 
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bir çaba göstererek göze girmiş olan sağcı sosyal ist önder Spinoy'un 
denetimi altına girmişti. 

Baş rol Eyskense düşmüştü ve o da rolünü büyük bir küstahl ı kla oynu
yordu. Açıkça şöyle diyordu : «Bana para lazım ve ben de bu parayı çalı
şan halkın çoğunluğunun cebinden al ıyorum, çünkü büyük mülkiyeti koru
mak istiyorum.» Artık söz konusu olan, 1 960 yıl ındaki gibi dikkatle hazır
lanmış ve gözden geçi ri lmiş bi r bir plan sunmak değildi. Bu, apaçık per
vasız, ama umutsuz bir harp i lan ıydı : Vergiler ve fiatlar arttırılıyord u ;  
iktisadi gelişme, parasız tıbbi yardım, eğitim v e  araştırma ödenekleri kısıt
lanıyord u ;  işletmeler kapatılıyordu ; yıl larca sürecek bir tasarruf rejimi 
yürürlüğe konuyordu. 

Böyle bir saldırı ancak beklenmedik bir baskınla başarıya ulaşabi l i rdi .  
Ama şaşkınl ık etkisi uzun sürmedi. Sendika hareketinin yönelttiği direniş 
kısa zamanda güçlendi ve parlamentodaki sosyalistlerin saflarında Eys
kens-planı'na karşı açık bir muhalefet yaratt ı .  Harmel hükümetinin, öm
rünü uzatmak için her çetin sorun karşısında başka bir çoğunluk a ramak 
ve PLP mil letvekillerinin desteğini sağlamaya çal ışmak zorunda olduğu 
daha 1 965-in son aylarında açıkça ortaya çıktı. Otesini, Belçika Genel 
Sendikalar Federasyonu'nun (FGTB) bir s ıra kararı ve emekçilerin - sos
yalist, komünist ve h ristiyanların - birl ikte düzenledikleri muazzam hare
ketler tamamladı .  Sanayi şehri liege'in, Anvers l imanı emekçileri a rasında 
büyük yankı uyandıran 19  Ocak 1 966 savaş günü ; Zwartberg maden ocak· 
larındaki g rev i parasız tı bbi yard ımın  kısıtlanmasına karşı yığınların  pro
testoları, artık Harmel hükümetinin son dakikaları n ı n  yaklaştığını haber 
veriyordu.  Harmel'in çekilmesiyle patlak veren hükümet buhranı, görül
düğü gibi «tesadüfi bi r iktidar buhranı» değildir. Bu, bir kaç yıldır geliş
mekte olan ağır bir rej im buhranın ın ,  hakim s ınıfların buhranının yeni bir 
işaretidir. 

Bu buhranın bir kurtuluş yolu bulunabil ir  m i ?  

Demokratik yönde olursa, bulunabi l i r. Belçika'yı geleneksel burjuva 
ölçüleriyle yönetme olanakları elbetteki git gide azalmaktadır. Ama, bir 
demokratik birlik hükümeti, yan i  büyük işçi örgütlerine dayanan ve önce 
büyük bankalarla büyük tekellerin diktatörlüğünü kısıtlayıp sonra da bun
ların böğründe bir gedik açma çabasını gösterecek olan bir hükümet, 
pekala yaşama gücüne ve ü lkeyi bugünkü keşmekeşten kurtarma yetene
ğine sahip olabil irdi. 

Böyle bir hükümet her vaziyette bir program hazı rlamak için kuvvetini 
harcamaktan kurtulacaktı r. Çünkü bu program hazırd ı r  ve bu, FGTB'nin 
programıdır. Ve FGTB'nin son genel kongresi olağanüstü olumlu önem 
taşıyan bir kongre olmuştur. Bu program, birl ik  içi nde olan örgütlerin ve 
her şeyden önce sendika ve işçi örgütlerinin, örneğin, federalizm ve anti
kapitalist yapısal reformlar uğrunda savaş teşebbüsü ne geçen Valonya 

378 

TÜSTAV



Halk Hareketi-Mouvement populaire Wallon'un programıdır. Bu, her 
inançtaki emekçilerin ve demokratların birleştikleri bir  barış hareketi prog
ramıdır. 

Bundan dolayı başlangıçta, FGTB'nin programındaki maddelerle yetin
mek olabilirdi. Bu maddeler, sırada duran ve gerek ulusal, gerekse ulus
lararası karakterdeki sorunların çoğunluğu için akla yatkın ve yeterli 
çözümler teklif etmektedir. 

