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Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 

Afrikada toplumsal ilerleme ile ilgili bazı sorunlar 

Aleksondr Sobolev 
(Sovyet felsefe doktoru ) 

Bugün Afrika kıtası i lerici bir gelişme yoluna g i rmiş bulunuyor. 

Kıtan ın  her ta rafında yen i l ikleri n  f i l izlendiğini ,  i ktisadi, toplumsal  ve 
siyasal olanlarda i lerici teşki lôt şeki l lerinin meydana geldiğini , gel iştiğini  
ve güçlendiğini görüyoruz. Oretici güçlerin, yavaş oma devaml ı  artışına 
do şahit oluyoruz. Kültür, eğitim gelişiyor. 

Ama Afrikan ın  karşılaştığ ı  sorun lar, fevkalôde güç şartlar içinde çözüm
lenmektedir. Afri ka devrimini  derinlemesine etkileyen çelişmeler fevka
lôde keskinleşti. Buradaki başlıca çelişme, Afrika halkları i le, emperya
lizm ve yeni-sömürgeci l ik arasında varolan çelişmedir. Bugün Afrika kıta
sını bölen diğer bütün çelişmelerin gelişimine temel teşkil eden, emper
yalizmin günden güne ortan faal iyetidir. 

Bugünkü ortam içinde, büsbütün keskinleşen şu temel soru i le karşı laşı
yoruz : Varolan çel işmelere çözüm yolları sağlayabi lecek, güçlükleri yene
bi lecek, Afrikayı kalkınma yoluna sokabilecek toplumsal  şekil ler hangi
leridir? 

Bu yazı çerçevesi içinde, bu soru ile i lg i l i  bazı nokta ları bel i rtmeye 
ça lışacağım . Bu yazıda daha çok tropikal Afrika ü lkeleri n i  incel iyorum.  
Bu şartlar içinde i leri sürdüğüm tezlerden ancak bazıları kıtanın Arap 
ü lkelerine tatbik edilebilir. 
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t. Afrikanın özellikleri ve tarihsel gelişimin genel kanunları 

Afri kadaki toplumsal ilerleme olanakla rın ın  incelenmesi, kıtanın ta rihsel 
gelişmesindeki özel l iklerden, Afrika toplumlarına özgü niteliklerden, 
çeşitli ülkelerde ' bugün hüküm süren toplumsal ve iktisadi durumdan 
doğan bi r takım yeni siyasi ve nazari sorunların  bilimsel çözümünü zorun
lu luk ha l ine getiriyor. 

Afrikanın başlıca özelliklerinden biri şudur:  Sömürgeci egemenl ik  bu 
kıtada utanma nedir bi lmeyen, en kaba, en korkunç ta lan şekillerini almış
t ır .  Afrika ekonomisinin yapısına gelince, bu ekonomiyi meydana getiren, 
a ra larında herhangi bir örgensel bağ bulunmayan,  paralel iki sektördür :  
Sömürged. ,!icari) sektörle, geleneksel (ataerkil) sektör. Yerli ekonomileri 
amansızca yağma eden sömürgeci l ik, iktisadi gel iş imi çok uzun sü re 
gecikti rmiştir. 

Afrikan ın  iki nci bi r özel l iği de şudur: I ktisat, doğal bi r üretime, gel iş imin 
i lk  aşamasında kalmış, cemaat ve aş iret i l işkileri çerçevesi içinde gerçek
leşen ufak bir pazar ü retimi temel i  üzerinde kuru lmuştu. Afri kada, halk
ların  çoğu toprak sıkı ntısı çekmiyordu, daha çok i ktisat dış ında kalan 
baskı metotları yolu ile sömürüıüyordu. Feodalizm birkaç ülkede a ncak 
mevcuttu. 

Afrika ü lkelerinde, sı nıf i l işkileri nin başlıca özel l iği ,  devimsizliktir (hare
ketsizlik), toplum içindeki ayırı mlaşmaların ağır  temposudur, a racı grup
lar ın ın çokluğu, sı nıfları n gel işiminde ve birbirine karışmasında görülen 
büyük fa rkla rd ı r. 

Ote yandan, Afrika toplumların ın sınıf yapısı, tropi ka l  Afrikan ın  bütün 
ü lkelerinde - az veya çok kuvvetle - devam eden sop ve boy i l işkilerin in 
büyük etkisi alt ındadır. 

Afrika nüfusunun büyük çoğunluğunu ve cemaatın temel ini teşkil eden 
unsu r, emekçi köylülerd i r  (nufusun % 80-90'1) Bunlar genell ikle yoksul 
köylülerdir, veya ta rım işçilerid ir, ama a rala rında daha varl ık l ı ,  orta köy
lüler de bulunmaktad ı r. Köylülerin büyük çoğunluğu korkunç bi r yok
sul luk içinde yaşıyor. Bu yoksul luk, azalacağına, tersine, günden güne 
a rtıyor. Bu da çağım ızın en büyük belala rından biri, ü retici güçlerin geliş
mesin i  köstekleyen büyük bi r engeldir. 

Cemaatın içinde, ü leştirmenin niteliği, ü retim gücünü a rttırma, üretimi 
gel iştirmek üzere biriktirme, ü retimi çağ ımıza uydurma isteklerini uyan
d ı rm ıyor. Ostel ik  tefeci, a racı ve çerçi, köylüleri ve tarım işçilerini aman
sızca sömürmektedir. Cemaat üyeleri çok yüksek faiz ödeyerek borç bula
bil iyorlar. Vergi siyaseti de cemaatın hayatına çok olumsuz etkiler yapı
yor. Bu şartla r  içinde, toprakla geçimini sağ layamayan köylü, iş bulmak 
iç in  şehire gidiyor, orada da kapital ist sömürme şeki l leriyle karşı laşıyor. 
Ama şehirde çal ışan köylü, bütün aşiretin mal ı  sayı lan, kişesel gelirin 
bi le d i lediği gibi kul lanmasına imkan bıra kmayan cemaatla bağların ı  
devam ettiriyor. 
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Yukarıda saydığımız özelliklerden öneml i  iki sonuç çıkartabil iriz : 
Tropika l  Afrika ülkelerinde, köylülerin çoğu (ki bunlar bağımsız bir  

i ktisadın dış ında kalmış köylülerd i r) mülkiyet i l işkileri bakımından, ü re
tinde işgal ettikleri yer, kanazç şekilleri ve önemi bakımından, hatta zihni
yetIeri bakımından, gerçek anlamı i le küçük-burjuvalar  deği ld ir. Bunlar 
daha çok yoksul köylüler ve tar ım işçileridir. Tropikal Afrika köylerinde, 
geleneksel küçük-burjuva tabakası son derece önemsizdir, hatta bazı 
bölgelerde, hiç yoktur. Başka bir deyişle, küçük·burjuvazinin yayılma 
alanı ,  toplumsal bakımdan çok sın ı rl ıd ı r. 

Çok düşük gel işme düzeyi, ü retim i  düzenleme konusunda gösterdiği 
tutuculuk, çağ ım ıza uymayan ü leştirme sistemi yüzünden, klan ve aş iret 
cemaatında dinamizm, isteklenme diye bir şey yoktur. Oretici güçlerin i  
geliştirmesi, daha  geniş b i r  ü retim kurması i ç i n  gereken iç yard ım kay
naklarından yoksundur. Bugünkü şekl i ile cemaat, bazı ların ın  iddia ettiği 
gibi, toplumu sosyal izme götüremez ; tersine, bu gidişi köstekler. Bununla 
beraber, cemaatın ortadan kald ırı lmasını , veya ticaret ve para i l işkilerin in  
gelişmesiyle doğacak karşıt sınıflara bölünmesini beklemek yanlış olur. 
Bu sorunu çözümleyecek başka bir yol vardır. En emin çözüm yolu, her 
halde, cemaatın olumlu unsurlarını (yan i  demokratik ve kolektif unsur
larını) koruyarak, bu topluluğun bütün üyeleri a rasında eşit l ik özel l iğ in i  
taşıyan, çeşitli aşamalarla herkes için çal ışma zorunluluğunu,  emeğe göre 
ücret a lma prensiplerinin kabulü, üretimin gelişmesini sağlamak üzere 
kişisel ve kolektif isteklendi rme yol ların ın  uygulanması i le, yeni bir ü retim 
birimi haline getirilmesidir. Böylelikle yeni bir hayatiyet kazanan, yepyeni 
bir şeki l a lan cemaat, gel işmiş bir üretim, ta rımda ve zanaatçı l ıkta ü retici 
güçlerin gelişmesine daha geniş bir a lan sağlayabi l i r. 

Bu demokratik başkalaşma köy halkı nda büyük dönüşümlere yol aça. 
bil ir, köylüyü faa l  bi r emekçi, toplumda önemi bir siyasi ve ü retici güc 
haline getirebi l i r. 

Afrika proleta ryasında, meydana gelmesinde ve gelişmesinde de çeşitli 
özellikler, bu lunmaktad ı r. Proleta ryan ın  meydana gelmesi yabancı serma
yenin ülkeye girmesine bağl ıd ı r. Çoğu zaman, meydana gelen proletarya 
mi l l i  burjuvazi i le değil, yabancı sömürücülerle karşı laşıyor. 

Sömürgeciler, Afrika proletaryasına bazı olumsuz nitelikler kazandır
maya bilerek çal ışmışlard ı r. Bir kere, bu proleta ryan ın  yapısı daima değiş
mektedi r. Şehi rde bir iki yı l  çal ıştıktan sonra, köye, cemaate dönenler 
çoktur, bu sefer de yeni unsurlar köyden ayrı l ı r, şehire gider. Sonra, f i i l i  
clarak proleter hal ine gelmiş birçok emekçi sık s ık işletmeden işletmeye, 
hatta ü lkeden ü lkeye geçer. Nihayet, sömürgecHer, yerli proletaryan ın  
mesleki bi lgiler edinmesine, siyasi b i r  rol oynamasına, teşki latlanmasına, 
s ınıf bil incini geliştirmesine, yeni bir rejim  kurma ödevin yerine getirme
sine engel olmak üzere büyü k çaba sarfederler. 

Ama tarih durdurtulamaz. Afrikada bugün kalaba l ık  olmamakla bera
ber, çağdaş bir proletarya doğmuştu r ve gelişmektedi r. Proletaryanın  bu 
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kesimi, Afrika toplumunun en i lerici unsurunu teşkil ediyor ; inceleme 
zincirin in  en son halkasına gelindiği vakit, bu çağdaş proletaryanın, sos
yalizmin toplumsal temeli ve kurucusu olacağı da a nlaşı l ıyor. Siyaset ala
n ında yeni ç ıkan bu yeni toplumsal güc, Afrikan ın  geleceğ ini tôyin edecek 
güçtür. 

Afrika ü lkelerinde, emekçilerin en büyük iç düşmanı, sanayi ve ticaretle 
meşgu l  yerli burjuvazidir. Yabancı sermayeye bağlı ,  ve bu yüzden «komp
radar .. veya «bürokratik •• burjuvazi adı verilen bu unsurlar, son zaman
larda çok kuvvetlenmişlerdir. Bazı ü lkelerde iç tehl ikelerin in en büyüğünü 
teşkil eden bu burjuvazidir. Emekçilerin d iğer iç düşmanları ise, yarı
feodal, yarı-kapital ist sömürme metotlarına başvuran klan veya aşiret 
eşrafıı . Hattô, Afrikan ın bazı ü lkelerinde, gelişmesinin i lk  aşamasında 
bulunduğu halde henüz, mi l l i  burjuvazi b i le  emekçiler iç in  oldukça büyük 
bir tehlike teşkil etmektedir. 

Afrika halklarının toplumsal ve manevi hayatında görülen özellikleri 
fazlasiyle şişiren bazı Afri kal ı  şahsiyetler, bu halkların  tamamiyle özgür 
olduğunu iddıa ediyor. Onlara göre, Afrika halklarının tarihsel kaderi i le 
insanl ığ ın diğer kesimlerin in tarihsel kaderi a rasında temel farklar  bulun
maktad ı r. Ama bunu söylemek, Afrikaya özgü bir gelişme yolu, Afrikaya 
özgü bir sosyal izm vard ı r  şeklinde iddialarda bulunmak demektir. 

Bu iddia ların  an lamı  şudur :  Afrika kıtası tarihin genel ak ımın ın dışında 
bulunuyor, insanl ığ ın  geçirdiği tecrübeler, b i l im ve nazariye alanlarında 
elde ettiği büyük sonuçlar, Afrika için geçer deği ldir. Böyleli kle, Afrika 
ha lkları dünya uygarlığ ın ın  dışında kalmaya mahkumdur. 

Ama gerçekler, ama tarih, bu iddiaları yalanl ıyor. Afrika gerçeklerin
deki fevka lôde önemli özel l iklerin varl ığ ını  kabul eden, israrla bel i rten, 
daima göz önünde tutan Marksistler - Afrikal ı  Marksistler dahil - bu özel
l i klerin Marksizm-leninizmin meydana çıkarttığı tarihsel gelişme kanun
ların ın  bir belirtisi - özel şeki l ler alan bir belirtisi - olduğunu söylüyorlar. 

Ama bazı Afri kalı l iderler bu gerçeği kabul etmek istemiyor; Marksizmin 
çağ ım ıza a rtık uymayan, eskimiş bir nazariye olduğunu iddia ediyorlar. 
Ama i leri sürdükleri nazariyeyi destekleyebilecek, herhangi bir temele 
dayanan, inandırıcı kanıtla r verdikleri yok. 

Sovyetler Birl iğinin ve diğer sosyal ist ü lke halklarını zafere götüren, ister 
Avrupada, ister Asyada, ister Afrikada, ister Amerikada sınıf mücadele
sine rehberl i k  eden Marksizm-leninizmdir. 

Bi limsel komünizm nazariyesi, insanl ığa sosyalizme geçiş kanunlarını 
gösterdi .  Bi rçok ülkede sosya lizmi kuran, sadece mil l i  deği l ,  mi l letlerarası 
bir önem taşıyan, yeni bir toplum örneği yaratan halklar, bu nazariyeden 
esinlenmiştir. 

Sosya l izmi kurma işinde Avrupa ve Asya ü lkelerinde elde edilen tec
rübelerin Afrikaya uygulanamıyacağın ı  söyleyenler çoktur. Hattô bu ko
nuda, proletarya diktatoryası, Marksist-leninist partin in oynadığı öncü 
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rolü, bi l imsel komünizm nazariyesını n  taşıdığı önem, i le i lgi l i  Marksist
leninist tezlerin çok tartış ı labi leceğini ,  inkôr bile edilebileceğ in i  iddia 
edenler de var. Sosya lizmi kurma metotla rı ,  ağır sanayi hafif sanayi, 
sanayi-tarım ilişkileri de tartışma konusu oluyor. 

Kanaatıma göre, bu sorunların  tartışmaya konu olması, bir anlaşmaz
l ıktan, bazı marksist-leninist kanun ve tekliflerin dogması yorumundan 
meydana gelmektedir. 

Meselô, insanl ığ ın sosya l izme geçebilmesi için, gereken temel şa rtlar
dan biri, işçi s ınıfın ın  yönetici l iğidir. Bu yönetici rolü inkôr edilmez bir 
gerçektir. Ama sosyalist kanunlar, soyut kuramlar hal i nde kalmaz. Somut, 
tarihsel eğ i l imler şekl inde bel i ri r. Bu yüzden de, devrimci sürecin çeşitli 
dönemlerine göre, çeşitli ü lkelere göre, işçi sın ıfı n ın  yönetici rolü fevka
lôde çeşitli şeki l ler alarak di le geliyor, somut yollarla gerçekleşiyor. Or
neğin, Moğolistan Halk Cumhuriyeti kurulduğu zaman, bu ü lkede işçi 
sı nıfı henüz meydana g"elmemişti. Ama diğer kardeş ü lkelerde, örneğin,  
Sovyetler Birl iğini ele a l ı rsak, bu ü lkede işçi sı nıfı tarihsel ödevini hattô 
bi rçok yönden, sosyalist devletin tarihsel ödevini  de yerine getird i .  

Afrikaya gelince, bu sorun bu kıtada daha da özgün bir şekil a lmakta
d ı r. Afrika halkların ın mi l l i  kurtuluş ve toplumsal ka lkınma uğrunda yürüt
tükleri savaş, dünya devrimci sürecinin ayrı lmaz bir parçasıd ı r. Bi l indiği 
gibi, dünya devrimci süreci üç büyük akımdan meydana gelmektedir :  
birinci akım, sosya l izmi ve komünizmi kuran, böylece devrim i  durmaksızın 
genişleten ve derin leştiren halkların devrimci ve başkalaştırıcı hareketidir. 
ikincisi, sömürge halinde bulunan veya gelişme yoluna yeni girmiş ü lke
lerde halkların yürüttüğü ulusal ve toplumsal devrimlerdir. Oçüncü akım, 
gelişmiş kapital ist ülkelerdeki işçi  hareketidir. Dünya devrimci sürecinde, 
proletaryanın tarihsel ödevi - hiç değilse bu ödevin temel yönleri - sos
yalist sisteme ve dünya işçi sınıfına düşen bir ödevdir. Afrika halkları 
bugün sosya l izmi kurma işinde elde edilmiş zeng in tecrübelerden fayda
lanabil iyorlar. Emperya lizme karşı, mi l l i  bağ ımsızl ık ve toplumsal kalkınma 
uğruna yürüttükleri savaşta, Afrika halkların ın  güçlü ve sadık dostları 
dünya sosya l ist sistemi ve dünya işçi sınıfıd ı r. Afrika hareketine bi l imsel 
sosya l izmin görüşlerini sokan sosya list ü lkelerle dünya işçi s ın ı fıd ı r. 

Bu şartlar içi nde, işçi sınıfı n ın  öncü rolünü somutlaştıracak yeni şeki l ler 
bulunabi l ir. Afrika halkları bu yeni şekilleri bulmaya başlamıştı r bile. 
Orneğin, dünya sosyalist sisteminin varl ığı , devrimci demokratik partileri n  
yönetimi a ltında sağlanan köklü toplumsal dönüşümlerin gerçekleşme
sine imkôn veriyor. 

Ama sosya lizmi kurma evreninde, çağdaş ü retim fevkalôde gel iştikçe, 
işçi s ınıf ının büyük veya ufak bir kesimi bil i nce vardıkça, örgütlendikçe, 
yavaş yavaş ortak görüşler benimsedikçe, Afrika ü lkeleri nde de siyaset, 
ideoloji ve teşkilôt a lanlarında bu s ın ıfın oynadığı yönetici rol gitgide 
önem kazanacaktı r muhakkak. 
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Bir yandan bil imsel sosyalizm nazariyesi, öte yandan halkların  toplumun 
devrimci başko laşması konusunda edindiği tecrübeler, sosyal izmi ku rmak 
için çok çeşitli metotla r arasında bir seçme yapmak imkônını sağlıyor. 

örneğin Sovyetler Birl iği Komünist Partisini ele o la l ım .  Devrimin i l k  
y ı l larında, Sovyetler Bi rl iğinde, kapita l izmi «baskınla yenmek .. , başka b i r  
deyişle «sosyal ist ü retimi ve  sosyal ist dağıtımı . . .  en  kısa, en dolaysız, en 
hızl ı yoldan kurmak .. isteni lmişti. Yeni Iktisadi politikan ın  - NEP'in kabu
lünden sonra, işçilerle köylüler a rasındaki ittifağı kuvvetlendirmek üzere, 
şehirle köy a rasındaki al ış-verişi oza miye çıkartmaya çal ış ı ld ı .  Hattô bu 
a maca varmak için, özel ticaret yoluna da başvuruldu.  IJIkenin  i çi nde  
kapital izmin bel i rl i  s ın ı rlar içinde gelişmesine göz yumuldu, yabancı şir
ketlere imtiyazlar veri ld i .  

Sanayileşme ve kolektifleşti rme döneminin başlıca özellikleri, ü retici 
güçlerin çol .ıız l ı  bi r tempo i le a rttı rı lması, ta rım üretimin in sosyal ist 
temeller üzerinde hızla kurulması oldu. özgürlüğe kavuşan ilk ülkenin  o 
dönemde bu lunduğu şartlar, mi l letlerarası durum karşısında vardığı  bazı 
düşünceler, bu h ızl ı  tempoyu gerektiriyordu. 

Kısacası, sosyalizme geçiş konusunda şimdiden elde edilen tecrübelere 
dayanarak, yeni bir hayat kurmak üzere başvurabileceğ imiz iki yolun  
bulunduğunu söyleyebi l iriz. 

Birincisi, çağı geçmiş toplumsal ve iktisadi i l işki lere şiddetle son veren,. 
icabında iktisat dışı yol lara başvurarak, eskimiş yapı ları bi le bile yok 
eden, ü retimi çok hızlı bir tempo ile geliştiren, siyasi şartları n  zorun lu luk 
hal ine getirdiği ,  yeni hayat şeki l leri ni b i r  an önce yaratan yoldur. 

Ama bir metot daha vardı r: Çeşitli toplumsal yapı lar arasında yürütülen 
rekabet yolu .  Bu rekabette i lerici, yükselen şeki l ler zafere u laşıyori tutucu, 
sonuna yaklaşmış şeki l ler ise yeni lgiye uğ ruyor. Bu metot, yeni şeki l lerin 
i lerici nitel iğini iyice beli rtmek, zayıf düşmüş olanları kesinl ikle ortadan 
kaldırmak üzere, iktisadi kanunları azami şeki lde kul lanmaktadı r. Bu 
metodun uygu lanması, aşamal ı  değ işmelere, toplumsal i l işkileri değiştirme 
a macını güden dönüşümlere bağl ıd ı r. Maksat burada baştan aşağ ı değiş
tirilen toplumda acı ları elden geldiği kadar hafifletmekti r. 

Lenin bu konuda şöyle diyordu : 
«Bundan önceki devrimci durumlu mukayese edi l i rse, bu çozum yolu 

reformist bi r yoldur. ( Ihti lôl, eski durumu yavaş yavaş, i htiyatla, aşama
larla, mümkün  olduğu kadar yıkmadan tekrar kuracağıM, bu durumu, en 
temel, en önemli unsurları i le yok eden bir altüst oluş demektir. ) 

" . . .  Gerçek devrimci için, en büyük tehlike, belki de tek tehlike, ifrata 
kaçmasıd ı ri devrimci yol ları n  etkil i  şeki lde yerinde kul lanı lması için göz 
önünde tutulacak s ın ırları ve şartları unutmasıdır. Gerçek devrimciler 
çoğu zaman bu noktada iyice şaşı rıyorlar. «Devrim .. kel imesini büyük bir  
Di le yazmaya başladıkları ,  ihtilô l ı  adeta tanrısal bir amaç haline  getir
dikleri, soğukkanl ı l ıkla, uyanıkl ıkla kafasını kul lanamaz, hangi anda, 
hangi şartlar  alt ında, hangi faa l iyet a lan ında devrimci gibi davranı laca-
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ğını ,  hangi anda, hangi şartla r a ltında, hangi faaliyet a lan ında reformcu 
eyleme geçileceğini  düşünemez, hesapl ıyamaz hale geldikleri zaman. 
Gerçek devrimciler uyanıkl ığ ın ı  kaybettikleri «büyük, muzaffer dünya dev
rim i  .. n ın, şartlar  ne olursa olsun ve bütün faa l iyet a lanlarında devrimci 
yol la bütün sorunları çözebileceklerini sandıkları onda mutlaka mahvola
caklard ı r. )  Bu mahvolma sözünü bir dış yeni lgi  an lamında d eğil , oma içle
rinde, dôvaların ın  iflôs ettiğini duymaları anlamında kul lanıyorum.» 

Afrika halkların  yeni hayatlarını nasıl kuracaklar? Hangi metotla ra baş
vuracaklar? Buna hiç şüphesiz kendi leri karar verecektir. Ama elde edilen 
tecrübeler göz önünde tutulurso, bugüne kadar denenmiş yol ve yöntem
lerin iyi ve kötü yönlerini görebilecekler. Bu do hiç şüphesiz hataları, 
zararları asgariye indi rerek i lerlemelerin i, en kısa süre içinde sosyalizmle 
i lgil i sorunlara etki l i  çözüm yol ları bu lmalarına imkôn verecektir. 

2. Büyük Afrika devrimi: Niteliği, özellikleri, itici güçler, dönemleri 

Bi l imsel sosya l izm - bütünü i le veya başlıca kısımları i le  - Afrikada hiç 
durmadan i1erliyor. Afrika gerçeklerinden doğan ivedi l i ,  çoğu yeni, özgün 
sorunları çözmek üzere, bil imsel sosya l izmin görüşlerini uygulamak üzere, 
d ireşken çaba lar artıyor. Ozel l ikle, önümüzdeki y ı l larda izlenecek yol lar  
konusunda çok çetin bir mücadele yürütülüyor. Bu konuda ik i  olanakton 
birini seçmek zorunludur:  Kapitalist yol veya sosya l ist yol. Ustel i k  hayat 
çoğu zaman bu seçme imkônını  de halklara bırakmıyor. 

Cemaat sisteminin dağı lması, bürokratik bir burjuvazinin yükselişi, 
henüz kalaba l ık  olmayan mi l l i  burjuvazinin gelişmesi ile kapitalist i l işkile
rinin kendi l iğinden gel işeceğini  sanan emperyal ist devletlerin bu u mudu 
gerçekleşmedi .  Zaten emperya l ist devletler as l ında bu gelişmeye bi le 
taraftar deği ld ir ;  kapitalist de olsa, her gelişmenin, emperya l ist menfaat
lerin i  tehlikeye düşürmesinden korkuyorlar. Yeni-sömürgeci l iğin Afrikada 
kurmak istediği şey, yabancı tekellerin egemenl iği  altında bulunacak, 
çeşitli kısı ntı la rla s ın ırlandır ı lmış bir kapita l izmdir. . 

Emperyalistler Afrikayı kapitalist iş bölümü alanında tutmak, sosyalizm 
yolunu seçmesine engel olmak, gelişmiş kapitalist ü lkelere iptidai mad
deler sağlayacak bir kıta hal inde bırakmak istiyorla r. Ama bu amaçları 
gerçekleştiği takdirde, kıtanın bugün karşı laştığ ı  çetin ve ağır  sorunlar, 
b ir  kat daha keskinleşecektir. 

Bir yol daha vard ı r :  Sosya l izme g iden yol .  Bu yol hiç şüphesiz kolay 
deği ldi r, ama en sonunda, Afrika kıtasın ın bütün toplumsal  sorunları n  
çözümleyecek, Afrika halkların ın  temel menfaatlerine hizmet edecek, istek
lerin i  gerçekleştirecek iktisadi bağ ımsızl ığı, gerçek kalkınmayı sağlayacak 
bu yoldur. Bütün halklar, bütün i lerici güçler bu yol uğrunda savaşıyorlar. 
Ama bu yolda i lerleyebilmek için, devrimci öncü güçlerin yönetimi a ltında 
bulunan kitlelerin yaratıcı eylemi. cesaretli savaşı zorunludur. 
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Sosyal izme götüren yolda halkların karşısına fevkaıade kuvvetl i  üç düş
man dikilmektedi r. Bu düşmanla r  şunlardır: 

a) Emperya lizm ve yeni-sömürgecilik sistemi .  
b )  Güçleri ka laba l ık  olmayan, a m a  devlet mekanizmasında v e  iktisadi 

hayatta, ordu içinde, siyasi vb. örgütlerde işgal ettikleri yer, emperya
l izmle kurdukları bağlar göz önünde tutu lursa, toplumsal kalkınma için 
büyük bir tehlike teşkil eden yerli gerici güçler. 

c) Afrika devletlerinin toplumsal ve iktisadi yapı larında çağımıza uyma
yan nitelik; sanayi ve ta rım üretiminin düşük seviyesi; kitlelerin yoksul
luğu, kültü r a lanındaki gerika lmış l ık. 

En engelleri yıkmak, emperyalizmi ve yeni-sömürgeciliğ i yenilgiye uğrat
mak, gerçek bir iktisadi bağımsızl ığa kavuşmak, yerli gerici güçleri siyasi ve 
iktisadi a lanlarda yenmek, halkların siyasi ve iktisadi egemenliğin i  kurmak, 
çok geniş bir demokrasi kurmak, halkın-iktisadi ve siyasi sorunların  çözü
müne halkın katı lmasın ı  sağlamak, gerikalmış l ığ ın aldığı  bütün şeki i lere 
son vermek, toplumsal ka lkınmayı gerçekleştirmek, iktisadi bakımdan, 
a henk içinde gelişmiş bir toplum yaratmak, iktisadın  bütün kol la rın ı  geliş
tirmek, sömürmeye son vermek, halka yüksek bir yaşama seviyesi sağla
mak, sosyal adalet rej imini kurmak, bütün milletlerin, bütün aşiretlerin, 
toplumsal hayatta kadın-erkek eşitliğ ini garanti altına a lmak, kültürü h ızla 
geliştirmek, Afrika kıtasındaki bütün ülkelerin sı nra ile gi riştiği büyük top
lumsal devrimin özü işte budur. 

Bugünkü dönemde, bu devrim mil l i  ve demokratik b ir  nitelik taşımakta
dır. Çünkü a macı, mi l l i  ve toplumsal sorunlar birbirinden katiyen ayrı la
mıyacağına göre, evvelô eksiksiz mill i bağ ımsızl ığ ı ,  sonradan da toplumsal  
kalkınmayı ve iktisadi refah ı  sağ lamaktır. 

Ama Afrika devrimi, bundan önceki devrimlerin hiçbirinde görülmeyen 
özellikler de taşımaktad ı r. 

Afrikadaki devrimci sürecin önemli bir özelliğ i, sömürgeci egemenlik 
yıkı ld ıktan, mil l i  ve demokratik güçler iktida rı el lerine aldıktan sonra, 
yıkıcı ödevlere nispetle, yapıcı ödevlere gereken önceliği tanımal ıd ırlar. 

Daha önce de belirttiğ im gibi, Tropika l Afrika ülkelerinin çoğunda 
feodalizm gel işmiş bir toplumsal sistem olmamıştır. Bu şartlar içinde feo
dalizmi yıkmak diye bir mesel e olamaz. Kapitalizm de bu ülkelerde bir 
sistem hal ine gelmemiştir. Demek oluyor ki, kapitalizmi yıkmak diye bir  
mesel e ile karşı laşm ıyoruz. Oysa, dünyanın başka bölgelerinde yapılan 
bütün devrim ler, ası l  bu ödevleri yerine getirmek zorunda idiler. 

Afrikadaki toplumsal devrimin demokratik döneminde görülen başlıca 
özellik şudur :  Bu dönemden sonra, Afrika ülkelerin in çoğunda, karşıt s ın ıf
lar arasında iç savaşın önüne geçilebil ir, gerek siyasi, gerek iktisadi yol
lara başvurarak, birlik haline bulunan ha lka dayanarak, düşman sınıf lar 
tecrid edilebi l i r, çoğunluğun isteğine boyun eğmek zorunda bırakılabilir. 
Ama bunu söylemekle, şartlar neolursa olsun, si lôhlı yollara katiyen baş
vurulmamal ı ,  demek istemiyoruz. (Aşı rı sol lar komünistleri böyle bir pren-
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siple hareket ettiklerini iddia ettikleri halde.) Sömürgecilerin ve ırkçı lar ın 
siyasi egemenliğini yıkmak için s i ıahl ı  yollara başvurmak şarttır, hiç 
şüphesiz. Yen i-sömürgeci rej imiere karşı da si lahl ı  mücadele bazan baş
l ıca savaş yolu hal ine gelebil iyor. Afrikada geçirilen tecrübeler siıahl ı  
çatışmaların meydana gelebileceğ in i  - ve geldiğini - göstermektedir. 
Ama bu si ıahl ı  çatışmaları n  çatışmala r genel l ikle yüzeyde ka lan, derin 
nedenleri olmayan olaylardır. Çoğu zaman, bunlar siyasi çevreler veya 
klan lar  a rasında iktidarı ele geçirmek üzere yürütülen mücadeleyi d i le 
getiriyor. . 

Afrikadaki toplumsal devrimin tarihsel bir özelliği de, devaml ı l ığ ı ,  g it
tikçe artan devimci güçü, güçler biriktikçe, toplumsal  i l işki ler geliştikçe, 
b ir  ödevden başka bir ödeve aşamal ı  geçişidir. 

Emperyalistler, yeni-sömürgeciler ve yerli ajanla rı, hiç şüpheSiz, dev
rim i  boğmaya ça lışıyorlar. Toplumun gel işmesinde, duraklamalar, zig
zaglar, hatta gerilemeler görülmektedir. Ama gitgide kesinl ikle  beliren 
ta rihsel eğilim, gelişme temposunda görülen hızlanıştır. Bu eğilimin kes
kinleşmesi de daha çok, kitlelerin faa l iyetine ve bilincine, devrimci yurt
sever güçlerini hareketine bağ l ıd ı r. 

Afrika şartlarında, reformlar, devrimi i lerletecek bir yol, çelişmelere 
çözüm yol ları bulacak bir metot, toplumu bir nitelikten diğer bir niteliğe 
geçirecek bir güç haline gel iyor. 

* 

Afrikanın birçok ülkesinde geçirilen tecrübelerden anlaşıldığ ı  gibi, bu 
kıtadaki genel demokratik sorunlara kapital izm çerçevesi içinde bir çözüm 
yolu bu lmanın imkônı yoktur artık. Bütün bu sorunlar, kapita list-olmayan 
yol, veya ka

'
pitalist-olmayan gelişme yolu adı verilen, geçici bir gelişme 

aşamasında çözümlenebilir. Bu evrede geçiş sorunlarına genel bir nitel ik 
taşıyan, ama sosyal ist bir perspektife yol açan genel demokratik sorun
lara çözüm yol ları bulunmaktad ı r. 

Hiç şüphesiz, «kapital ist-oymayan yol .. deyimi, eksik bir terimdir, tek 
üstünlüğü, sosyalizme giden yolda bir ara-dönem zorunluluğunu belirt
mesidir. (Azeil ikle sosyal izmin kuru lmasına derha l başlayabi lmek için ge
reken maddi şartların bulunmadığı Afrika ülkeleri söz konusu olunca. ) 

Gerçekte, sosyalizmi kurmak için, her şeyden önce, sanayide ve tarımda 
kuvvetli üretici güçleri n yaratı lması; sonradan da üretim a raçla rının sos
yalistleştirilmesi, sosya list ü retim ilişki lerin in bulunması; n ihayet, toplu
mun sosya list bir temele dayanan siyasi örgütler içinde teşki lôtlandır ı l
ması şa rtt ır. 

Oysa, bu sorunlara dolaysız çözüm yol ları sağlayabi lecek objektif şa rt
lar, Afrika ülkelerinin çoğunda, yeni yeni meydana gelmekted ir. lJretim 
a raçlarını (ilkel iş araçları söz konusu olsa bi le) sosya l leştirmek üzere 
a l ınan i lk  tedbirlere bile sosyal izmin kurulmasın ı  sağlayacak bir unsur 
d iye bakanlar var. Hiç şüphesiz, halkı n  menfaatlerine hizmet etmek üzere 
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üretim araçların ı  sosyal leştirmekle bir adım atı lmış oluyor. Ama kuvvetli 
bir maddi temel bulunmazso, kültür a lanında belli bir ilerleme sağ/on
mazsa, sosya l leştırma tedbirlerin yetersiz kal ı r  ve sosyal izme yol açmaz. 
Gereken toplumsal, iktisadi, kültürel, hatta kısmen siyasi şa rtlar, geçici, 
özgün, «kapitalist-olmayan» adını  verdiğimiz dönemde meydana gelmek
tedir. Bu dönemde uygulanan tedbirler sosyalist bir nitelik taşıyor, oma 
henüz, sosyalist toplumun kuru lması i le sonuçlanmıyor. 

Kapita list-olmayan evre, fevkoıade karmaşık bir tarihsel olaydır. 
Birinci özel liğ i :  Bu evre, kısa bir süre içinde gerçekleşen yoğun bir 

devrim teşkil ediyor. Mesele burada, başka ü lkelerin birkaç yüzyıl içinde 
kattığ ı  yolu, on yirmi yıl içinde katmaktır. Afrika halkları bugün tutuculu
ğun duvarların ı  yıktı, kal kınma ve i lerleme yolunu büyük bir hızla kotmaya 
başladı. 

I kinci özell iğ i : birçok toplumun feodal izm veya kapita lizm çerçevesi 
içinde, feodal ist veya kapitalist metotlaro başvurarak yerine getirdiği 
tarihsel ve toplumsal  ödevler, sosyalizm-önceki dönemde, kapital ist-olma
yan bir gelişme çerçevesi içinde, genel demokratik sorunlar olarak ger
çekleştirilecektir. Bu yüzden de kapita list-olmayan evrenin iktisadi ve siyasi 
programında, devrimci sürecin, ü lkeyi doğrudan doğruya sosya l izme gö
türmemekle beraber, genel a nlamda demokratik ve devrimci dönüşüm
lerin çerçevesini  aşmasına, a z  çok sosyalist unsurlar kazanmasıno yol 
açan tedbirler yer a lmaktadı r. 

Oçüncü özellik : Kapitalist-olmayan yol, büyük tarihsel sıçrayışlara yol 
açıyor, ilkel, geri-kalmış, yarı-köleci, yarı-feodal, yarı-kapitalist i l işkiler
den, demokratik şekilde teşkilatlanmış bir topluma, en sonunda .ıa, geliş
miş kapitalizm evresini aşarak, sosyalist bir topluma geçme imkônın ı  
sağlıyor. 

Dördüncü özellik: iktisadi ve toplumsal bakımdan, kapita list-olmayan 
evre, bir g eçiş evresidir. O dönemde kurulan toplum, bir geçiş toplumu
dur, üretim ilişkileri d e  aynı niteliği taşımaktadır. Bu geçici nitel iğin yön
leri çeşitlid ir: bu durumun başlıca özel liği, birkaç toplumsal şeklin bir 
arada devam etmesidir. Ama çatışma dolu bir birlik içinde, geçmişin öze/
l ikleri ile geleceğin özelliklerini bir orada taşıyan, bu yüzden de geçici bir 
nitelik kazanan şekiller de vardır. 

Afrikada konkre olarak, geçiş döneminde, mozaik  g ibi yan yana devam 
eden, üretim ilişkilerin in genel tablosunu şu şekli a lmaktadır :  

1.  Gelecekteki sosyalizmin i lk  aşamasını teşkil eden kamu sektörü. 
2. Karma sektör: Devletin ve özel kişilerin mal ı  ola n  işletmelerdir. Bu 

şekil geçici bir nitelik taş ımaktadır. 
3. Yabancı kapital ist sektör: Bu sömürücü, tamamiyle kapitalist şekil, 

çağdaş emperyalizmin en korkunç yönlerin i  dile getirmektedir. 
4.0zel kapitalist sektör: Bu da, tamamiyle kapital ist bir şekildir. Bu 

şeklin, Afrikaya mahsus bazı özel l i kleri vardır. Afrika ül kelerinin çoğunda, 
bu şekil henüz çok gelişmemiştir. 
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5. Kooperatif sektör: Bu sektör, Afrikanın birkaç ü lkesinde, şimdiden çok 
gelişmiştir. Yeteri kadar gelişmiş bir kamu sektörü bulunmayan yerlerde, 
kooperatif şekiller, başlangıçta, sosyal ist nitel ikten uzak olabilir. Daha 
kötüsü, aşiret eşrafının köylüyü sömürmesini kolaylaştı robilir, g izleyebi l i r. 
Ama daha sonra, bu sektör olgunlaştıkça, içindeki sosyal ist unsurlar kuv
vetlenecektir. 

6. Küçük üretim, doğal  iktisat setörü. Afrika ülkelerinde bu sektör, kapi
tal ist ü lkelerdeki karş ı l ığ ından çok farkl ıd ır. Kamu sektörü i le bir a rada 
bulunursa, devletin yardımı ndan do faydalanırsa, bu sektör çeşitli koope
ratif şekiller a labilir, böylelikle sosyalist bir eği l ime yol a çabil ir. 

Işte, kapitalist-olmayan bir gelişme sürecinde oluşan geçici bir nite l ik  
taşıyan toplumsal i l işkiler, Afrikada, bu karmaşık tabloyu meydana getir
mektedir. Şu noktayı do bel irtel im: Bu çeşitli sektörlerin önemi, i ktisadi 
hayatta oynadıkları rol, her ülkeye göre çok değişmektedir. 

Başka bir deyişle, kapitalist-olmayan yol, karşı laşan etkilerin, çeşitli 
sektörlerin bileşkesidir. Savaş yürütüldükçe, eskiden kalmış  toplumsal 
şekiller yenilgiye uğruyor, siyasi a landan çekil iyor. Sosyalist şekiller zafere 
ulaşıyor, boş rolü oyna maya başl ıyor. 

Kapita list-olmayan gelişme yoluna uygun düşen üst yapı, mi l l i  demok
rasi devleti yapısıdır. Afrika ü lkelerinde devlet, bu ü lkelerdeki tarihsel 
gelişmenin ald ığ ı  şekil ler kadar çeşitli, az  veya çok ayırımlı  şeki l ler 
olabiliyor. 

Bununla beraber, üst-yapı ların, kapital ist-olmayan bir gelişmeye ne 
dereceye kadar uygun düştüğünü gösterecek bir ölçüt vardır. Bu ölçüt 
şudur : Devletin izlediği politika kitlelerin menfaatlerin i  göz önünde tut
mal ıd ırj askerler, tekonokratlar, parti bürokratları gibi i mtiyazl ı bir çev
renin, kitleleri siyasi hayattan uzak tutarak, üstün bir duruma geçmesine 
i mkôn bırakmıyacak şartları yaratabi lmelidir. 

Demek oluyor ki, siyasi i ktidarın sosya lizmin tek kaynağı olduğunu iddia 
edenlerin bu görüşüne katiyen katı lmıyoruz. Sosyalizmi kuranlar, bütün 
emekçi s ın ıflar, bütün toplumsal tabakalardır. Tekelci kapita lizme, yerli 
gerici güçlere, askeri hükümet darbeleri tehditlerine karşı sosyalizmi 
sovunacak en büyük güç, halktır. 