O halde, bu bakımdan büyük bir güçlük çıkmayacaktır. 

Atı lması gereken i lk  güç adım, solcu kuvvetlerin - hristiyan-demokrat
ların, sosyalistlerin ve komünistlerin - bilinçli ittifakı yolunda, bunların 
hareketlerini gerçekten ahenkleştirmek için atılacak adımdır. Bunu yap
mak için, Belçika Sosyal ist Partisi'nin, sendikalar hareketinde yerleşmekte 
olan yeni düşünce ve işlem türünün etkisi altında sola doğru tümden ya 
da kısmen bir eği lme göstermesi gerekl idir. Gene bu i lk  adımın atılması 
için, hareket birliğinin yararları açı kça görüldüğüne göre, katol ik  emek
çilerin, gittikçe çekilmez hôle gelen sağcı katolik kuvvetler boyunduru
ğunu sarsıo atmaları gerektir. Bütün veri ler böyle bir  gelişmenin olabile
ceğini  göstermekte ve Belçika Komünist Partisi bu olanağı gerçekleştirmek 
için savaşmaktad ı r. Tekellerin diktatörlüğüne, gerici l iğin gerileme siyase
tine karşı direnen bütün güçleri ön yargıiara bağlanmadan ve ayırım 
yapmadan bırleştirmek o'na düşmektedir. Komünist Partisi bu birleşmeyi 
heyecan yaratan patlamalarla değil  de, daha çok açık ve kardeşçe konuş
malar yoluyla, emekçilerin bütün bir yüzyıl boyunca verdikleri ağır savaş
larla yarattıkları ve geliştirdikleri örgütlerin korunması ve gelişip serpi l
mesine büyük bir  titizlikle bağl ı  kalarak gerçekleştirmeye ça lışmaktadır. 

Ikinci güç adım, çağdaş demokratik hükümet anlayışından bir  a ra hükü
meti anlayışına geçiş adımıdır. Ne pahasına olursa olsun muhalefet siya
seti içinde kapanıp kalmak ve büyük burjuvazinin ülkeyi bir karışıklığa 
sürüklemesini beklemek hiç bi r şekilde işçi hareketinin ç ıkarı değ ildir. Işçi 
hareketi, kendi düşüncesine tümden uygun bir hükümet kurulmadan önce 
de üzerine düşen kısmi sorumluluğu yüklenmek zorundadır. Işçi hareketi, 
kapitalist anarşi daha tarih müzesine kaldırı lmadan önce de bu anarşiye 
düzenl i l ik elemanlarını getirmek zorundadır. 

Bütün bu söylenenler, soyut sorunlara değil de, 1966 Şubat'ında patlak 
veren hükümet buhranının ortaya attığı ve gelecekte de yeni hükümet 
buhranlarıyla müzminleşebilecek somut sorunlarla i lgi l idir. Belçika Komü
nist Partisi'nin görüşüne göre işçi  hareketi, gerileme siyasetine son ver
meyi, vergileri daha fazla arttırmamayı, işletmeleri kapatmayı ve her türlü 
kısıtlamayı önlemeyi, iktisadi gelişme için gerekli parayı bankaların ve 
büyük sanayi g irişimlerinin kasalarında bulup çıkarmayı yükümlenecek bir 
hükümeti destekliyebil ir. Şüphesiz örgütlü emekçilerin uyanıkl ı l ık içinde 
göstereceği dayanışmaya mutlaka ihtiyaç duyacak olan böyle bir hüküme-
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tin i ktidarı altında daha iyi bir geleceğe umut beslenebilir. Fakat, yeni 
karışıklıklardan otomatik olarak  daha iyi 'n in doğacağ ını sanmak, kendi 
kendini a ldatmak o lur. 

Biz, buh ranın  nasıl sonuçlanacağ ı hakkında kehanette bulunacak deği 
liz. Ama güvenle söylenebilir k i ,  Belçika'n ın  hôk im sınıfları şimdiye kadar 
yaşad ıkları en ağır buhranı geçirmektedirIer. Belçika Komünist Partisi ile 
müttefikleri ise, ü lkenin bugünkü keşmekeşten kurtulmak i çi n  çağdaş de
mokratik bir hükümete sahip olması gerektiğin i  ve ayni zamanda da şimdi 
geçmekte olduğumuz olanaklar  aşamasını zamanında ve titizl ikle tesbit 
etmesi gerektiğin i  ayni güvenle öne sürebi l i rler. 
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