3. Demokratik devrimin gelişmesi; bu devrimin sosyalist 

devrim haline gelmesi olanakları 

Mil l i  demokratik devrimin bir gelişmesinden başka bir şey olmayan 
«kapita list-olmayan evre»nin son amacı, bu mi l l i-demokratik d evrimi sos
yalist devrim hal ine getirmekj sosya l ist bir toplumun kurulmasına doğru
dan doğruya girişebilmek için zorunlu olon şartları hazırlamaktır. 

Kapitalist-olmayan yol, ü lkelere göre değişen, uzun veya kısa süreli 
çeşitli evrelerden geçmektedir. Bu çeşitli evreler belirli bir sıra takip etmez. 
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Bununla beraber. kapital ist olmayan gelişmede. toplumsal i l işkilerin 
olgunlaşması sürecinin başlıca halkalarını teşkil eden. kesin sonuçlu 
tarihsel an lar  bulunmaktadır. 

Afri kanın birçok ü lkesinde. uzun sürecek olan birinci evre. her halde. 
bir demokratik hazırlanış dönemi olacaktır. Bu dönemde. toplumsal kal
kınmaya imkôn verecek. kapital ist olmayan yolu bir gerçek hal ine getire
cek maddi. toplumsal .  siyasi ve kültürel şartlar yaratılacaktır. 

Afrikada. çağdaş endüstrin in henüz kuru lmadığı .  veya henüz fevkalôde 
önemsiz kaldığı. a l t-yapısı bulunmayan. tarım ın  de henüz i lkel bir evrede 
kaldığı veya tek bir ü retim tipi i le yeti ndiği ü lkeler vardır. 

Bu ü lkelerde genel l ikle. i ki önemli sektör bulunuyor: Bel irsiz kapita l ist 
unsurlar taşıyan doğal i ktisat. küçük pazar ü retim i  sektörü ile yeni-sömür
g eci yabancı sermaye sektörü. 

Bu ü lkelerde elde edilen tecrübeler bize şunu göstermektedir: Kapita
l ist-olmayan gelişmesinin ilk döneminde. toplumsal  ve i ktisadi a la nda 
karşımıza çıkan başlıca sorun. i lerici bir gelişme tohumların ı  taşıyacak bir 
kamu sektörü ile. mi lyonlarca köylüye. i lerici toplumsal hayat şeki llerine 
geçme olana kların ı  sağlayacak bir kooperatif sistemi kurmaktır. Bu dö
nemde endüstrinin en basit şekilleri kurulmaktad ı r  (tarım maddelerin in 
işlenmesi. tüketim mal ların ın  ü retimi .  donatım ın  tamırı vb. ) . Kooperatif
çi l ik geliştikçe. tarımı modernleştirmek. çağdaş a raçlar. kimyasal gübreler 
vb. kul lanma k da zorunlu hale gel iyor. Bulunmayan altyapı ların  kurma
ması da gerekiyor. Kısacası. mesele burada basit ü retimden genişleti lmiş 
üretime geçmektir. 

O zaman da fevka lôde önemli ve ivedi l i  iki sorunla karşılaşıyoru z :  Be
l i rmeye başlayan özel kapitalist sektöre. sömürgeci sektöre karşı nası l  bir 
tutum takınmal ıyız? Burada görüşler çok çeşitl id ir. Çok yaygın  bi r görüşe 
göre. özel kapital ist sektörün meydana gelmesine. ve tabiatiyle gelişme
sine hiç müsaade edi lmemelidir. Ama bu soruna sağlanacak çözüm yolu 
ü lkeye göre. şa rtlara göre değişecektir. Çözüm yolu şartlara bağl ıd ı r :  
Her yerde ve  her zaman özel teşebbüsün lüzumsuzluğuna kara r  verilebile
ceğini  sanmıyorum.  

iktidar ha lk ın  elinde bu lunuyorsa. emekçiler siyasi faa l iyet yürütüyorsa. 
ü lke sosyal ist dünya ile sağlam bağlar  kurmuşsa. özel teşebbüse bir dere
ceye kadar müsaade edilebi l i r. Bu teşebbüsü devrimci toplumun devaml ı  
kontrolü altında tutmak. ha lk  devletin in e l inde bulunan bütün siyasi ve 
iktisadi yolları kul lanarak. bu sektörün gel işmesine bell i  s ın ı rlar  tesbit 
etmek şartiyle. 

Yabancı sektöre karşı takınalacak tutum sorunu. büsbütün karmaşıktır. 
Tarihsel ve uluslara rası bakımdan. kapitalist-olmayan gelişme yoluna im
kôn veren. bu yolun etki l i l iğ in i  sağlayan. sosyalist dünyanın dolaylı ve 
dolaysız yard ımı i le halkların  bütün sömürgeci ve yeni-sömürgeci ezgi 
şekillerine karşı yürüttüğü kararlı savaştır. Ama Afrika ü lkeleri. kapitalist 
dünya i le bütün i l işkilerini kesebil ir  mi acaba? Tecrübeler bize. geleneksel 
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iktisadi ve kültürel i l işki lerin. az veya çok yeni şeki l lere bürünerek. uzun 
veya kısa bir süre devam ettiğin i  göstermektedi r. Mil letlerarası durumun 
bugünkü şartları içinde. sosyal ist bir dünya varolduğu için. gelişme yoluna 
yeni g irmiş ü lkelerle yeni tipte i ktisadi. bil imsel ve teknik i l işkiler kurula
bilir - gerçekte de kurulmaktadır. Ilerici Afrikal ı  yöneticilerin kanaatına 
göre. en mükemmel çözüm yolu. bütün bu i l işki şekillerin in  devlet mül
kiyeti veya karma mülkiyet vasıtasıyla kuru lmasıd ı r. Böylelikle. mi l l i  ege
menliğe ve i ktisadi bağımsızlağa en ufak zara r  veril meden. ihraç pazar
ları ve uzman ihtiyacı karşı lanabil ir. 

Kapita l ist olmayan gelişmenin i lk  döneminde karşı mıza çıkan a maçların 
gerçekleştirilmesi i le. sosya lizmi kurmak için zorunlu olon şartla r  yaratı l 
mış olmuyor. O zaman. kapitalist-olmayan gelişmede başlayan yeni evre. 
sosyalizm-öncesi dönüşümler dönemidir. Bu dönemde başlıca a maç. gel iş
miş bir hafif sanayi kurmak. ü retim a raçları endüstrisinin temellerini atmak 
oluyor. Bir yandan do. sosya l laştırma süreçleri devam etmektedir. Objektif 
şartlar buna müsait olduğu takdi rde de. başlıca üretim a raçların ın  bi r 
kısmı. hattô bozan bütünü. mi l l i leştirilir. iki sektör. üstün bir duruma 
geçiyor : Yeni toplumun temelini teşkil eden kamu sektörü i le kooperatif 
sektörü. Doğal  iktisat kayboluyor. tarım. zanaatçılık. hizmetler vb. olan
larda küçük pazar üretimi - bel l i  s ın ı rlar  iç inde - devam ediyor. 

Ozel kapitalist sektöre gelince : Bu sektör (tabii. varolduğu ülkelerde) 
i l ki n  devam ediyor. Ama (özell ikle iktisadi metotla ra başvurularak )  bu 
sektörün önemi yavaş yavaş aza l tı l ıyor. Olkenin hayatında işgal ettiği  yer 
gittikçe darol ıyar. Afri kan ın her ü lkesinde varola n  konkre şartlara göre de. 
yabancı işletmeler sorununa çözüm yol ları bu lunuyor. 

Böylece. birbiri n i  etkileyen. birbirin in şartı olon. a ralarında savaşan 
sosyal ist unsurla rla sosya l ist-olmayan unsurları içinde olan bir geçiş top
lumu meydana gel iyor. Devrimci iktidarın desteğ inden yararlanan sosya
list unsurlar. hiç durmadan. yeni başarı lar  elde ediyor; sosya list-olmayan 
unsurları geriye itiyor. s ın ı rlandırıyor. Iktisadi gelişme ise. g i tgide plônlı bir 
nite l ik  kazanıyor. 

Böylece. demokratik mi l l i  devrim. sosya l ist devrim hal ine geliyor. Kapi
talist-olmayan yol dönemi sona eriyor. Sosya lizmi kurma evresi başlıyor. 
Ostyapıda değişikl ikler meydana gel iyor. Ama bu sosyalist Devletin ola
cağı  konkre şekilleri şimd iden tahmin etmek i mkônsız gibidir. Bu sorunu 
çözümleyecek olan. hayatın kendisidir. 

4. Siyasetin ve iktisadın bu çeşitli evrelerde oynadığı rol 

Her devrimci harekette siyaset - başka bir deyişle sübjektif etken -
yürütülen mücadeleyi şiddetle etkiler. kuvvetlendirir Afrika devriminde 
siyasetin bu rolü fevkalôde büyük - ve durmadan ortan - bir önem taş ı -
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maktad ı r. Siyaset bu ü lkelerde toplumsal i l işki leri n  temel yönlerinde git
gide daha büyük etkider yapmaktad ı r. 

Bu duru mun  tarihsel nedenleri şunlard ı r :  Güdülen a macın büyüklüğü; 
iktisadın gelişmiş, refaha kavuşmuş bir toplumun - başka bir deyişle sos
yalizmin - hızl ı tempolu kuruluşu; güçlü bir endüstri, gelişmiş bi r ta rım 
yaratmak, halkın yaşama ve kültür seviyesin i  çok kısa bi r süre içinde yük
seltmek gibi yerine getirilecek ödevlerin büyüklüğ ü ;  Afrika ü lkelerin in 
şartları içinde, katı lması gereken yolun bugünre kadar hiç izlenmemiş 
olması; i lk  defa Afri kada açı lan kapitalist-olmayan yolun yepyeni nite
liği vb. 

Afrika toplumu diyalektik bir çel işme taşıyan bir sorunla karşı laşıyor : 
Bu toplum yeni hayatı kurma tempolarını a rdsız arasız hızlandırmak, 
bütün güçlerini kul lanara k  ilerlemek zorundad ı r. Ama siyasi, ve bilhassa 
iktisadi imkanların ı  aşmamaya da dikkat etmelidir. Bu çel işmeye siyasi 
yöneticiler çözüm yolları bulmak zorundadır. 

Böylece, politika, Leninin deyişiyle «iktisadın yoğunlaştırı l mış  ifadesi .. 
hal ine geliyor, gerçekten. 

Sorunları siyasi bakımdan ele a lmak demek, iktisadi gelişmenin ihtiyaç
larını - bütün yönleriyle - siyasi  bir doktrin ve siyasi  eylemlerle dile getir
mek, iktisadi ve toplumsal ka lkı nman ın  zorunlu lukların ı  yerine getirecek 
kaynakları ve yedekleri sağlamak demektir. 

Devlet pıanlama sorununu çözümlemeye, üretimle tüketim, tüketim mal
ları sağlayan endüstri i le  ü retim araçları sağlayan endüstri, sanayi ide 
tar ım a rasında ahenkli bir denge kurmağa, devrimin menfaatlerine uygun 
düşecek bir para ve vergi siyaseti izlemeye, ahıak bozukluğuna, toplumsal 
mülkiyete zara r  verecek bütün şekil lere karşı a mansız bi r savaş yürüt
meye, en önemli ekonomik sektörlerin gel iş imini hızlandırmaya, gereken 
birikimleri yapmaya, kadroları n  meydana gelmesini  sağlamaya, sosyalist 
ü lkelerle iktisadi i l işkiler kurmaya, yeni-sömürgeci ezgiye karşı savaşmak 
üzere bütün iç kaynakları seferber etmeye vb. çal ış ır. 

Devlet, ekonominin çeşitli özel sektörlerini kapital ist sektör, küçük pazar 
üretimi sektörü, sömürgeci sektör - kontrol a ltında tutar. 

Bundan da bazı önemli sonuçla r çıkartı lmal ıd ı r :  
Devlet, bil imsel temellere dayanan, açıkca bel i rti lmiş a maçlar tespit 

eden, bu a maçları gerçekleştirmek için de kul lanı laca k  yerine taktik 
metotlar teklif eden iktisadi ve siyasi pıanlar hazırlamaı ıd ı r. 

Mil l i  demokrati k devrimin gerçekten zafere u laşabilmesi için, halk, 
halkın temsilcileri, devrimci yurtsever teşkilôtlar, Devlet dümenini ellerin i  
sıkıca tutmak zorundadır. 

* 

Afrika devriminde beliren bi rçok özellik, bu devrime özgün birçok kanun, 
sadece Afrika toplumunun özel niteliklerinden i leri gelmiyor. Bunların  
nedeni, bugünkü mi l letlerarası etkenler, ve özel l ikle sosyal ist dünyanın 
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varlığ ıd ı r. Çünkü Afrika gerçeklerine, birkaç yönden sosyal izme yönelme, 
yeni bir hayat kurmak üzere çok çeşitli ve yeni metotla r kul lanma imkanın ı  
sağlayan, bu sosyal ist dünyanın etkisidir muhakkak. 

Sosyalist dünya, insanl ığ ın ilerleyişini koruyan kaledir. Afrikadaki top
lumsal, siyasi ve ideolojik i l işkilerin bütünü üzerinde dolaysız bir etkisi 
olduğu gibi, onun kadar önemli dolayl ı bi r etkisi de vardır. 

Sosyo list dünya, emperya l izme ve yeni-sömürgeci l iğe karşı yürüttükleri 
savaşta Afrika halklarının en samimi, en mantıkl ı  dostudur. Gerçek bağ ım
sızl ık, toplumsal ka lkınma uğruna kahramanca dövüşen halklara dolaylı 
ve dolaysız siyasi ve diplomatik, hatta gerekirse askeri, yard ımlar  sağl ıyor 
ve sağlayacaktır. 

Sosya list ü lkeler Afrika halklarına çok çeşitl i- iktisadi,  teknik ve bi l im
sel - yard ımlarda bulunuyor; endüstrilerinin ve ta rımıarın ın  gelişmesine 
de yard ım ediyor. Bu yard ımlarda bulundukları için ve bugün varoldukları 
için, sosya list ü lkeler, kapitalist ü lkelerin siyasetine bel l i  ölçülerde tesir 
edebil iyor, bu ü lkeleri, gelişme yoluna yeni girmiş ülkelere tavizlerde 
bulunmak, siyasetlerini yumuşatma k zorunda bırakıyorlar. 

Sosya list ülkeler Afri kal ı  emekçilerin saflarındadı r. Afrikada sosya lizmin 
zaferine giden yolda, daima onların yanında olacaklard ı r. 

Afrika dünya tarihi nde kendine düşen ödevleri şimdiden yerine getir
meye başlamıştır. Gelecekte bu tarihe yeni, özgün ve yaratıcı başarı lar  
sağlayacağı  da muhakkaktır. 
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Afrikada emperyalizme karşı yürütülen savaşın 

bugünkü dönemi 

Lutfi EI·Holi 

Bugün Afrika emperya l izme ve yeni-sömürgeciliğe karşı büyük savaş
ların yürütüldüğü bir meydan ha l ine geldi. Afrika artık dünyadan tecrid 
edilmiş bir kıta değ i ldir. Afrika halkları emperyalistlerin 1 9. yüzyıl sonla
rında kıtan ın  etrafına kurduğu demir perdeyi y ıkabiidi ler. Devrimci hare
ketler yü rüterek. Afrika halkları bütün s ın ı rlarını açtı lar. Birleşmiş Mil letler 
Konseyinde. taraf tutmayan devletler arasında yer alan Afrika devletlerin in 
sayısı arttı. Bu ülkeler. dünyan ın  bütün devletleriyle diplomatik. iktisadi. 
kültürel i l işkiler kurdular. Artık mi l letlerarası alanda sesleri yükseliyor ve 
duyuluyor. Böylece de Afrika halkların ın  bugün yürüttüğü devrim,  gerek 
asırl ığ ı .  gerek hareketi i le. emperyal izme. sömürgeciliğe. yeni-sömürgeci
l iğe. askeri. tekelci ve ı rkçı üslere karşı köklü bir savaş yürüten. bir yandan 
da geri kalmışl ığa. mil l i  bölünmelere ve sömürücülüğe karşı savaşan 
dünya devrimin in ayrı lmaz bir parçası hal ine geldi. 

Bugün Afrikada oluşan devrim. gelişmiş bir mi l l i  iktisoda kavuşmuş. 
sosyalizm yoluna girmelerine yard ım edecek çağdaş teknolOjik a raçla rı 
ku l lanan. özgür toplumların  kuru lması için savaşıyor. Bu şartlar içinde. 
bugünkü Afrika devrimini .  sosyalist eği l iml i  ilerici i nsanl ığın yürüttüğü 
hareketten ayırmaya çal ışan her görüş. her eği l im.  gerçekıere olduğu 
kadar bütün insanl ık  ta ri hine de aykırı düşer. keyfi ve lüzumsuz olur. 
üstel ik Afrika halklarının çıkarlarına. yürüttükleri savaşın menfaatlerine de 
büyük zararla r  verir. 

Bugünkü döneminde. Afrikada emperyalizme karşı yürütülen savaşın 
genel plôtformu budur. Ama bundan başka da. iki nci özel bir plôtformu 
vard ı r :  Ortak bir düşmana karşı. ortak a maçlar uğruna. devrimci Afrika 
savaşı i le Asya ve lôtin Amerika halkların ın  yürüttüğü savaş a rasında 
birl iği sağlayacak pıôtform. Eski ve yeni emperyal izmin kendisine dolay
sız ve güçlü mevki ler sağ ladığı .  iktisadi ve toplumsa l  gerika lm ışl ığa cesa
retle  meydan okunduğu. şiddetli savaş yürütü ldüğü bu üç kıtadaki halkla
rı n objektif olarak ve çeşitli düzeylerde birleşmeleri. 1 955 yı l ında Ban
doeng Konferansına. i lk  toplantısı Ara l ık  1 957 de Kahirede düzenlenen. 
Asya-Afrika Halkları Dayanışma Konferansına. n ihayet 1 966 yı l ında Kü-
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bada toplanan ·Asya-Afrika-ıôtin Amerika halkların ın  Oç Kıta Konferan
s ına katı lmaları .  b i r  tesadüf eseri deği ld ir. 

Afrikada herkes şu gerçeği kolayca an l ıyor : Asya Viyetnama karşı yöne
tilen Amerikan saldı rısı . Afrikada Kongo-Kinshasa. lôtin Amerikada Küba 
ve Dominika Cumhuriyeti ha lklarına yapılan saldırı lardan hiç farklı 
deği ld ir. 

Afrikada. ister Portekiz Ginesinde. ister Angolada. ister Mozambikte 
yürütülen şanl ı  ku rtuluş savaşlarınlA n itel iği ve şartları i le ;  Viyetnamda 
veya Güney Arabistanda yürütülen mil l i  kurtuluş savaşların ın  niteliği ve 
şartları arasında hiç bir fark olmadığın ı  da herkes kolayca anl ıyor. öte 
yandan. yerli gerici güçlerin yard ımından faydalanarak  1 960-1961 de 
Kongo-Kinshasa·ya. 1 966 Şubatında Ghanaya karşı-devrimi ithal etmeye 
çalışan emperyalist güçlerin n itel iğ i  ve temeli i le ;  bugün yerli gericilerin 
desteği i le 1 962 devriminden beri Yemen Cumhuriyetine. I rak  halkına 
karşı saldırı üssü hal ine gelmeyi reddeden Suriye'ye karşı-devrim i  ithal 
etmek üzere müthiş çabalar sarfeden güçleri niteliği ve temeli bird ir. 

1917 Oktobr Devriminden beri sosyalist devrimlerin. ve mi l l i  kurtuluş 
devrimlerin in  etkisi ile. emperyalist tekellerin sömürdüğü bölgelerin a lan ı  
gitgide dara lmaktadı r. Mi l l i  kurtuluş devrimleri g izli gücünü arttırarak. 
bir yandan ağır  ve hafif sanayi yolunda i lerledi. çeşitli düzeylerde kendi 
ü lkelerindeki kaynakları ellerine geçird i ;  öte yandan bugün üretimlerin 
emperyal ist devletlerin üretimine n ispetle çok yüksek bir tempo i le artıran ,  
artık dünya genel ü retimin in % 38'ini sağlayan sosyalist devletlerle i l iş
kiler kurdu. Kuvvetli bir iktisadi rekabetle karş ı laşan emperyal ist devletler. 
el lerindeki bütün araçları Afrikada toplayıp. bu kıtan ın  kaynakla rın ı  tüke
tineeye kadar sömürmeye girişti. Çünkü Afrikada veriml i  topraklar, çok 
büyük doğal servetler, çok ucuz el emeği bulabil iyorla r. 

Böylelikle Afrika kıtası bugün fi i l i  olarak yurtsever ve devrimci güçlerle. 
emperyal ist güçler a rasında dolaysız ve şiddetli bir çatışma sahnesi 
haline gelmektedir. 

Afrikada yürütülen savaşın keskinl iği .  karmaşık nitel iği . başvurduğu yol
ların .  a raçların. si lôhların çeşitl iği her halde bundandır. Çünkü kıtamızda 
hem eski emperya lizme. hem de yeni-sömürteci l ikle uğraşmak zorundayız. 

öte yandan. Afrikadaki genel devrimci cephede. Afrika halkların ın  
yürüttüğü savaşta ku l lanı lan yöntemlerde. yollarda. araçlarda gördüğümüz 
büyük çeşit l i l ik de aynı nedendir. Bu yol lar. bu yöntemler. bu araçlar. her 
ha lkı n gelişme seviyesine ve her ü lkedeki başlıca düşmanın niteliğ ine göre 
değişmektedir. 

Meselô. Afrikanın geniş devrimci cephesinde. mi l l i  birl iğin kurulması 
uğruna. tekel lerin tasfiyesi uğruna. barışçı veya si lôhl ı yol larla yürütülen 
toplumsal savaşın yönelişi uğruna. sosya lizme doğru gelişme uğruna. 
s i lôhl ı  kurtu luş hareketleri. ı rkçı güçlere karşı savaşan. si lôhl ı  veya barışçı 
yol lar kullanan muha lefet hareketleri ve çeşitli seviyelere varan devrimci 
hareketler yan yana yürütmektedir. Bu çeşitli hareketleri yan yana yürüt-
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mekten maksat, bazı özgür ve i lerici devletler arasında devrimci hareket 
birliğini sağlamaktır. 

Afrika devrimi ş imdiye kadar eşi görülmemiş çok h ız l ı  bir tempo i le 
değişen ve gelişen bir dünyada, kıtamız ın iktisadi gerika lmış l ığ ın ı  daima 
göz önünde tutmak zorundadır. Mi l l i  ekonomilerini, kaynaklarını, dünya
daki hızl ı  tampo düzeyine çıkartarak, geliştirmeye ve değişti rmeye çaba
layan devrimci Afrika halkları, objektif olara k  i ki yoldan birin i  seçmek 
zorunda ka lm ışla rd ı r :  Geleneksel kapitalist yolunu mu  seçecekler? yoksa 
sosyalizme götüren, kapitalist olmayan gelişme yolunu mu tercih edecek
lerdir? 

Bütün şartlar, geçirilen bütün tecrübeler Afrika halkları na şu gerçeği 
göstermektedi r :  Ikinci yolu seçme zorunluluğu, kaçın ı lmaz bir zorunlu luk
tur. Gerçekte, milli sermayeyi biriktirme, bu birikimi gelişme sürecinde 
yerinde ve ada lete uygun bir şekilde kul lanma olanakları bakımından,  
kapitalist olmayan yolun  daha h ız l ı  ve daha elverişl i  olduğu a nlaşı lmak
tadır. lJstel ik bu yol, çok uzun süre sömürülmüş, ezgi altında yaşam ış 
yoksul laşmış halk kitlelerin in  isteklerini daha iyi yerine getirebi lmektedir. 

Afri kada emperya lizme karşı yürütülen savaşın bu genel platformundan 
hareket ederek, bu hareketin objektif ve devrimci ölçütleri diyeceğ imiz 
sonuçlara varabiliyoruz : 

o) Bugün Afri kada oluşan savaş, devrimci güçlerle emperyalist güçler 
arasında yürütülen mücadelenin en yüksek noktalarından birin i  teşkil 
ediyor. 

b) Gerek devrimci güçler gerek emperyalist g üçler bakımından, ü lkeye 
ve bölgeye, şartlara ve durumlara göre çok fark ettiği için, bu savaş 
çeşitli düzeylerde, çok çeşitli yol lar ve araşiarla yürütülüyor. 

c) Emperyalist a leyhtarı Afrika devrimin in kul landığı metot, yeni bir 
nitel ik kazanmaktadı r. Gerçeklerin etkisi altında, mil l i  kurtuluş devrimin in  
hedefleri ve ödevleri, sosya l izme götürecek o lan toplumsal devrim in  hedef
leri ve ödevleri i le karışmaktadır. 

d) Bugün Afrika devrimi ,  sosya l izmin, bütün dünyaya etki yapan, çağ ı 
mız ın  gerçeklerinde büyük rol oynayan bir etken ha l ine geldiği bir or
tamda yürütü lmektedir. Bugün Afri kada olduğu g ibi, Asyada ve lôtin 
Amerikada da, m i l l i  ku rtu luş devrimi m i l letlerarası etkiler yapan bir olay 
haline geldi. 

ii 

Kıtamızda 36 ü lke siyasi bağımsızl ığa kavuşmuş olduğu halde, Afrika 
emperyalist sömürmesinden henüz kurtulmuş değildir. Hattô bazı ü lke
lerde, bu sömürme, bi 'rçok bakımdan, daha da şiddetlenmiştir. Çok ağ ır  
siyasi şartlara bağlı ufak bir yard ım,  tekelci sermayenin Afrika iktisadın ın 
bütün kitli noktaları üzerinde kurduğu kontrol, işgal ordularının yerine 
geçti. 
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Batı l ı  devletler Afri kadaki yatırımlarını arttı rdıkları gibi, kıtamızda yeni 
yeni saldırgan üsler de kurdular. O kadar ki, bugün Amerikalıların Fas'da, 
libya'da, Tunus'ta, liberya'da ve Habeşistan'da deniz ve hava üsleri 
bulunuyor. 

Bu gelişmeye paralel olara k, Amerikan emperyalizmi mi l l i  kurtuluş hare
ketlerini açıktan açığa müdaha leye başladı. Bu müdahale, Kongo-Kishasa 
halkına karşı g iriştiği saldırıda en yüksek kertesini buldu. Bundan başka 
da, emperya lizm, özgürlüğe kavuşmuş ü lkelere karşı gerici hükümet dar
beleri düzenlemek, bu ü lkelere karşı-devrimi ithal etmek üzere, çeşitli 
entri ka la r çev i ri i iyor. 

Yeni-sömürgeci l iğin başvurduğu başlıca yol, ü lkeye şekilden öteye git
meyen bir siyasi bağı msızl ık tanımak, ama f i i l i  olarak, bu ü lkenin emper
yalizme bağıml ı l ığ ın ı  - özel l i kle iktisadi bağ ıml ı l ığ ın ı  - devam ettirmek
d
.
ir. Bu bağım l ı l ığ ı  sürdürtmek için yeni-sömürgeci l ik fevka lôde çeşitli 

sıyasi, askeri, iktisadi ve ideoloj ik yol ve yöntemlere başvuruyor. 
Bu yol ve yöntemleri n genel temeli, «özel iktisadi i l işki ler"le di le gelen 

iktisadi bağlar, krediler, yatırım projeleridir. 
..aze i iktisadi i l işki ler" Afri kada birçok devletin dış ticaretinde bel i ren 

şekillerle di le gel iyor. arneğin,  Ingi ltereden, Ameri kadan ve Batı Alman
yadan, Afri kada Büyük Britanya Devletler Birl iği üyesi bulunan devletlere 
yapı lan ithalat, genel itha latın % 50' is ini  geçmektedir. Afrika-Madakas
gar Devletler Birl iğine üye bulunan ü lkelerin Fransoya yaptığı ihracat 1 963 
yı l ında, genel ihracata nispetle, Togo için % 33, Madagaskar için ise 
% 74 oranların ı  bu luyordu. Bu örnekler, bu ekonomi leri n, emperyalist 
devletlerin ekonomisine ne derece bağ l ı  olduğunu, bu devletlerin emper
yalist devletlere ne derece bağ ıml ı  bulunduğunu açığa vurmaktadır. Su 
noktayı da belirtel im: Afrika devletlerinin çoğu, emperya l ist devletle:in 
yard ımına ve kredilerine başvurmadan, tediye bi lançolarındaki açıkları 
kapatamıyorlar. Böylelikle «özel iktisadi i l iskiler.. Afrika devletlerini 
«teknik yardım"a başvurmak zorunda bırakıyor: 

' 

Bu emperya l ist yard ımda dikkatı çeken bir nokta da şudur:  Afrika dev
letlerinde bu yard ım ihtiyacın ı  yaratan emperya l izmin kendisidir. Emper
ya l ist devletler, büyük bir ustal ı kla, dünya ticaretindeki «alış-veriş kota
ları"n ın  daima kendi çıkarlarına hizmet etmesini sağl ıyorlar. Gerçekten, 
büyük emperya list devletlerin ürettiği maddelerin fiatları n ispeten değiş
mez. Oysa bağımsızl ığa yeni kavuşmuş devletlerin ü rettiği iktidai mad
deleri n fiatları daima düşer. Bir örnek verel im : 1 955-1965 dönemi içinde 
Amerikan pamuk fiatları % 12 ancak düşmüştür. Ama aynı dönem içinde 
Mıs ı r  pamuğunun fiatlarında - bu pamuğun kalitesi çok daha yüksek 
olduğu halde - % 30' Iuk bir düşüş görülmüştür. Bu sorun, temelde, yeni
sömürgeci l iğin bağımsızlığa yeni kavuşmuş devletlere, eşdeğer olmayan 
ticaret şartları içinde zorla kabul ettirdiği sömürücü i l işkiler meselesidir. 
Afrika devletleri bu sömürücü ticaret i l işkileri yüzünden çok büyük _ al
dı kla rı yard ım tutarını fazlasiyle aşan - zararlara uğramaktadır. 
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Eski sömürgeciler toplumsal a landa sadece aşiret başkanları s ın ıfı na 
dayanıyordu. Oysa yeni-sömürgeciler bugün çabaların ı  daha çok aydın 
küçük-burjuvaziyi elde etmek iç in sarfediyorlar. Bu a maçla, emperyalist 
yard ımına bağl ı  Devlet mekanizmasında veya tekelci ş irketlerde bu unsur
lara memuriyetler sağl ıyorlar. Bunu yapmaktan maksat, i mtiyazlı durum
lar ın ı  emperyalizme borçlu olan bu aydın  küçük-burjuva unsurların ı ,  
emekçi kitlelerden tecrid etmekti r. 

öte yandan, özel servetlerin kuru lmasın ı  kolaylaştı rmak üzere rüşvet. 
ihtilôsı teşvik eden komprador faa l iyet a lanları sağlayan emperyalizm, 
yerli bir burjuvazi yaratmaya çal ışıyor. Kapitalist yolun kabul edilmesi, bu 
yolu benimseyecek, savunacak bir kapita l ist s ın ıf ın varl ığ ına bağl ıd ır. 
Emperyal izm bunu iyi bi liyor. Bu a maçla da emperya l izm, emekçileri saya
rak geçinen. gerçek bir üretici faaliyet yürütmeyen bu sınıfı yaratmaya 
bakıyor. 

Siyasi alana geli nce : Yeni-sömürgeciler bu plônda, emperyalizmle kur
muş oldukları i ktisadi, siyasi ve ideoloj ik  bağla r  yüzünden bağ ıml ı l ı ktan 
başka yola g idemeyen, efendi lerine sadık kalan hükümetlere dayanıyor
lar. Yeni-sömürgecilik, bir zamanlar mi l l i  savaş saflarında bulunmuş, ken
di lerini halka sevd irmiş, bu sevgi sayesinde de siyasi bir gü,  sağ lamış 
b irçok politikacıyı elde etmesini bi lmiştir. Bu siyasi yöneticilerin bağım
l ı l ığ ın ı  gara nti a ltına a lmak için de, yeni-sömürgeciler aşiretler arasındaki 
düşmanl ı kları kışkırtıyor, böylel ikle halkın ayırımsız b ir  birl ik haline gelme
sini engell iyorla r. 

Yeni-sömürgeci l ik  b ir  yola daha başvuruyor :  Mi l l i  güçleri kazanmak. 
emperyal istıere, gerici güçlere karşı ve toplumsal bağ ımsızl ık uğruna 
seferber edebi lmek i çin ,  bazı i lerici devletlerce kabul edilen devrimci tek 
parti kavramın ın özünü değiştirmeye bakıyor. Böylelikle, gerici nitel ikte 
tek partiler, kitleleri a ldatmak, gerici diktatorya hükümetlerin in  gerçek 
nitel iğini gizlemek için kul lanı l ıyor, halklara zorla kabul ettiril iyor. Ulusal 
ve toplumsal savaşın keskinleştiğini  gören emperyalizm, birçok ü lkede 
_ bazan bu ü lkelerin hükümetleri ile anlaşara k  - e mperyal ist ardularda 
hizmet etmiş, eğitim görmüş, rütbe a lm ış askeri komutanlara i ktidarı tes
l im etme yoluna da başvurmaktadır. 

1 1 1  

Afrikada yürütülen emperyal ist a leyhtarı savaşın bugünkü başl ıca özel
l iği ,  günden güne a rtan birl ik eği l imid i r. Afrika birl iğ i  parolası, Afrika 
devrimin in emperyalizme ve yeni-sömürgeci l iğe karşı kul landığı en önemli 
ve etkili parola hal ine geldi. Bu parola Afrika halklarını seferber ediyor, 
onlarda mi l l i  kurtuluş, mi l l i  bağımsızl ı k, mi l l i  egemenli k, toplumsal ka l
kınma uğruna yürüttükleri savaşı hızlandırmak ve arttı rmak isteğin i  uyan
d ı rıyor. 
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Bu birl ik  parolası sadece mi l l i  ku rtuluş savaşına uygulanmıyor, bağ ım
sızlık e lde edildikten sonra anlamın ı  kaybetmiyor. Bugün bi rl ik  parolası, 
yen i-sömürgeciliğe karşı savaş amacını  güden, daha da derini devrimci 
bir öz kazanmıştır. öte yandan bu parolanın kazandığı sosyal öz de. kit
lelerin bil incinde, bağımsızl ığı koruyabilmek üzere, iktisadi, toplumsal ve 
kültürel gerika lmış l ıktan kurtu lmak için, işbirl iği yapmak isteği ile di le 
gelmektedir. Bu anlayış ın sonucu olarak, bu birl ik, uğrunda köylülerin. 
işçilerin, devrimci aydın ları n  savaş yürüttükleri bir amaç, Afrikadaki bütün 
halk kitlelerin in en büyük a macı haline geldi. 

Mil l i ku rtu luş savaşı bugün fevka lôde i lerlediği ; halklar da bağımsız 
gel işme yolunu izlemek kara rın ı  kesinl ikle belirttikleri için, yepyeni ölçülere 
varan Afrika birl iği dôvasının,  bu birl ik uğrunda yürütülen savaşın bir 
garantisi, b ir  s i löhını teşkil edecek bir teşkilôtla konkre bir şekil a lması 
kaçın ı lmaz bir zorunlu luktu. Bu amaçla 1 963'te meydana getirilen «Afrika 
Birl iği Teşkilôtı»nın kuru lması, Afrika halkların ın  birl ik ülküsüne ne derece 
bağlı olduğunu ispatlamıştı r. Bu teşkilôt, Afrika halklarına ve devletlerine 
siyasi, iktisadi ve kültürel a lanlarda iş ve hareket birliğ in i  arttırma olanak
ların ı  sağ ladı .  Ostel ik bu teşkilôt sayesinde, sayısı gittikçe artan üye dev
letleri, mi l letlerarası örgütlerde, dünya barışı davasını veya Afrika kıta
s ın ın kurtuluş davalarını savunma imkônlarını bulabilmektedir. 

Teşkilôtın karşı laştığı çeşitli objektif zorlukların  en önemli leri şunlard ır :  

o )  Yeni-sömürgeci güçlerin bozguncu faa l iyetleri. 

b) Iç ve dış politika ları i le yeni-sömürgeci liğe bağ ıml ı  kalan devletlerin 
tutumu. 

c) Iktisadi ve siyasi yapı ları ,  toplumsal gelişmeleri bakı mından çeşitli 
Afri ka ü lkeleri arasında görülen farklar. 

d) Afrika birl iği davasına bağ l ı  teorik ve ideoloj ik  güçlükler, sorunlar. 

Ama Afrika birl iğini gerçekleştirme isteği, bütün bu engel lerden kuvvet
l idir. Çünkü bu istek, kıtamızda faal iyet yürüten devrimci güçlerin isteğidir. 

Afrikan ın  özgür devletlerine düşen ödev, Afrika Birl iği Teşki lôtı n ı  savun
mak, emperya l izme ve yeni-sömürgeciliğe düşman yapıs ın ı  korumaktı r. 

Her ülkede varolan mi l l iyetçi ve i lerici parti ve teşkilôtlara düşen ödev. 
emperyalizme ve yeni-sömürgecil iğe d üşman, çıkarları bağımsız gel işme 
şartlarına bağlı güçler arasında sağlam bir  bi rl i k  kurmaktır. Bu parti ve 
teşki lôtlar için, kıtamızın çeşitli bölgelerin i  ayrı ayrı göz önünde tutarak, 
mi l l i  kurtu luş hareketinin yakın a maçla rın ı  tesbit etmek, bu amaçlara 
göre de, ortak çabalarla yürütülecek ortak hareketleri, takınalacak tutumu 
tôyin etmek bir zorunlu luktur. 

Afrika halkların ın  yürüttüğü savaşta elde edilen tarihsel tecrübe, işçi 
sendika ların ın  emperyalizme ve yeni-sömürgeci l iğe karşı yürütülen müca
delede çok şan l ı  bir rol oynadığını  göstermiştir. Bu şartlar içinde bütün 
kıtada, dev bir sendika birl iği kurmak, eski ve yeni sömürgecilere hizmet 
eden unsurların sendika hareketi içinde yürüttükleri bölücü faa l iyetlere 
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son vermek, bir zorunlu luk hal ine geliyor. Sendika örgütleri arasında 
kurulacak i l işki ler, Afrika birl iğini sağ lam temellere oturtacaktır. 

Bir nokta daha belirtel im : Sosya l ist yolu seçmiş bulunan Afrika ü lkeleri, 
Afrika birl iğinin savunulmasında birer güçlü kale rolünü görmektedi r. 
Halkları n  geçirdiği tecrübelerden anlaşı ldığı g ibi, toplumsal  kal kınma 
a maçların ı  gerçekleşti rmek üzere savaşan siyasi güçler, Afrika birliği 
dôvasına, bu birl iği gerçekleştirmek için yürütülen mücadeleye en çok 
bağlı olan güçlerdir. Sosyal ist gelişme yalunu seçen Afrika ü lkelerindeki 
devrimci parti ve teşkilôtlar, kendi ülkelerindeki birliği korumakla sorum
ludur. Çünkü sosya list dönüşümlerle  i lg i l i  sorunların  çözümlenmesi, işçile
rin, köylü lerin, devrimci aydın lar  arasında birl iğin gerçekleşmesine bağ
l ıd ı r. Yeni -sömürgeci güçleri n kıtamıza kudurmuşçasına sa ld ırdığ ın ı  gören 
bugünkü dönemde, sosya l ist yolu seçmiş bulunan ü lkelerin devrimci parti 
ve teşki lôtları, faal iyet yürüttükleri toplumları bi l imsel sosyalizme düşman 
görüşlerden korumak;  mi l l i  devrimle toplumsal devrimin karışmasından 
doğan, kaçın ı lmaz ve karmaşık teorik sorunların  çözümlenmesi için bil
gi lerini birleştirmek üzere, ideolojik bir savaş yürütmek zorundadırlar. 

Mi l l i  kurtuluş savaşı bütün kıtada gitgide keskinleşiyor; fevkalôde çeşitli 
örgütlenme şekilleri, mücadele yol ları kullanıyar. Kıtamızda, kurtuluş sa
vaşları ,  çete harpleri, grevler, gösteri ler, çeşit çeşit boykot hareketleri 
yürütüldü ve yürütülmektedir. Afrika kitleleri, mi l l iyetçi ve i lerici teşkilôt 
ve partileri, işçi sendikaları ,  köylüleri, aydınları, kadın ları bir araya getiren 
çeşitli örgütler yolu ile bütün güçlerin i  seferber etmiştir. 

Sömürgecilerin korkunç baskısı, yani s ın ı rsız sömürmeyi, işgal felôketini, 
ı rkçı sömürgeci ci nayetleri, köle ticaretini bir a raya geti ren bir baskı a l 
t ında tutulan Afrika cemaatlerinde beslenen ihti lôl ateşi yüzyı l lar boyunca 
sönmemişti r. Oysa aynı dönemde, bir yandan ulaştırma araçları ndaki 
gel işmeler, bi l imsel devrimler;  öte yandan devrimci görüşler ve köklü 
dönüşümler etkisiyle, dünya gitgide ufalıyordu. Bu görüşler, bu dönüşüm
ler, özel l ikle sosyalizm dünyan ın  her tarafına yayı lmış, konkre ve güçlü bir 
şekle bürünmüş bir  gerçek hal ine geldikten sonra, Afrikadaki güçler den
gesini  baştan aşağı değiştird i .  Bu yüzden de kıtanın her tarafında patlak 
veren çatışmalar çok an i  ve çok şiddetli oldu. 

Bu çatışmala r meydana gel irken hüküm süren mi l letlerarası şartların 
olumlu olması, dünya devrimci hareketinin ve bütün sosyal ist devletlerin 
Afrika devrimine çeşitli a lanlarda yardımda bulunmasına imkôn verdi .  
Azeilikle, bağımsızl ığa kavuşan yeni devletlerle hemen diplomatik i l işkiler 
kuran, 1 956 Süveyş buhran ında olduğu gibi, emperyal ist saldırı ları u lt ima
tomlarla durdurtan, çok düşük faizli (% 2,5) kredi ler açan, i ktisadi gelişme 
plônlarının geliştirilmesi için teknik yardımlarda bulunan Sovyetler Bir
l iği ,  Afrika devrimine hiç bir şarta bağlanmamış maddi ve manevi yar
d ımlar  sağladı .  Bütün bu alumlu yardımlar sayesinde, Afrikan ın  birçok 
ü lkesi iktisadi bağ ı msızl ık savaşın ı  zafere götürebiidi .  
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Bununla beraber kıtamızda yürütülen bu büyük tarihsel savaş, her 
zaman kolayl ıkla yürütülmedi. Zaferlerin yanında yenilgi ler de oldu. Bugün 
bu yenilgi lere, bu güçsüzlüklere, bu olumsuz yönlere bi l imsel çareler bul
mak, gerçekçi ve devrimci çözüm yolları sağlayabilmek için, bunları d ik
katle, bi l inçle, cesaretle incelemek zorundayız. 

Bugün kıtamızın haritasında bütün bölgelerde dalgalanan bağ ımsız 
bayrakıara bakarak, kendimizi a ldatmıya l ım.  Hiç şüphesiz bugün Afrika
daki bağımsız devlet sayısı 39'0 yükseliyor. Onbir bölge de doğrudan 
doğruya sömürgeci l ik  boyunduruğu altında bulunuyor. 

Ama objektif gerçekıere bakınca, mi l l i  ekonomilerini kurarak, bu ekono
miyi geliştirmek için büyük çabala r sa rfederek, ayrı ayrı ölçülerde gerçek 
bağımsızlığa kavuşmuş devlet sayıs ın ın 10'u  geçmediğini görüyoruz. Afrika 
devletlerinin ezici çoğunluğu için, bağ ı msızl ık, şekilden öteye gitmiyor. 
Bu ü lkelerde halklar hôlô askeri üslerin tehdidi ve baskısı a ltında yaşa
maktad ı r. Iktisatları haıô yabancı tekellere bağ ıml ıd ı r. Bu ü lkeler temelde 
yeni sömürgeci l iğin nüfuz bölgesinde ka lmıştır. 

Bu şartla r içinde, bugün Afrikada yürütülen savaşın asıl a macı, iktisadi 
bağımsızl ığ ın gerçekleştirilmesi, gelişmiş veya gelişme yoluna g irmiş 
bağımsız bir mill i ekonominin kurulmasıdır. ate yandan, iktisadi kurtuluş 
süreci i le bu sürece bağ l ı  gel işmeler, karmaşık bir nitel ik taşıyan olumsuz 
şartlarıo karş ı laşıyor. Gerçekten, sömürgeci l ikten miras kalan geri ka lmış l ık 
iktisadi gel iş im için gereken sermaye birikimlerinin bulunmayışı veya 
yetersiz oluşu, gibi olumsuz etkenlerden başka, kıtamızı n birliğe kavuş
masını engellemek üzere emperya listlerin yürüttüğü, Afrikayı ufak birim
lere bölme siyaseti de çok olumsuz etkiler yapmaktadır. Bunun b i r  sonucu 
da, mi l l i  pazarların çok dar olmasıdır. Bu darl ı k  büyük bir tehl ike, etki l i  
ve ciddi i lerlemelere büyük bir  engel teşkil ediyor. 

I ktisadi kurtuluş uğruna yürütülen savaşın önemi bundandır. Bu savaşın 
sonuçları, Afrika birliği dôvasına sıkı sı kıya bağ l ıd ır. Bu birl ik  çok çeşitli 
şekiller a labi l i r :  Birkaç devlet arasında iktisadi işbirliği ve plônlama bir
l iğ i  kurmak ;  çeşitli devletler a rasında bu devletlere özgü şartlardon hare
ket ederek, daha geniş birlikler kurma yolu ile, bütün Afrika devletleri 
arasında karş ı l ık l ı  bağ lar ve i l işkiler sağ lamak, böylel ikle Afri kada bir  
ortak pazarı n yaratı lması iç in gereken maddi temelleri atmak vb. 

Iktisadi bağ ı msızl ık uğruna yürütülen savaşın başarıya ulaşması, birl ik  
davasına bağ l ı  olduğu için, sosya l ist yalun dış ında yürütüldüğü takdirde, 
radikal amaçlarını gerçekleştiremez. 

Sosyalist yol, iktisadi kurtuluşu sağlayabi lecek tek yoldur. Başvurduğu 
metotla r  şunla rd ı r :  Plônlama, bütün teknik ve maddi kaynakların, bütün 
halkın  seferber edi lmesi ; bütün doğal servetlerin halk kitlelerin in yararı na, 
bu kitlelerin yaşama seviyesin i  yükseltmek üzere değerlendirilmesi vb. 
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Afri kada geçirilen bütün devrimci tecrübeler, bu genel temel hareket 
hattın ın  doğruluğunu göstermektedir. Sömürgeci l ik  döneminde mi l l i  burju
vazinin nispeten geliştiğ i ü lkelerde bile - örneğin Mıs ırda olduğu gibi -
bu burjuvazinin, gelişmiş kapita lizm çerçevesi içinde, g ereken gelişmeyi 
sağlayamıyacağı anlaş ı lmıştır. 

lJstel ik bu dönemin genel ortamında - özell ikle I kinci Dünya Savaşından 
sonra - işçi sınıf ından başka sı nıfla rı n, çeşitli halk tabakala rın ın  sosya
l izmle yakından i lgilendiği bir ortamda, daha yüksek maddi ve manevi 
hayat şartları isteyen kitlelerle bu kitlelerin yöneticileri a rasında sasyalist 
eği l imlerin yayı ld ığ ın ı  gören yerli kapital istler sınıfı, mi l l i  kurtuluş hare
ketine açıktan açığa cephe a lmıştır. Böyleli kle, mi l l i  devrime sosyal ist 
perspektifler açarak, bu devrimin tekellerini ve geleceğ ini değ işteren top
lumsal devrim, mi l l i  burjuvazinin ve özel l i kle büyük burjuvazinin tutumunu 
da değiştirdi. Mi l l i  pazarla i lgi l i  sorun ların çözümü için,  k lasik emperya
l izme ve tekel lerine karşı, iki dünya savaşı arası dönemde savaşan bur
juvazi, mi l l i  kurtu luş hareketleri nde gösterdiği devrimci niteliği büsbütün 
kaybetmiştir. 

Ote yandan bugün yeni-sömürgeci l ik, klôsik emperya l izmden farklı 
olarak bu burjuva sınıf ın ın siyasi, iktisadi ve toplumsal çıkarlarına, istek
lerine karşıt değildir. Aksine, yeni-sömürgeci l ik bu sınıfla ortakl ık kur
maya hazı rd ı r ;  bu s ın ıfı, sosyal izme doğru yol alan yeni i lerici toplumsal 
devrime karşı bir güç haline getirmek üzere durumunu kuvvetlendirmek 
istiyor; ama, iktisadi gelişme süreci çok dar bir çerçeve içinde kalması, 
yeni-sömürgeci l iğin çıkarla rı na hizmet etmesi şa rtiyle. 

Yeni-sömürgeci l iği klôsik sömürgeci l ikten ayıran başlıca özel l ik  şudur: 
Yeni-sömürgecil ik iktisadi bağımsızl ığı ve s ın ırl ı  bir gelişme sürecini kabul 
etmeye hazırd ı r. Ama iki temel şartla : 

Birinci şa rt :  Gelişmede stratej ik  sanayi ler, yapım malları endüstrileri 
yer a lmamal ıd ır. Yani bu gelişme, mi l l i  ekonomide köklü bir gelişme sağ
layacak, bağı msızl ığı garanti a ltına a lacak ağır  sanayi evresine varma
mal ıd ır. 

Ikinci şart : Mi l l i  devrimde sosyal bir öz, sosya list a maçlar hiç kalma
mai ıd ır. 

Bu şartlar  içi nde bugün yeni-sömürgeci l iğin Afri kada gerçekleştirmek 
istediği plônın temeli, yerli burjuvazin in henüz meydana gelmediği ü lke
lerde, bu toplumsal sınıf ın çekirdeğini yaratmaktır. Bu amacına varmak 
için yen i-sömürgeci l ik ya bürokrasi yoluna başvuruyor, yani bağımsızl ığa 
u laşmış devletlerin mekan izmalarında bu yerli burjuvaziye yer veriyor ;  
yahut da ,  ticaret ve  yapım mal ları endüstrileri alanlarında, yabancı tekel
lerin çıkarlarına bağlı , ortaklaşa kurulmuş özel işletmeler kurmak üzere, 
bu burjuvaziye ya rd ımlar, kredi ler sağlıyor. 

Iki nite l ik  taşıyan, mi l l i  kurtuluşu ve sosyal kalkınma a macını güden 
Afrika devrimi, objektif gerçekler karş ısında, bağı msızl ı k  uğruna savaşan 
güçleri ; eksiksiz b ir  mil l i  bağımsızl ığı gerçekleştirmek istiyen, toplumu 
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sosyalizm yoluna sokarak gel iştirmekte menfaatı olan devrimci halk s ınıf
ları etrafında ve yönetiminde birleştirmek zorundadır. 

Afrikada hiçbir ü lke halkı, bağımsızl ığa kavuşduktan sonra, emperyaliz
min etkisiyle mahvolmuş, tekellerin yağmasına uğramış toplumunu baştan 
kurma ve gel iştirme bahanesini ileri sü rerek, s ın ı rları içindeki sorunlarla 
yetinemez. Böyle bir hayale kapı lan, kendin i  a ldatmış olur. Hiç şüphesiz, 
halk ın bütün ça baların ı  kalkındı rma ve gel iştirme sürecine ayrı lması 
zorunludur, ama öte yandan halk, kıtamızın herhangi bir yerinde yürütülen 
kurtuluş hareketlerinden uzak kalmamal ı ; a ksine, bu hareketlere büyük 
tepkiler göstermesi, e l inden gelen askeri, maddi ve manevi yard ımı  sağ
laması gerekli ve zorunludur. Çünkü, emperyalist güçler kıtamız ın her
hangi bir yerinde varolmakta, bu yere etki yapmakta devam ettikçe, bütün 
Afrika ü lkelerin in  bağımsızl ığı tehdit a ltında kalacakt ır. Bugünkü emper
yalist nüfuz bölgeleri gerçekte bağımsız devletlere karşı kullan ı lan saldı rı 
üsleridir. 

Bu şartlar içinde bağımsız ü lkelerin, Afrikada yürütülen milli kurtuluş 
hareketlerine sağ ladığı yard ım, savaş a rkadaşl ığ ın ın ,  devrimci prensip
lerin gerektirdiği bir ödev olduğu kadar, elde edi lmiş bağ ımsızl ığı , baş
lamış olan gelişme sürecini korumak zorunluluğundan doğan bi r ödev
dir de. 

Bağımsızl ığa kavuşmuş birçok ü lkenin, kardeş ül kelere karşı olduğu 
kadar kendilerine karşı da taşıdıkları bu sorumluluğu yeteri kadar kavra
yamadıkların ı ,  ve bu sorumlu luktan doğan ödevleri yerine getirmediklerini 
kaDuI etmek zorundayız. Afrika Birl iği Teşkilôtınca a l ınan, milli kurtu luş 
hareketlerine sağlanacak yardımla i lg i l i  kararların etkili bi r şeki lde ger
çekleştiri lmesi, bugün artı k bir zorunlu luktur. 

Ote yandan, bütün kıtanın geleceği bakımından tarihsel sorumlu luklar 
taşıyan i lerici devrimci rejimierin bu ödevi daha devrimci yol larla  yerine 
getirmeleri ıôzımdır. 

Afrikada çeşitli devletlerin, halkların  toplumsal gelişmesinde bel i ren 
büyük ayı rımlar, bu devletlerin, bu halkların olumlu ve olumsuz yönleri, 
siyasi partilerin toplumsal ve ideolojik temelleri arasındaki fa rklar, işçi 
sınıf ına ve send ika teşkilôtlarına büyük zararlar veren bölünmeler, Afri
kadaki devrimci güçlerin birl iğini kemiren objektif etkenler işte bunla rd ı r. 

Afrika devrimci güçlerin in ödevi, dünya devrimci hareketin in bölünmesine 
kararla, ama büyük bir i ncelikle, karşı gel mek bu bölünmeye bi l imsel 
yol larla, devrimci bir sabırla çareler bulmaktı r. Bu ödevin yerine getiril
mesi çetin olmakla beraber, imkônsız deği ldir. Çünkü çağdaş devrimin 
bugünkü döneminde başlıca amaç açıktır :  Eksiksiz b ir  mi l l i  kurtuluş, ve 
sosyal izme götürecek bir iktisadi gel işme. Komünist hareketinde meydana 
gelen çatışmanın, Afrika gerçeklerine yapacağı  etkileri asgariye ind i r
meliyiz. Afri kadaki mi l l i  devrimci güçler nazariyede ve fil iyatta komünist 
düşmanı politikaya yer vermemel id ir. Gerçekleri bi l imsel bir i ncelemeye 
tabi tutarak, Afrika toplumların ın herbirini diğerlerinden ayıran özgün 
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şa rtları ve imkônları göz önünde tutarak, devrimci birl iğimizi hep birden 
kurmak, Afrika devrimci hareketinde uygu lanacak bir ortak planın tespi
tine katı lmak zorundayız. 

v 

Son bir nokta üzerinde durmalıyız : Ghanada Şubat 1 966'da Başkan 
N'Krumoh'ln ilerici hükümetine karşı düzenlenen emperyalist ve gerici 
hükümet darbesin in Afri ka devrimci tarihinde 'geçici bir olay olduğunu, 
bu darbeye yol açan etkenlerin sadece emperyalist güçlerin yarattığı 
etkenler olduğunu düşünürsek, kendi saflarımızda, kendi gerçeklerimizde, 
bu gerici ve emperya l ist hükümet darbesinin başarıya u laşmasına yard ım 
eden olumsuz etkenleri görmezl i kten gel i rsek, başka la rın ı  değ i l, kendimizi 
a ldatmış oluruz. 

Ghanada yapı lan hükümet darbasi ile i lg i l i  7 temel nokta üzerinde du r
ma lıyız : 

Birinci nokta: Bu darbe, devrimci mi l l i  b i r  yönetim altında bulunan bir  
Afrika toplumuna itha l edi len ikinci karşı-devrimdir  (birincisi 1 960-1961 
de Kongo-Kinashasa'ya ithal edi len karşı-devrimdir). 

Ikinci nokta: Meydan okuma şekl in i  alan bir cüretle, emperyalist güç
lerle yerli gerici ler, bu hükümet darbesini tertiplediklerini resmen kabul 
ettiler. Oysa genell ikle bu güçler oynadıkları rolü i nkôr ederler. Bu tutu
m un anlamı  şudur:  Bu yeni dönemde emperyalist güçlerle yerli gerici 
güçler, terör havası yaratmak, bütün devrimci kurtarıcı güçleri ve bu güç
lerin kurduğu devletleri ürkütmek, maneviyatları n ı  bozmak, üzerlerinde 
baskı yapara k  birliklerini, savaş birl ikleri ni kemi rmek, bu devletleri, eski 
ve yeni sömürgecilerle ayrı ayrı pazarl ığa gi rmeye zorlamak, ve böyleli kle 
bir kere daha «nüfuz bölgeleri .. sistemine dönmek a maçla rıyla, bir kuwet 
gösterisi yapmaya ça lı şıyorlar. 

Emperyal istler bu açık saldırı politikasını sadece Afri kada izlemiyorlar. 
Bu politi ka Asyada (Viyetnam'da, Aden'de, Yemen'de, Fil istin'de) ve lôtin 
Amerikada (Küba'da, Dominika Cumhuriyetinde) uygulanan genel bir 
siyasettir. 

Uçüncü nokta: Ghanado tertiplenen hükümet darbesinden kısa bir  süre 
önce, komşu ü lkelerde de askeri darbeler yapı lmıştı (Kongo, Yüksek
Volta, Orta Afrika Cumhuriyeti, Dahomey, Nijerya). Bu darbeler, Afrika 
devrimin in amaçları bakımından bu rej imierin niteliğ in i  değiştirmemişti, 
çünkü bunla r, Afrika devrimine düşman değilse de, zaten tutucu rejim
Ierdi. Ama hükümet darbelerin in amacı, bu ü lkelerdeki rej imieri kuwet
lendirmekti ; ilerici rej imiere karşı yöneltilecek saldırı larda, güçlü üslet 
haline getirmekti. 

Dördüncü nokta: Ghanadaki hükümet darbesi, emperyalistlerin yardı 
mından faydalanan beyaz az ın l ığ ın Rodezyayı e l ine geçirmesinden 
(1 1 Kasım 1965) tam 3 ay sonra yapıldı. Bağımsız Afrika devletleri, beyaz 
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azınl ığ ın bu zorbal ığına hep birl ikte ve si lôh gücü i le  karşı koyacaklarını 
açıklamışlard ı .  Ama bu alanda hiçbir tedbir a l ınmadığı  g ibi, Afrika dev
letlerinden bazı ları Afrika Birl iğ i  Teşki lôtına karşı g i rdi kleri taahhüdü, 
ı rkçı Rodezya hükümetini devirmek üzere askeri müdahalede bulunmadığı 
takdirde, Ingi ltere i le bütün i l işkilerin i  kesmek kararı nı yerine getirmediler. 
Buna karşı, Rodezya meselesi yüzünden Ingi l iz Devletler Birliğ ine başkal 
d ı ran Ghananın i l erici rej imi ,  birçok saldırıya uğradı .  N ihayet I ngi liz Dev
letleri Birl iğ i  devletleri i le Ghana a rasındaki bütün i lişkiler kesi ldi. 

Beşinci nokta: Ghanadaki devrimci güçlerin ve yöneticileri n  hükümet 
darbesi hazırl ı kların ı  hiç sezemedikleri a nlaşı l ıyor. Başkan N'Krumah' ın 
Kuzey-Viyetnama gitmek üzere Akradan ayrı lması bunu gösterir. Oysa 
hükümet darbesi, N'Krumah' l n Ghanadan ayrı ld ıktan dört gün sonra 
yapıldı .  Hükümet darbesin i  düzenleyenler, plônla rın ı  daha ewel gerçek
leştirmeyi kararlaştırd ıklarını ,  oma sonradan N'Krumah'ın g idişini bekle
mek üzere, bu plônlarını  değiştirdiklerini açıkladı lar. Bunun anlamı açık
tır :  Devrimci güçler, partileri ve yönetici leri, bir hükümet darbesi hazırlan
d ığ ından habersizd iler. lJstel ik bu parti h içbir direniş hareketi düzenleye
medi. Neden acaba? 

Kanaatımıza göre, bu durumun başlıca nedenleri şunla rd ı :  Iktidarda 
bulunduğu için, parti güçlü görünüyordu, ve yüzeyde kolon bu güçle de 
yetiniyordu. Ama teşkilôtların, kadroların,  tek kuwet kaynağı olan halk 
kitleleri üzerindeki gerçek nüfuzu hiç hesap etmiyordu. Böylelikle, dev
rimci aydın ları ve şehirli halkın çoğunluğunu içine a lan parti, köylerde 
hiç kök salamamıştı. Derinlemesine gelişmemişti. Çı karları d evrimin deva
mına ve savunulmasına bağ lı bulunan geniş kitleleri kazanmaya, bi l ince 
u laştırmaya çal ışmamıştı. Parti daha çok, devrimci parolalarla süslü, masa 
başı nazari tartışmalarla yetinen kültürel bir faa l iyet yürütüyordu. Ama 
geniş halk kitlelerin i  seferber etmek üzere siyasi çal ışma lara ,  mi litan faal i 
yetlere vakit ayırmıyordu. 

Kabul  etmek zorunda bulunduğumuz bir gerçek üzerinde dura l ım : Dev
rimci partilerimizden bazı ları ,  demokratik merkezci l ik, kolektif yönetim, 
alt  kuruluşların üst kuru luşlara bağıml ı l ığı ,  vb., sorunlar g ibi, devrimci 
teşkilôtlanmanın şekil leri ,  usulleri ve prensipleri konusunda nazari bi lgi  
yarışmalarına g i ren, konuşmaktan çok hoşlanan ayd ınların buluştuğu 
klüpler hal ine gelmek üzeredir. Partilerimiz üye kitleleri i le öğrensel bağ
lar kurabi lmek için gereken çabaları göstermiyor, toplumlarına özgün 
gerçekleri, şa rtları göz önünde tutmuyorlar. Neticede, bu partiler dıştan 
mükemmel görünen, ama özden yoksun, etkisiz kalan, gerçeklerle i lg isiz, 
halk kitlelerinden uzak bir devrimci yapı hal ine gel iyor. Pratikle i lg i l i  i lk  
zorluk  karşıs ında da hemen yıkı l ıveriyorla r. Devrimci partin in kurulması 
meselesi, her şeyden önce gerçek, temel bir mi l l i  sorundur. Ama bu demek 
deği ld ir  ki, partin in temellerin i, teşkilôt prensiplerini kurmakla iş bitiyor. 
Demokratik i l keler, devrimci teşki lôtlanma koideleri gerçekten lüzumludur, 
ama  devrimci b ir  partide, Afrikal ı  b i r  toplumda, halkın  birl iğini kemiren 
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aşiret şartlarını hesaba katmak, aşiret geleneklerinden doğan bölünme
lere pratik çözüm yol ları sağ layabilecek, mi l leti bi rleştirecek, emperyalist 
ve gerici tesirlerden uzak tutacak, yeni örgütleme metotları bulmak büs
bütün zorunludur. Bağımsızlığa yeni kavuşmuş Afrika devletlerin in ço
ğunda devrimci parti, gerçekıere dayanan kuru luşlarla, taktiklerle, stratej i
lerle kuru lmal ıd ı r. O halde partin in güdeceği a maç, feodal izm ve kapita
l izm aşamaların ı  atlayarak, geleneksel emperyalizme ve yeni-sömürgeci
l iğe karşı savaşarak, insanl ık tarihinde bugüne kadar eşi görülmemiş hızl ı 
ve kararlı b i r  sıçrayışla, aşiret evresinden sosyal izme götüren dolaysız bir 
geçişi sağlamaktı r. 

Altıncı nokta : Ghanada devlet mekanizmasının, bütün memurların, özel
l ikle yüksek memurların ,  hükümet darbesine hemen boyun eğmelerin in  
an lamı  şudur :  Ghanadaki siyasi i ktidarı n  devrimci nitel iğine rağmen, dev
let mekanizması, karşı-devrimci güçlerin el inde kalmıştı. Kadrolar da, ba
ğ ımsızl ıktan sonra sömürgeci kadroların yerine geçirtmek üzere, emper
yalistlerin yetiştirdiği kadrolardı. Böylel ikle, emperyalist ve gerici etkiler, 
genell ikle yeni gel işen toplumun ağır l ık merkezini teşkil eden devlet 
mekanizmasında bir kanser gibi  yayı labildi , her çeşit etki l i  kontrolü im
kônsızlaştırdı. 

Yedinci nokta: Ghanada, hükümet darbesinde en önemli rolü oynayan 
ordu olmuştur. Ghana ordusu, Afri kada, bağ ımsızl ığa yeni kavuşmuş bir
çok ülkenin orduları gibi, sömürgeci rej ime hizmet etmiş, onu savunmuş. 
bağ ı msızl ı ktan sonra da devrime mi ras ka lmış geleneksel askeri unsur
larla ; bağımsızl ıktan sonra orduya girm iş, yeni. yurtsever unsurlardan mey
dana gelmektedir. Clstel ik Ghana ordusu, bu yeni unsurların varl ığ ına 
rağmen. devrime düşman. kurtarıcı ve sosyal ist eği l imleri desteklemeyen 
şefierin, yabancı askeri uzmanların  yönetiminde bulunuyordu. 1 961 den 
sonra bile, Ing i l iz subayları Ghana ordusunu eğitiyordu. Ghanal ı  subayla
-rın % 20'si de Ingi lterede Sandhurst askeri Kolejinde yetiştiri lm işti. 

Devrimci örgütlerle parti, orduya siyasi etki ler yapamadı, ordunun, 
subayların ve askerlerin kaderin i ,  devrimin kaderine bağ lamasın ı  bi le
medi. Bu durum, orduyu devrimden büsbütün uzaklaştı rd ı .  Ordu, gericile
rin bir yedek gücü haline geldi, devrimci güçlerle omuz omuza savaşan, 
kolektif bir güç, bir halk ordusu nitel iğini  kazanamadı. 

* 

Demek oluyor ki, bugünkü dönemde, Afri ka devrim i  bütün güçlerini şu 
üç yoldan birine yöneltebi l i r :  

Kendi içine kapanmak, s ın ırları içinde yalnız kalma k, yani ,  gerçekte. 
devrim ve kurtu luş i lkelerinden olduğu gibi, emperyalizme ve gericil iğe 
karşı temel savunma hattı ndan da vazgeçmek yolu .  

Yen i-sömürgeci l ikle, yerli gerici güçlerle uzlaşma yoluna gitmek, yani 
gerçekte, bağımsızl ı ktan ; tekel lere, feodal izme, kapital izme, gerikalmış-
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l ığa karşı elde edi lmiş maddi manevi bütün başarılardan vazgeçmek. 
yavaş yavaş da gerika lm ışl ığa ve sömürgeci hakimiyesine dönmek yolu. 

Bütün güçlerini seferber ederek, yeniden örgütleyerek emperyalizme ve 
gericiliğe karşı yürütülen savaşta elde edi lmiş bütün tecrübelerden yarar
lanarak, devrime devam etmek yolu .  Hiç şüphesiz bu son yol çetindir. ama 
doğrudur. 

Afrika devrimin in bugüne kadar yenilgiye uğramamış olması, devam 
etmesi bu yolun doğ ruluğunu ispatlamaktad ı r. Katı ldığımız bu seminer, bu 
son yolu di le getirmektedir. 

Bununla beraber. bu yolda yeni adımlar atmazdan önce, kanaatım ıza 
göre, fevkalade önemli bir nokta üzerinde durmamız zorunludur. 

Sömürgeci güçler son saldırı la rın ı  Afri kadan belirli ve s ınırlı stratej i k  
bölgelerine yöneIterek, bütün güçleri n i  bu bölgelerde toplayarak, cephe
lerini asgariye indirerek, hızlı, başarı l ı  sonuçlara vard ı lar. Oysa devrimci 
güçler, sömürgeci lere karşı mümkün olduğu kadar geniş bir cephe kurma 
politikasını tercih etti ler, ve faa l iyet a lanların ı  çok geniş tuttular. Ama 
ilerici devrimci güçlerin kurduğu cephe, ellerindeki imkanları fazlasıyle 
aşıyordu. Clstelik bu politika devrimci güçlerin saflarına beşinci kolun sız
masını kolaylaştırdı, hiç değilse devrimci faal iyetleri s ın ı rlandı rdı .  Devrimci 
güçler bu geniş cepheyi, şekli birliği ve müttefi klerin in  sayısını korumak 
iç in  kabul etmiştir. 

Şu noktayı belirtmeliyi z :  Teorik ve politik bakımdan geniş bir cephe 
boyunca yürütülecek ortak faa l iyetlerin önemin i  ve faydaların ı  küçümse
mek her halde yanlış o lur. Ama üzerinde duracağımız i kinci bir nokta var :  
b u  çeşit faa l iyet yard ımcı b i r  tedbird ir  a ncak, devrimci güçlerin temel bir 
faa l iyeti deği ld i r. 

Temel faa l iyet demek, emperyalist zorba l ığına, iktisadi ve askeri manev
ralarına karşı, varolan bütün yol lara başvurularak, askeri ve iktisadi ba
k ımlardan düzenlenen bir d irenişle di le gelen faa l iyet demektir. Bu şart
lar  içinde Afri kada geniş bir cephenin kurulması, devrimci güçlerin ve 
devrimci ü lkelerin bütünü içinde seçi lmiş, etki l i ,  hızl ı  b i r  faa l iyet yürüte
bilecek, açıkca tanımlanmış, yoğun devrimci birl i klerin kuru lmasına bir  
engel teşkil etmemelidir. Afrikadaki devrimin belkemiğini teşkil edecek 
güçleri n sorumlu luklarını etki l i  şeki lde yerine getirebilmesi için gereken 
şartlar şunlard ı r :  

Bu güçler, savaş cephesini lüzumsuz yere genişletecek, Afrika l ı  dev
rimci güçlerin ve müttefiklerin in el inde bulunmayan imkanlar gerektirecek 
maceralara atı lmamal ıd ı r. 

Tek bir şemaya göre, ortak faaliyet çerçevesi içinde kul lanı lacak sal
d ı rıcı ve savunucu güç sistemleri kurmak zorunludur. 

çağ ımızın objektif kanununu teşkil eden, ayrı ayrı toplumsal düzendeki 
devletlerin barış içinde yan yana yaşama prensibini, bir dünya savaşı 
tehl ikesini önleyebilecek, sömürgeci zorbal ığ ı ,  karşı-devrim istismarın ı  
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büyük bir şiddetle karşılayabilecek, gerçekci ve diyalektik bir temel üze
rinde izlemek. 

Emperyalistlere hizmet eden gerici kukla kuruluşlara kesinlikle son ver

mek üzere devrimci rej im ve güçlere elverişl i  siyasi, iktisadi, toplumsaL. 
askeri, kültüre l  şartları yaratmak. 

Yeni-sömürgecil iğ in Afrikada ve diğer kıta larda kendi uydusu bulunan 
çeşitli ü lke ve harekete sağladığı yoğun i ktisadi yard ım karşısında, yüka
rıda saydığımız tedbirler zorunlu luk hal ine gelmektedir. 

Neticede : Muazzam potansyeli bulunan Afrika devrimine şiddetle mey
dan okunmaktad ı r. Bu devrimin  Afrikan ın  kutsal topra klarında yürüttüğü 
savaşlar, insanlığı daha güzel bir hayata götürecek gelişmenin tarih inde 
elde ettiği zaferler, bu yüzden çok büyük bir önem kazanıyor. 

Insan l ık  ta rih inde bugüne kadar eşi görülmemiş maddi ve manevi ola
naklara yol  açan,  i nsanın Aya ayak bastığını  görecek bir  dönemde yürü
tülen Afrika devriminin başlıca sorumlu luğu, sömürgeci l iğ in bütün şekil le
rini, bütün yolların ı  kesin bir yenilgiye uğratmaktır. 
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T A R I H T E N  YA P R A K L A R  

Halk Cephesinden alman dersler ve Lôtin Amerika 

Alberto Ferrari 

Horbe ve faşizme karşı Halk Cephesi politikasının, ilerici ve borışçı, 
u lusal bağımsızl ı k  tan, demokrasi ve sosya lizmden yana kuvvetlere yeni 
perspektifler açtığına, Marksizm-leninizmin teori ve pratiğini yeni tezlerle 
zenginleştirdiğine şüphe yoktur. Daha sonra Kominternin Vii. Kongresi 
tarafı ndan geliştiri len, yeni, birl ikci politi kan ın hazırlan ıp geliştiri lmesinde 
Maurice Thorez tarafından yönetilen Fransız Komünist Partisi Merkez 
Komitesin in oynadığı önemli rol de bi l i nmektedir. 

1. Dünyanın yeni jandarması, Birleşi k-Amerika emperya lizminin, u lusal 
ve sosyal kurtuluşları elde etmek isteyen halkların iç  işlerine pervasızca 
karıştığı, kahraman Viyetnam halkına karşı en haksız ve en iğrenç bir 
harbi sürdürdüğü, Nazi cinayetlerini bi le gölgede bırakacak vahşice hare
ketlere g i riştiği bir s ırada Halk  Cephesinden a l ınaca k  dersleri incelemek 
özel bir önEi!m kazanmaktad ı r. Bonn intikamcı ları i le birleşen Amerikan 
emperya lizmi Avrupa güvenliğini ve dünya barışını yeniden tehl ikeye 
sokuyor. 

Bu gün durumun, 30 yı l la rınkinden çok farklı olduğuna şüphe yoktur. 
Şimdi, barış, demokrasi, u lusa l  bağ ımsızl ı k ve sosya l izm kuvvetleri o s ıra 
larda olduğundan çok daha  fazla güçlüdürler. Dünyada ve  ayrı ayrı her 
ü lkede kuvvetler dengesi tamamen başkadır ;  ha lkları kurtuluşa götüren 
yol lar bir hayli farklanmıştı r. Fakat, üçüncü bir dünya harbinin insanl ığ ı  
sürükleyeceği yık ım bakımında� da durum değişmişti r. Otuz y ı ldan beri 
büyük zafer/er kazandık, fakat: kabul etmek gerek ki, d ünya devrimci 
hareketinde zorluklar  da arttı. Bundan ötürü bu gün halk cephesi politikası 
tamamen 30 yı l larındaki şekli ile formüle edi lemez. 

Bununla beraber, bu devrenin temel dersleri, Halk Cephesi politikas ın ın 
esas prensipleri bu gün de geçerl id ir. Bundan ötürü de bu prensipleri 
bütün demokratlar  bilimeli ve onlardan istifade edilmelidir :  Yalnız işçi 
sınıfı n ın  değil, bütün halkı n bütün mi l letin başlıca düşmanına karşı geniş 
.ttifakların kaçını lmazlığ ı ; demokrasi, u lusal bağ ımsızl ık ve barış  için bir-
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l i kle  savaşın b ir  manevra taktiği olmadığının. i lerleme ve sosyalizm için 
genel savaşın kaçını lmaz bir parçası olduğunun anlaşı lması ; kendisinin 
ve öncü partis inin kesin b ir  rol oynayabilmesi ve zaferi kazanabilmesi için 
işçi sınıfın ın  b i rl iği  şarttır. 

1 965 y ı l ın ın  Ekim ayında Pragda Çekoslovakya Komünist Partisi ve 
Barış ve Sosyal izm Problemleri dergisi tarafından Kominternin Vii .  Kongre
sinin otuzuncu yıl dönümünü kutlamak maksadı i le tertiplenen toplantıya. 
dünyan ın  her tarafından. sosya l ist memleketlerden. gelişmiş kapitalist 
ü lkelerden. gelişmekte olan memleketlerden bağ ıml ı  ve bağımsız ü lkeler
den gelen 38 komünist ve işçi partisi temsilcileri değişik sorunları ele aldı
lar. Fakat bütün konuşmaların  ortak bir  noktası vard ı : Gerçekten de hepsi. 
a nti-emperyalist. demokratik ve devrimci güçlerin birl iğinin Viyetnam hal
kına etki l i  bir dayanışmaya. emperyalist saldırısın ın  her şekl ine karşı 
koyma isteğine dayandı rı lmasını istedi ler. 

Bu karşılaşmaya katı lanlar. çağ ımızda emekçilerin menfaat ortaklığının 
yalnız u lusal ölçüde bel i rmediğini  kaydettiler. Bir memleketin işçi sınıfının 
ve bütün emekçilerin menfaatleri başka ü lkeler emekçilerin in  menfaat
lerine sıkı sı kıya bağ l ıd ı r. Bu. çağ ımızın bir kanunudur. Bir komünist par
t is inin sosyalist kampla. u lusal kurtu luş savaşı ile. emekçilerin sermayeye 
karşı savaşı ile bağların ın  gevşemesi. emperyalizm tarafı ndan durumunu 
sağ lamlaştı rmak maksadı i le kul lan ı lmaktad ı r. Bir memleket emekçilerin in  
ortak menfaat bi l incine ulaşması. kaçın ı lmaz bir şekilde proletarya enter
nasyonalizmi fikirlerin in benimsenmesi i le sonuçlanmaktadır. Çünkü u lu
sa l  ve mi l letlerarası menfaatleri bundan böyle birleşmiştir. 

2. Komintern in Vii .  Kongresi. Fransada Halk Cephesi. Ispanyan ın  kah
ramanl ık  destanı Güney Amerika ha lkları arasında geniş bir yankı uyan
d ı rmışlard ı r. Güney Amerika komünist partilerine sekterl iği yenmeye. yığın
larla bi rleşmeye. işçi s ın ıf ı  a rasında durumların ı  kuvvetlendi rmeye ve 
bulundukları memleketlerde politik ve sosyal haytta önem kazanmaları na 
yard ım etmiştir. 

Halk  cephesinin bizlerin bütün kusurlarımızı yendiğini iddia edemeyiz. 
Kapita l izmin bulunduğu yerlerde. savaş durduğu anda sekterl i k  ve opor
tünizm kötü otlar  gibi biter. Halk Cephesi politi kasın ın yanl ış bir şeki lde 
yorumlanması. Güney Amerika ü lkeleri komünist partilerin i  sekterliği 
b ı rakmaya. fakat öteyandan oportünizme saplanmaya yöneltmiştir. Orne
ğ i n. bir Bowder oportünizminin bazı Güney Amerika komünist partileri 
üzerinde kötü etkisi bi l inmektedir. Jak Düklo yoldaşın müdahalesiyledir ki. 
bu oportünizmi gerçek bir şekilde yenebi ldik. Komünist partilerine bir  
hayli zara r  veren bu oportünizmin sonuçlarına bu gün haıa katlanmak
tayız. 

Her ne olursa olsun. Güney Ameri kanın bundan otuz yıl önceki durumda 
olmadığı  b ir  gerçektir. Çünkü her şeyden evvel topraklarından bir kısmın ın 
üzerinde sosya list devrim zaferi sağlamıştır. Bu.  büyük bir kal itatif değ i 
şikl iktir. Bundan başka bütün Güney Amerika ü lkelerinde bu gün komü-
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nist ve işçi partileri. Markscı-Leninci partiler vardır. Ve bu parti ler dünya 
komünist hareketi i le dayanışma hal indedirler. 

Ara larından bazı ları mi l letin politi k ve sosyal hayatında öneml i  partiler 
ha l ine gelmişlerd i r. Bu değişikliğ in kökleri bizim ülkelerin ekonomik. poli
tik ve sosyal sürecindedir. Ayrıca Iki nci Dünya Harbinde Sovyetler Birli
ğinin zaferi. ve bu zaferin bütün dünya ilerici ve devrimci hara kete verdiği  
h ız  gibi  mi l letlerarası olaylardadır. 

Fransız ve ıspanyol tecrübelerinin. Kominternin Vi I .  Kongresin in  bu 
başarıda büyük payları vardır. Bunlar. Güney Amerika komünist parti lerine 
sekterl i k  çıkmazından kurtul maya. büyümeye ve gelişmeye yard ımcı olmuş
lard ı r. Ha lk  Cephesi politikası Güney Amerika komünist hareketinde kal i 
tatif bir sıçrama sağlamıştı r. Bu olmadan. daha sonraki sağlanan ilerle
meler gerçekleşemezdi. 

3. Arjantin komünist hareketinde halk cephesi politikasının benimsen
mesi. sekter ve oportünist eği l imlere karşı yürütülen bir savaş sonunda 
olmuştur. 

Partin in VI I .  Kongresinde (1928) genel olara k  doğru bir  hat çizilmişti. 
Fakat bu kongreden sonra parti yönetim inde kuvvetli sekter eği l imler  
kendini gösterdi .  

1 930'da a nayasacı hükümeti deviren ve faşist d iktaturası tipinden bir 
idare kuran askeri hükümet devirmesinden sonra. öyle zannedildi k i .  ege
men s ınıfla r eskisi gibi nisbeten demokratik .  kurumlar aracı i le hükmet
meye devam edemezler. Bu. esasında doğru idi. Çünkü gerçekten de 
36 yıldan beri Arjantinde devamlı  b ir  politik reji m  kurulamamıştı. Fakat 
bu gerçekten yanl ış sonuçlar çıkarı ldı .  Oyle zannedi ld i  ki. şartlar Sovyet 
i ktidarın ı  doğrudan doğruya kurmak için olgunlaşmıştır. Bu politika bizleri 
d iktaturaya karşı olan mi l l i  burjuvaziden uzaklaştırdığı gibi. küçük burju
vazinin ve köylü yığın ların ın  önemli b ir  kısmından. hatta kabul etmek gerek 
ki. hala burjuva ve küçük burjuva ideolojis inin etkisi a ltında bulunan 
işçilerin de büyük bir kısmından uzaklaştırdı .  

O zamanın hattı şu idi : 
... Ya hep ya hiç. Proletarya ve Sovyet i ktidarın ı  kurmak için bizimle be

raber savaşınız. Aksi halde bize düşmansınızın ... 
Radikal leri iktidardan kovan. yabancı tekellerin h izmetinde faşist tipi 

idare. o rtak düşman unutu lmuştu. 
Bu yanl ış hattın uygulanması s ırasında parti yönetimin in çoğunluğu 

Radikal Parti i le anlaşmayı reddetmekle kalmıyor. bu partin in içindeki 
düşmana tesl im olan unsurları tem izlemek isteyen sol kanadı i le de her 
türlü ittifak reddil iyordu. Sosyalist Partisinde kurulmaya başlayan sol 
kanada karşı tutum da ayni idi .  O sıra larda Partinin genel sekreteri olan 
Luis Somi bu durumla i lgi l i  olara k  şunları yazıyordu : 

�Işçileri etkilerinden kurtarmak için Radekal lerin de Sosyalistlerin de 
sol kanatla rın ı  devaml ı  olarak demaske etmek gerek ... 

13  1 97 

TÜSTAV



Partim iz bu şekilde bütün müttefik sayılabilecek güçlerden izole edildi
ğ inden faşist diktaturasının en ağır darbelerine hedef oldu. 

Fakat bu sekter yanl ışl ıkları suçladıktan ve onları düzelttikten sonra, 
aynı yöneticiler bir aş ırı uçtan ötekine geçtiler. Proletaryan ın  ve öncü 
partisinin, gerici liğe ve faşizme karşı savaşta işçi ve demokratik güçlerin 
seferber edilmesinde ve birl ik eylemlerinde oynayacağı rolü unuttular ve 
halk cephesi taktiğinden burjuva demokratların ın  hizasına gelmek politi
kasın ı  anladı lar. Oysa mi l letlerarası tecrübe George Dimitrovun da işaret 
ettiği gibi  şunları bel irtiyordu : Halk Cephesi, proletaryanın birleşik cep
hesi temeli üzerinde kuru lmalı ,  bu da proletaryanın partisini organik ve 
politik bakımıardan kuwetlendirmek için kaçın ı lmazdır. Partinin rolünü 
azaıtacak her eği l ime karşı savaşmak. Partim izin yönetici lerin in  çoğun
luğu,  öteki demokratik kuwetlere ittifak teklif ederken, gerçekte radikal 
ve sosyalist partilerindeki birl i k  düşmanları karşısında tesl im oluyor ve 
Partimizin Demokratik Birlikten çıkarı lmasını kabul ediyordu. Komünistlerin 
halk cephesi pol itikas ın ın nitel iğini tamamen değiştiriyor ve onu öteki 
partilerin seçim politi kalarının basit b ir  a racı haline getiriyordu. Yönetici
lerin çoğu bunu anlamamışla rdı. 

4. Halk cephesi sorunlarının eleştirici bir incelenmesi bizim memleketi
m iz için çok faydeli olabileceği gibi, bütün Güney Amerika için de fayda
l ıd ır. Çünkü o devirde kendini gösteren sekter ve oportünist eğ i l imlerle 
savaşmak gereği her zaman vardır. 

Bu eği l imler partimizde birdenbire kayıbolmayacaklard ır ;  bunlara karşı 
savaşmaya devam etmeliyiz. (hell ikle iç ve mi l letlerarası durumda az veya 
çok önemli bir değ işikl ik  meydana geldiği sıra larda. Bu gün Güney Ame
rikada aynı zamanda sekter ve oportünist elemanlar vardır. Bunlar b ir
l ikçi pol itikam ıza karşı çı kar, "ya hep ya hiç» politikası nı güder, ş iarları 
da «ya bizimle beraber ya da bize karşı»d ı r. Fakat ayn ı  zamanda işçi s ın ı 
fı n ın ve partisinin öncü rolünü de kabul etmezler. Bu akımlara karşı savaş 
bizzat ulusal ve sosyal kurtuluş savaşın ın içinde sınıf savaşıdır. Bu, son 
gayeye ulaşmak için işçi s ın ıf ın ın menfaatlerini savunma savaşın ın b ir  
yönüdür. Partimiz bu savaşa başladı, Marksı n, Engelsin ve Leninin, Komin
temin Vi i .  Kongresi derslerinden Halk Cephesinin, . dünya komünist ve 
devrimci hareketinin zengin  tecrübelerinden faydalana rak  bu savaşa bun
dan sonra da devam edecektir. 

Partimiz sekterlik ve oportünizm gibi  ters akımlarla savaşarak doğru 
halk Cephesi politikası n ın esasını benimsemeyi başarmıştır. Cumhuriyetçi 
Ispanya, Sovyetler Birl iği ve Nazil iğe karşı savaşan öteki halklarla daya
nışma uğrunda tertiplediği büyük kampanyalar sayesinde partimiz yığ ı n
larla bağların ı  sıklaştı rmış ve safları n ı  kuwetlendirmişti r. Işçi s ın ıfı n ın  ve 
ülkenin temel menfaatlerini korumak için partimiz yürüttüğü savaşlarda, 
her şeyden ewel ulusal ve halkçı parti olarak bel irmiştir. Dost, düsman, 
politik hesaplarında onun varl ığın ı  göz önünde tutmamazl ı k  yapam

·
azlar. 

Eğer Partimiz şimdi, istediğimiz şekilde bir yığın partisi değilse de, 
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küçük b i r  parti de değildir. Işçi s ın ı fı ve halk yığınları üzerindeki etkisi 
önemli ölçüdedir ve bu etki günden güne artmaktadır. Diktatura ve baskı 
işimizi zorlaştı rıyor. Fakat kimse yığınlar a rasında örgütlenme ve propa
ganda çalışmalarımıza engel olamaz. Arjantinde komünistlerin aktif ola
rak katı lmad ıkları gerçek halkcı b ir  hareket yoktur. 

Birleşik Amerika Domin ik  Cumhuriyetine saldı rdığı s ı ralarda, bütün 
ü lkeye yayılan geniş birl ikçi halk hareketi hükümetin saldırgana yardım 
için asker göndermesini  engelledi. Halkımızın kahraman Viyetnam halkı
nın yardımına her gün biraz daha fazla koşması, Amerikan saldırganiarın ı  
p rotesto etmesi, Viyetnama saldıranlara veya Saigon kuklalarına yard ım 
için gönderi lmek istenen eşyayı gemilere yüklemeyi boykot etmesi tesadüf 
eseri deği ldir. Hükümet devi rmesinden ewel Işçi Sendikaları Konfederas
yonunda komünistlerin de katı lması i le birl ikçi bir idarenin kurulması ve 
bu idarenin beş mi lyon işçin in  katı ldığı büyük bir genel g rev teşkilatlan
dırması da tesadüf deği ldir. 

Xii .  Kongremiz şu şiarı ortaya attı : �Halk yığınla rının eylemi i le i ktidarı 
elde etmek !>. Biz bu şiarı doğru buluyor ve onu izliyoruz. 

5. Arjantinde bizler için demokrasi ve sosya lizm için savaş. emperya
lizme karşı ve barış için savaşa ayrılmaz bir şekilde bağl ıdır. 

1 930'dan beri son derece nisbi olan burjuva demokrasisi yürürlükten 
kalkmıştı r. Emperyalizm, özell ikle, toprak ve büyük sermaye oligarşisi nin 
m üttefiki, Kuzey-Amerika emperyalizmi Arjantinde tam bir  hegemonyaya 
sahiptir. Kuwetleri memleket zenginl iklerin in  büyük k ımına el koymuştur. 
Ekonomisinin bağımsız gelişmesine engel olur. Emekçi yığınlarını zalimce 
sömürüyor. Arjantini, emperyalizmin satranç tahtasında bir  pion haline 
getirebilmek ve onu maceralara sürüklemek için aşırı derecede bir askeri
leştirme politikası yürütüyor. Bunun içinde demokrasiden ne kalmışsa orta
dan ka ldırmak ve gerçek i ktidarı Pentogona bağlı bir askeri kliğe vermek 
gerekmiştir. Bu .. iki nci i ktidar» seçi lmiş hükümetlerin üstündedir, onları 
kontrol eder ve karşı durdukları anda onları devirir. 

Bunun içindir ki, Sovyetler Birl iği Komünist Partis inin XX. kongresin in 
sonuçlarını ıŞ ığı  a ltında Partim izin Merkez Komitesi Arjantin iç in şu nok
taları bel irtmiştir. 

«Başta ve hemen başarı lması gereken ödev, askeri hükümet devirmele
ri ne son vermek ve gerçek demokratik bir rej im  kurmak için savaşmaktır ... 

Yoldaşımız V. Codovilla şunları da söylüyordu : 
.. I l k  hedefimiz demokratik b ir  reji m  kurmaktır. Daha sonra demokrasiyi 

sonuna kadar geliştirmektir. Yan i  demokratik devrimin ta rım ve anti
emperyalist meselelerin in  çözümüne kadar g itmek ve böylece işçi s ın ıfı
mıza, halkımıza ve mi l letimize sosyalizme g iden aydın  yolu açmak gerek.» 

Deneme, bütün demokratik ve anti-emperyalist kiwetlerin ortak cephesi 
olmadan oligarşin in ve emperyalizmin i ktidarı nı alaşağı etmenin i mkôn
sızl ığ ın ı  göstermiştir. Burjuva ve küçük burjuva hükümetler iktidara gel
m işlerdir. Fakat emperya lizm tarafı ndan satın a l ınmışlar, askeri kliklerin 
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tehditlerine karşı duramamışlar, bütün tutumlarını terk etmişler, şerefsiz 
b ir  duruma düşmüşler ve yeni bir hükümet devirmesi i le a laşağı edilmiş
lerdir. Oyle bir  an oldu ki, yığınlar Peronizm üzerinde büyük ümitler kur
dular. Peronizm karışık bir hareketti. Harpte zenginleşmiş büyük burjuva
zinin b i r  kısmın ı ,  faşizme yakın büyük toprak sahiplerin i  ve  askerleri, 
Alman Ingil iz ve Ameri ka n  emperyalizmine bağlı elemanla rı ,  köylü kökün
den gelme işçilere ve öteki, tecrübeden yoksun fakat a nti-emperyalist 
hisleri olan emekçilere dayanan satı lmış ve oportünist sendikacıları safla
rında topluyordu. Bu yığınlar Peron hükümetin in demagoji ve tavizlerinde 
ulusal ve sosyal kurtuluşun çabuk ve kolay yolunu bulduklarını zannedi
yorlard ı .  Peronun ekonomik bunalım içinde bir askeri hükümet darbesi i le 
devrildiği ve sonra gelen hükümetlerden hiç b iri bu ekonomik bunal ımı 
son vermek için hiç bir ciddi tedbir a lmadığına göre, Peroncu hayallerin 
devamın ı  anlamak mümkündür. Peronun  on yıl halk yığı nlarının desteği 
ile iktidarda ka ldığına, demokratik devrimin ta rım ve a nti-emperya list 
meselelerinden hiç biri'ni çözmediğine de şüphe yoktur. 

. 

Ancak barışa, ulusal bağ ımsızlığa, demokrasi ve sosyal ilerlemeye bağlı 
kuvvetlerin proletaryadan ulusa l  burjuvaziye kadar olan güçlerin birl iğ i  
bu günkü efend ilerin hegemonyasına son verebi l ir, demokratik ve halkçı 
b ir  idare kurabi l i r. Bu idare, emperyalizmin sahib çıktığ ı  u lusal zengin
l ikleri halka geri verecek, b ir  toprak reformunu başaracak, ekonomin in 
bağımsız gelişmesini sağlayacak, emekçi yığınları n  en çok muhtaç olduk
ları ekonomik ve sosyal isteklerini yerine getirecek, bütün memleketlerle 
dostluk politikası yürüterek barış  dôvasına .hizmet edecektir. 

Bu gün Arjantinde günün konusu, demokratik, tarımsa l  ve anti-emper
yalist bir devrimdir. Bu devrimin  perspektifi, kısa ya da uzun vade i le sos
yalizme geçmektir. Bunun içindir ki, emperyalizme ve i l k  başta Amerikan 
emperyalizmine ve müttefiklerine, toprak ve emperyalizme bağlı büyük 
burjuvazi oligarşisine karşı demokratik bir cephe kurmayı teklif ediyoruz. 

Fakat tek cephe ancak, işçi sı.nıfın ın  kesin bir rol oynaması ile başarıya 
ulaşabi l i r  hattô kurulması mümkün olabil ir. Oteki Güney Amerika memle
ketlerine kıyasla çok sayıda ve örgütlenme saviyesi yüksek olan bir prole
taryaya sahib olan bizim ü lkemiz için bu yalnız teorik bir mesele değil, 
pratik bir kaçını lmazlıktır. 

Bizim için işçi s ın ıf ın ın birl iğ in in esas meselesi, Peroncular  ve komünist
ler arasında devamlı  bir iş  birl iğ in in  kurulmasıdır. Peroncu idarecilerden 
çoğunluğu bu gibi  bir iş  birl iğine karşı olduklarına göre, Maurice Thorezin 
başka bir zaman ortaya attığı ş iarı benimsedi k :  «Iki kişi için birl ikçi 
olmak». 

Işçi birl iğ in in kurulabilmesi için, proletaryan ın  çoğunluğunun burjuva 
ideolojisinden kurtulması ve kendi öz ideolojisini benimsemesi gerekmek
tedir. Bu şartlar a ltında Peroncuların işçi ve halkçı kesimi ile, işçi s ınıfın ın  
Markscı-leninci temel üzerinde tek bir partisinin kurulması fikrin i  reddet
mek şöyle dursun, a ksine, onu selaml ıyoruz. Fransız yoldaşlarımız 30 yılla-
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rında, sosya listlerle komünistleri birl iği  meselesi söz konu olurken aynı 
durumda idiler. Fakat bizler, onlar gibi, tek bir parti kurmanın i lk  şartın ın  
eylem birl iği olduğuna inanıyoruz. 

B irl ik eyleminin yokluğu daha doğrusu Peroncu idareciler tarafından 
eylem birl iğine son veri lmesi, geçen yaz, Amerikadan yana Ogania dikta 
rej imin in kurulmasın ı  sağlayan askeri hükümet devirmesini mümkün  kı lmış
t ır .  Bu acı dersten, işçi sı nıfı gereken sonuçları ç ıkarmal ıd ı r. 

* 

Komünistler partilerin in  kuvvetlenmesinde, ve işçi sın ıfı arasında etkisi
nin artmasında birl iğin en iyi gara ntisini görüyorla r. Bu gaye için var 
güçleri i le ça lışmaktadır iar. Partiyi kuvvetlendirmek maksadıyle işçi sını
fın ın, köylülerin ve devrimci aydınların en iyi evlatla rın ı  parti saflarına 
a lmak, Partin in emekçi ve halk yığınları i le bağların ı  kuvvetlendirmek, 
ideolojik ve politik seviyesini durmadan arttırmak, onu yetiştirmek öyleki, 
ta rihi şartların ona zorladağı savaş şartları ne olursa olsun (barışçı olan 
yahut olmayan) öncülük ödevini  yerine getirebilsi n :  Işte kan ımıza göre, 
önümüzde duran büyük sorunlarımız bunlard ı r. 
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Rodezyo buhrom 

Stephan N'korno 

Rodezya aşırı sömürgeci l iğin klösik örneğidir. Sömürgenin Whitehollden 
yönetilmesinden hoşnut olmayan Büyük-Britanya, hegemonyasını sonsuz
laştı rmak maksadıyle oraya kolonlar gönderdi. Rodezya gerçekte Büyük
Britanyanın deniz aş ırı bi r taşrası hal ine gelmiş ve memleketin bütün kay
nakları Ingiltereye bağlanmıştır. Egemen devletin beyaz kolonların ın  her 
hakkı ve her türlü hökimiyet i mkönı vardı. Oysa Afrikal ı lar en ilkel hakla
rından yoksun olduklarından, kendi atalarının toprakları nda gerçek yaban
c ı lar  olara k  yaşamaktadırlar. Bu durum,  beyazlar hükümetine Rodezyanın 
«Siyah Afrikan ın  kalbinde beyaz bir  ü lke .. olduğunu açıklamak üzere bir 
fırsat oldu. Bu bi ldiri ,  Rodezyan ın  sahibi dört m i lyon Afrikalıyı resmen 

, köle durumuna düşürdü. 
Şimdiki halde Rodezya, I ngi liz. Amerikan ve Gü ney-Afri ko l ı  kapital istlere 

a it olon ve beyaz kolonla r tarafı ndan idare edilen, uçsuz bucaksız eko
nomik bir a landır. Denebi l i r  ki, bu günkü ekonomik ve polit ik yapın ı n  
devamı emperyalistlere Rodezyadan en yüksek derecede menfaat sağlama 
olanakların ı  yaratmaktadır. Ekonomik bakımdan gel işmiş kapitalist ü l ke
lerin gayeleri şunlardır :  

o) Az gelişmiş memleketlerın doğal  kaynaklarını , kend i  öz ü lkelerin in  
sanayiini ucuz ve iy i  kaliteli ham maddelerle beslemek maksadıyle sö
mürmek ; 

b) Az gelişmiş memleketlere kötü kalitel i  sanayii mamullerini yüksek 
fiyatla satma k  ve bu yoldan büyük körlar  sağlamak; 

c) Bazı olağanüstü hallerde bazı az gelişmiş memleketlerde geniş tüke
tim mal ların ın  üretimi için işletmeler kurmak ve daha sonra bu memleket
Ieri öteki yabancı ü lkeler için dağıtma ajanı olarak  kul lanmak;  bu şekilde 
hareket etmekle ü retim ve dağıt ım masrafların azaltmak ve yüksek dere
cede bir kör sağlamak şartları yaratı lmaktadır. 

Rodezya bu üç yönü ile kapitalist sömürmeye kurban gitmektedir. 
Bu a maca varmak için Büyük-Britanya Radazyada i ki yüz mi lyon i ngi l iz 

l i rası ,  Güney Afrika 175 mi lyon, Birleşi k-Amerikada yine o ölçüde yatırım 
yapmışlard ı r. Rodezyaya sermaye ihracı. memlekette mevcut politik ve 
ekonomik i l işkileri n  devamın ı  isteyen mi l letlerarası sermayenin ihanet 
m'akanizmasını açığa vurmaktadır. 

Rodezyada en çok yatı rım yapanlar en ün lü tekellerdir. Bunlar şubeleri 
vasıtasıyle iş görmektedirler. Ornek olarak Ingil iz tekel lerinden bazı isim
ler sayal ım : Hawker Siddley, British Motor Corporation, British Petrolum, 
Imperial  Chemical I ndustries. Engl ish Electric, Dunlop v.s .  Başlıca Ameri-
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kon tekelleri ise Mobil Oil ve Standard Oil tarafından temsi l  edilmek
tedirIer. 

Bu yatırım lar  Rodezya ekonomisinin temel in i  teşkil etmekte ve ü retim. 
dağıtım hattö kamu hizmetleri o lanların ı  kapsamaktad ı r. Yani bu demek
ted i r  ki. madenier. ü retim sanıyii. tarım ve dağıtım. yabancı sermaye tara
fından kontrol edi lmektedir. Bu tekelleri temsil eden kapitalist devletler. 
bunları n  yabancı ü lkelerdeki çı karla rın ı  savunurlar ve yerli halkın  ekono-' 
m ik  ve politik durumu ile i lgi lenmezler. 

Tekellerin s ın ırsız yatırımları ve özel işletmeler herhangi bir insancıl 
hedef gütmezler ve Rodezyaya herhangi bir şeki l a ltı nda yardımda bulun
mazlar. Hedefleri en çok kör elde etme a macıyle s ın ı rlanmıştır. Oteki 
Afrika memleketleri ile kıyasla Rodezyada ü retim sanayii gelişmiştir. 
MadenIerin çıkarımında ve ü retimde kul lanı lan a raçlar moderndir. Oreti
len mal lara kapital istler el kor ve ya lnız onların  pek az bir  kısmı yaşamayı 
a ncak sağlayacak gündel ik şeklinde Afrikal ı  işçilere veri l i r. Toprağındon 
ve hayvanları ndon yoksun bırakı lan Afri kal ın ın  yaşamak iç in iş gücünden 
başka bir  a racı yoktur. 

Rodezya en çok tütün. krom ve a myant ü reten memleketlerden biridi r. 
Bu ü retiler yabancı sermaye tarafından çok oronmaktad ı r. Bu sermayenin 
güvenliği «onu idare edenleri n  güvenl iğine .. bağ l ıd ı r. Tekelciler, memle
ketin pek küçük bir azınl ığ ın ı  teşkil eden beyaz kolonlar a rasından «güve
n i l i r  i nsanlar .. bulmaktad ı rlar. Sa lsbury rej imi  şimdi bu tekellerin çıkarların ı  
temsil etmekted ir. Bunlar do zengin l iklerini e lde tutabilmek iç in bu rej imi  
desteklemektedirler. Tekellerin çıkarları, a it oldukları devletlerin hükümet
leri tarafı ndan da savunulmaktad ı r. Rodazyaya karşı mi l letlerarası tertip
lerin temeli budur. Denebi l i r  ki, Rodezya halk ın ın gerçek düşmanı  en 
büyük hisse senedi sahibi Büyük-Britanya ve ortaklarıdı r. 

KOLONLARıN ROLlJ 

Şimdi bir soru a kla gelmektedir. Neden şimdiki bunal ım beyaz kolonlar 
azın l ığ ı  üzerine otu rtulmuştur? Bunlar neyi savunuyor ve neden bu derece 
tehl i keli b i r  çatışma başlamıştı r? Cevabı karış ıktır. Biz bu cevabın bazı 
görünüşlerini açıklayacağız. 

Daha evvel de dediğimiz g ibi, beyaz kolonlar bu ekonomik impartor
luğun gerçek yöneticileridirier. Fakat bunlar bu ödevi belirli b i r  kazanç 
karşı l ığ ı  yaparlar :  Yüksek bir hayat seviyesi ve imtiyazıarını elde tutabil
mek için iktidarın tamını  isterler. Afrikaı ı ların ,  demokratik kurumlar saye
sinde iktidarı ele geçireceklerine, imtiyazıara, ve zenginl iklerin memlekette 
yaşayanlar a rasında haksız doğal ımından doğan lükse son vereceklerini 
bi lmektedirler. Beyaz azın l ı k  bu hedefe varabi lmek için, Afrika l ı  halkın 
ekonomik bağımsızlığ ın ı  yok ederek durumunu kuvvetlendirmeye başladı. 

Toprak dağ ıtım kanununa göre, toprak iki şekilde dağıtı lmaktad ı r : Fakir, 
verimsiz ve susuz topra klar  Afri kal ı lar  için. Zengin topraklar  işlense de 
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işlenmese de Avrup�l ı lara.  Bu sistemle dört mi lyon Afrikalıya topraklardan 
yarıs ından azı  düşmektedi r. Oysa yarıs ından fazlası 5.000 beyaz çift l ik ve 
toprak sahibine düşmektedir. Bundan başka beyaz çiftl ikçiler tekelci ban
kalardan, çiftl i klerin in  modernleştirilmesi için mali yard ım görmektedirler. 
Halbuki, Afrikal ı  köylüler bu gibi  avantaj lardan devaml ı  olara k  yoksun 
durlar. Bütün bunlar, Afrika l ı ları n  toprakların ı  b ı rakmaları ,  sanayi ve 
ticarette gündelikçi köle hal ine gelmeleri için yapı lmaktadır. Kabiliyeti 
olsa da olmasa da beyazlar, Afri kal ı ları n  yüksek maaşIı memurluklar  e lde 
etmemeleri iç in  mevkilerini terketmemektedi rler. 

Bu durumun gösterdiği göze botan çelişmeler karşısında ve «zenci ikti
darı n  .. kuru lmasından korkarak, beyaz azınl ı k, beyazların  üstünlüğü dok
trin ine sığınmaktad ı r. Bu doktrine göre, herhangi bir beyaz, kabil iyeti ve 
vasıfları söz konusu olmadan bir  zenciden her a landa üstündür ve onu 
«medeni leştirmek» ve yönetmekle görevlendiri lmiştir. Aynı zamanda faşizm 
ve ı rkçı l ık  yukarıda saydığımız gayelere u laşmak, yani bir azınl ığın imti
yazlarını elde tutabi lmesini sağlamak için sistem olara k  kuru lmuştur. 
Barışı tehdit eden ve Rodezya bunal ım ın ın  altında yatan sebepler yalnız 
Smithin ı rkçı l ığ ı  değil, beyazları n  ı rkçı l ığ ın ı  doğura n  duru mun  sonucudur. 

Ingiltere, gösterdiğ i  bütün ilgiye rağmen, Rodezya azınl ığına karşı bir 
harekete geçmek için hazır değ i ldir. Yan Smithin tek yönlü bağ ı msızl ık 
i lanından sonra, Harold Wilson, Smith rej imin i  ekonomik ceza tedbirleri 
ile yıkacağın ı  açıklamakla mi l letlerarası bir duman perdesi gerdi. Bazı la
rı na göre bu ceza tedbirleri kendi lerinden beklenen sonuçları vermedi ler. 
Fakat gerçek şu dur  ki, bu cezalar hiç bir zaman uygulanmadı ve hiç bir 
zaman uygulanmayacaktır. 

Yukarıda da işaret ettiğimiz g ibi, Rodezya ekonomisi yabancı tekel ve 
ş i rketlere sıkıca bağlıdır. Rodezyaya karşı ceza tedbirleri gerçekte bu 
yabancı tekellere karşı ceza olacaktı. Tekelleri temsil eden Ingi l iz hükü
meti kendi müşteri lerin in  çıkarlarına zor karşı çıkar. öteyandan Büyük
Britanya dış ödeme dengesin in açık vermesinden ekonomik güçlükler için
ded i r. Bundan ötürü hareket etme kabil iyeti yoktur. Çünkü böyle b ir  hare
ket esasen zararda olan sanayii daha da kötü duruma sokacaktı. Birleş
miş Mi l letler Anayasında ön görülen ceza tedbi rleri n in Rodezyaya karşı 
uygulanması Büyük-Britanya, Güney-Afrika Cumhuriyeti, Portekiz ve Ame
rika tekellerin in  çıkarlarına karşı olacaktı. Ve bu memleketler bu cezala rın  
uygulanmasını  sabote edeceklerd i .  

Rodezya bunal ımın ın kendine göre özel l ikler taşıdığı  açık olmakla be
raber, esasında onun tek olmadığı da bir gerçektir. Rodezya halkının 
savaşı dünyada bir  çok halkın emperyalizme karşı yürüttüğü savaşa ben
zemektedi r. Demek oluyor ki, Rodezya halkının u lusal kurtuluş savaşı 
emperyal izm boyunduruğundan kurtul ma k  kararında olan halkların dev
rimci savaşına yakından bağl ıd ı r. Rodezya Afrikal ı  halkının meselesi buna
l ımı Rodezya şartları içinde çözmektir. Savaşın kendine has bir  özel l iği 
vard ı r  ve biz gelecek sayfalarda onu özetle tahl i l  edeceğiz. 
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SAVAŞı N  öZELLlöl 

Gayesi, sahtecilik, kaba kuwetle faşist metotlarla baskıyı sonuna kadar 
devam ettirmek isteyen bir  rejim a lt ında yaşayan Rodezya Afrikalı halkı, 
oy birl iği i le Rodezya Halk Birliğin in çıkardığı sonuçları benimsemiştir. Bu 
sonuçlara göre, .. Politik hayatınımızın gangrenini a ncak şiddet kul lan
makla tedavi etmek mümkündür ve yalnız bu yoldan bağımsızl ığa u laş
mak olanağı vard ı r». Bu sonuç şu sebebIere dayanmaktadı r :  

Birincisi, ü lkemizde Afrikalı yığınlarla  ve sömürücü ' b ir  beyaz azınl ığı 
a rasında bir  çatışma vardır. Azın l ığ ın politik ve ekonomik statukaoyu, yani, 
çoğunluğu baskı a ltında tutmak ve sömürmek isteği, Afrika l ı ların  demok
ratik bir hükümet, zenginl iklerin ü lke halkı arasında halkı bir şeki lde dağı
l ım ı  isteğine karşı çıkmaktad ı r. Beyaz kolonların şimdi sahip oldukları 
l üks ve imtiyazlar a ncak mevcut politik yapı sayesinde var olabil ir lar. 
Demokrasinin kurulması bunların  sonu demek olacaktır. öteyandan Afri
kal ı  halk yığın ların ın politik, ekonomik ve sosyal durumu a ncak demokra
tik bir hükümet tarafı ndan değiştiri lebi l ir. öyle bir hükmet ki, ha lk  tata
fından seçilecek, halkı temsil ve onun menfaatlerine hizmet edecektir. 

Bugünkü durumu değiştirmek ve buna l ıma bir çözüm yolu bulmak için 
yapı lan bütün barışcı manevralar  sÇimürgecilerin d i renmemeleri ve düş
manl ıkları ile karşı laşmıştı r. Yığınları n  kendi i radelerini kabul ettirmenin 
zamın ı  gelmiştir. Bununda tek yolu şiddet metotunu kul lanmaktır. Aksi 
halde kalan çözüm yolu sömürücü beyaz azınl ığa tesl im olmadır. 

Iki ncisi, n iteliğ in in  sonucu olara k  bir mi l lete yabancı bir egemenliği 
dayatır. Yaln ız ve yalnız şiddetle yaşar ve beslen i r. Kendisine karşı duru l 
duğu oranda şiddet kul lanması da artar. Rodezya bu kaidenin dışında 
kalmaz. Azın l ık  rej imi ,  Afrikanın en iyi askeri ve yarı askeri ordularından 
birin i, polis ve güvenl ik teşkilatları n ı  kurmuştur. Sebebi açıktır :  Askeri b ir
l ikler ve güvenl i k  teşkilatı, beyazları n  üstünlüğünü ve ekonomik imtiyaz
lar ın ı  savunan, muhalefeti ezen beyaz kolonların çıkarların ı  sağlayan üst
yapınin bir parçasıdır. 

Emperya l izmin şiddete dayanan n itel iği ,  emperyal istlerin Afrika ve Asya
daki eylemleri i le  isbatlanmış ve doğrulanmıştır. Viyetnamda vahşi b ir  
saldı rıya başladı lar. Bu memlekette yurtseverler topraklarını Amerikan 
emperyal istlerinden kurtarmak için, u lusal kurtuluşları için canla başla 
savaşıyorlar. Rodezyada erkekler, kadın lar  ve çocuklar öldürülmekte, b in
lerce yurtsever z ındanlara atı lmakta ve işkenceye tabi tutu lmaktadırlar. 
Memleketlerin in kendi lerine geri veri lmesini isteyen Afrika ı ı lar ın bu a rzusu 
şiddet ve terörle cevaplandırı lma ktadır. Rodezyada devaml ı  olağanüstü 
durum, bir harp durumundan başka bir şey deği ld ir. Düzeni ve kanunu 
korumak bahanesi i le  uygulanan baskı kanunları ,  özü ve uygulanması 
bakımından sıkı yönetimden farksızdır. Emperyal istlerin şiddetine karşı 
Afrika halkı da şiddetle cevap vermel idir. Şiddetten doğan bir duru m  
içinde şiddet kul lanmal ıyız. Bize bir harp dayatı ldığı zaman biz d e  savaş-
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mal ıyız. Sald ırı karşısında hakkımızı savunmalıyız. Barış ın temelleri tek 
taraflı olara k  yıkı ldığı zaman barış kurulamaz. Şuna inanıyoruz :  Kaderi
mize hakim olmanın tek yolu. Rodezyan ın  bağımsızl ığ ı  ve özgürlüktür. 

Emperyalistlerin şiddeti ve onun şeytanca politikasını uygulaya nları n  
karşısında Rodezyanın kurtuluş savaşı. u lusal kurtuluş savaşı hal ine gel
mek süreci içindedir. çatışmanın bu derece gelişmesi karşısında. emper
yal ist ve sömürgeci güçler. a ra ları ndaki bütün çel işmelere rağmen. yaşa
mak için birleşmeyi başarabi lmektedirler. Kurtuluş hareketini boğmak 
maksadıyle her  türlü manevra ve entrikadan çekinmemektedi rler. Bununla 
beraber zaferimiz. emperyalistlerin ve" kuklaların ın  i radesine ve isteğine 
deği l .  bizim öz kuvvetimize bağl ıd ı r. 

Rodezyada sömürge rej imine son vermek için kararlı olan Afrikal ı  Ro
dezya halkı değişik savaş şekilleri kullanmaktadır. Düşmanımız kuvvetli 
ve teh l ikelidir. Fakat darbelerimizin şiddeti altında kuvveti sarsı lmakta
d ı r. Devrimci savaşın değişik şekil lerin i  kul lanara k  kuvvetlerimizi a rttıracak. 
eksikliklerimizi tamamlayacak ve taarruza geçeceğiz. Rodezya Afrika Halk  
Birl iği. Rodezyadaki şartları inceledikten sonra. u lusa l  kurtuluş savaşın ın 
tek ç ıkar yol olduğu sonucuna vardı. Savaş başlamıştı r b i le .  Bu süreç 
değ işik aşamalardan geçecek. Ve başarı i le sonuçlanabilmesi iç in  plan
ların çizilmesi. doğru bir taktik ve ]:ıir stratej in in benimsenmesi gerek
mektedir. 

o) Stratejimiz birinci aşamada sömürge rej imin i  devirmek için ha lk  
yığınların ın  seferber edilmesi idi .  Bu da y ığ ın  protestoları .  gösteriler ve 
ş iddete dayanmaya n  başka eylemler şeklinde beli recekti. Oysa bu eylem
ler. güvenl ik kuvvetleri i le sert çatışmala ra sebep oldu. Başka memleket
lerde sömürge rejimIeri ni devirmeye yarayan bu savaş şekli. Rodezyada 
ayn ı  sonucu vermedi. Bununla beraber. halkımızın. beyazların sömürge 
diktatörlüğünü devirme gayesiyle birleşmiş olduğunu tesbit ettik. 1960'da 
doğan direnme hareketi bütün memlekete yayı ldı .  Iç faal iyetlerimizden 
başka Büyük-Britanya üzerinde. davamıza barışcı bir çözüm yolu bulmak 
ümüdiyle. baskı yapmak için mi l letlerarası b ir  kampanya da sürdürüyor
duk. Sömürge rejimi devri lmesi ise. de. h iç olmazsa sarsı ld ı .  Bu aşama 
1 964 yı l ına kadar sürdü. Bu tarihte beyaz kolonlar  d iktaturası saldırıya 
geçti. Bu saldırı yeni bir aşamanın başlangıcı oldu. 

b) Kolonların saldırısı şeytanca bir plandı. Gayesi b irl iğimizi parçala
mak ve Afri kal ı  y ığınları n  devrimci ruhuna karşı çıkmaktı. Beyaz kolonlar 
faşistlerin taktiğin i  uygulayarak medeni özgürlükleri ve politik hakların  
kal ıntı larını ortadan kald ırmaya başladı la r. Bütün politik ve işçi örgütleri 
i l legol i lan edildi. Söz ve toplantı haklarına son veri ldi .  50.000 den fazla 
emekçi ve köylü delegeleri bel i rsiz bir zaman i çin.  yarg ı la nmadan. soruş
turmaya tabi tutulmadan ceza evlerine veya toplama kampalarına atı ld ı 
l a r. Bu adımı atan gerici l ik. yan l ı ş  olara k  zannetti ki . memnunsuzluğu 
körükleyen birkaç kışkırtıcıdır. Bunla rı ekerte etmekle safla rımızı paniğe 
uğratmak mümkün olacaktır. Fakat hayal k ırıkl ığına uğrayarak gördüler 
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ki. Afri kal ı  yığ ın lar  gevşemiyor. Savaşa ve taktiklerini geliştimeye devam 
ediyor. 

Yığın ların demokratik değişiklikler yapmak yönünde kararl ı l ığ ı  karşı
s ında. çileden çıkan kolonlar reji mi. binlerce asker ve polis kul lanara k  
ü lkenin d irenmesin i  kırmaya boşuna uğraştı. Biz savunmaya geçmek 
zorunda kald ık. Fakat birl iğ imizi kaybetmedik. Gizli teşkilatımızı elde tut
tuk ve rej imi  devirmek kararımızdon vaz geçmedik. 

1 1  Kasım 1 965 tarihinde Yan Smith rej imi bir daha Afrikal ı  halkı n d iren
mesini k ırmaya kalkıştı. Rodezyanın tek taraflı bağımsızl ığ ın ı  i la n  etti . Bu. 
Afrikalı halka harp i lan etmekti. Ve bizim kurtuluş savaşımız yeni b ir  aşa
maya u laştı : Genel b ir  u lusal kurtuluş savaşının b irinci safhası. 

c) Yon Smithi� bağ ımsızl ı k  i lan ettiği sırada. durum savaşımızın geliş
mesine elverişli değildi. Rodezya Afrika Halk Birliğ in in  yönetimi altında 
yığın lar. Smith rej imini  devrimci yoldan devirmeye kararlı idi ler. Fakat 
savaşımız mevcut şartla rıo sını rla nmıştı. Bununla beraber bu şartlar içinde � 

bir  karşı saldırı hazı rladık. savunmadan saldı rıya geçtik. 
U lusal kurtuluş savaşları .  saray devirmelerin in a ksine olarak bir gecede 

ya da bir ayda kazanı lmaz. Kalite bakımından farkl ıd ı r  ve metotları da 
bam başkadır. Fark. bütün bir mi l letin iyi donatı lmış  bir orduya karşı bir 
harp içinde seferber edi lmesindedir. Si lahsız ve askeri bi lgiden yoksun bir  
ha lk  iy i  tal im görmüş ve tırnaklarına kadar si lahlanmış askerlere karşı 
savaşmaktadir. Bu verilerin bu aşamada bizlere karşı olduğu açıktır. 

Fakat öteyandan bizlerin de bazı avantajlarımız vardır. Yığ ın lar bu 
g ünkü rejimi devirmeye kara rl ıd ırIar. Yığ ı ları n  bizlerle dyana ışması ve 
bize bağl ı l ığ ı  s ın ı rsızdır. Savaş gelişme süresinde. bizler düşmanın  taktik 
ve metotlarını i ncel iyoruz ve devrimci faaliyetimiz sırasında kendimizin
ki leri gel iştiriyor ve si lahlanıyoruz. U lusal kurtuluş savaşlarında a lternativ 
yoktur. Savaşımız değiş ik şekiler a l ıyor: Partizan savaşları. sabotaj vs. 
Bunlar başlangıçtı r. Fakat b ir  karşı saldırın ın  hazırlanması için kaçın ı l
mazdı r. 

Faşist rej im memleketteki askeri hareketi g izlemeyi başarmakla beraber. 
savaşı boğmayı başaramamıştı r. Bununla i lg i l i  olarak Reuter ve United 
Press international ajansıarı n ın  3 Eylü l  1 966 tarihinde Salisburyden ver
dikleri haberlere bakal ım : 

«Smith hükü metini devirmek isteyen silahlı çeteler. Kuzey Rodezyada 
devlet güvenl ik kuvvetleri i le şiddetle çarpışmaktadırlar . . .  Yalnız hükü
metin sorumlu üyeleri i le güvenl ik  teşkilatn ın  yüksek memurları bu gizl i 
savaşın genişliği ve savaşan tarafların kuvveti hakkında bilgiye sahip
ti rler.» 

Bütün ta rım bölgeleri güvenl ik kuvvetleri tarafından işgal ed i lmiştir. 
Bunun sebebi Smithin  dediği gibi  hayal i  bir ayaklanmayı önlemek değil. 
bütün Rodezyada süregelmekte olan savaşlard ı r. Smith kuvvetleri vahşice 
cinayetler işlemekte. kadın ve genç kızları kaçırmakta. köyleri soymakta ve 
köylülere işkence yapmaktadırla r. Bizim için bu. toprağımızı tekrar elde 
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edebilmek, mi l letler topluluğunda yerimizi a labi lmek için katlanmak zo
runda olduğumuz bir fedakôrl ıkt ır. 

Iç işleri bakanı Wi l l iam Harper son zamanlarda yaptığı bir radyo 
konuşmasında .. bütün si lôhlı çetelerin yok edildiğ i n i  ve mukavemet eden
lerden hiç kimsenin sağ kalmadığın ı  .. ilôn etti. 

Bakan Rodezyaya sızmış olan bütün si lôhl ı ların  esir edi lmiş oduklarını 
da söyleyecek kadar i leri gitti . Bu sözler gerçeği ifade etmemektedir. Bu 
g ibi sözlerden maksat yalnız halk efkôrını şaşırtmaktır. Beyazlar rej imi  
gayet iy i  bi l i r  k i ,  u lusa l  kurtuluş iç in  savaşanlar Rodezyan ın  erkek ve kız
larıdır ve bunlar Rodezyada yaşar. Yurtlarında yaşadıklarından memleket
Ierine «sızmak .. söz konusu olamaz. Bütün .. teröreülerin» öldürülü lmüş ya 
da esir edi lmiş olmalarının tekrarlanması, kolonlara güven sağlamak 
maksadıyle yapı lan propagandadan başka bir şey değildir. Rodezyada 
terorist yoktur. Rodezyada Afrikalı lar bütünü i le  rej ime karşıdır. Ve .. terör
cüleri» öldürmenin ya da tutsak etmenin tek yolu Rodezyadaki bütün Afri
kalı ları yoketmektir. Bir savaşta normal olan kayıplarımıza bakarak, dev
rimci hareketin durdurulabi leceğin i  düşünmek hayaldir. 

Şuna inanıyoruz :  Bütün insan ve materyel kaynaklarımızı kul lanara k  
savaşımız dördüncü v e  son aşamaya ulaşacaktır. Bu da  ulusal savaştır. 
Savaşı, direnmeyi, u lusal direnme seviyesine kadar ulaştırarak kazanaca
ğız. Demek oluyor ki, iş imiz, halkı ve maddi olanaklarımızı seferber et
mekte toplanıyor. Bu yoldan bunal ımı  u lusa l kurtuluş savaşı i le çözeceğiz 
ve emperyalistlerin şiddet metotla rı na silôhlı savaşla cevap vereceğiz. 
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K I T A P L A R  V E  D E R G I L E R  

Oktobr Devrimi ve Fransız halkının savaşı 

.. Moris Torez» Enstitüsü yönetici komünist-senatör Jorj Kognio .. Oktobr 
Devrimi ve Fransa»(1) adlı kitabına şu cümle i le  başlıyor: .. Sovyet halkı 
i le beraber bütün demokratik ve ilerici insan l ı k  şanlı Oktobr Devrimin in 
e l li nci yıldönümünü kutluyor.» Ve yazar sözlerine şöyle devam ediyor: 
..Bu yıldönümü, Fransız işçi  s ın ıf ın ın ,  bütün şehir ve köy emekçilerimizin, 
geniş aydın tabakaların ın ,  halkımızın bütün i l erici temsi lci lerin in ,  hürriyet 
ve adalet savunucuların ın  da bayramıdı r. Oktobr Devriminin el l i nci yı l
dönümünü, her şeyden evvel, kendi kaynağın ı  ve kuru luşunu gözönünde 
tutan, Oktobr zaferini sağl ıyanlara borçlu olduğu her şeyi değerlendir
mekte ve onun yaratıcı örneğinden al ınan i lhamları hayata geçirme çaba
ları içinde olan Fransız Komünist Partisi kutlamaktadır.» 

J. Kognio'nun eseri, Fransız Komünist Partisi n in Oktobr el l inci yı ldönümü 
münasebetiyle yayınlomayı öngördüğü kitaplar dizisin in birincisidir. Yzar, 
günümüzden el l i  yıl gerilere kadar uzanara k  ve bu zaman şeridi boyunca 
yer almış birçok olaylarla deli i lere dayanarak, Rusya'da 19 17  Ekimi ayında 
ve onu izliyen yı l larda olup bitenleri aynı y ı l larda Fransadaki olaylarla 
bağl ıyarak an latmaktadır. Ve yazar bütün bunları çağımız ın işçi hareketi 
problemleriyle ve tüm dünya gelişmesiyle bağlamaktad ı r. Bu c;alışma 
yönetimi de, yazara, Fransız işçi sınıfın ın ve halkının mücadelesi bakımın
dan Oktobr'un önemini ve ondan çıkarı lan dersleri en göze çarpar 
biçimde belirtme olanağ ın ı  vermektedir. 

Fransız Komünist Pa'rtisi Genel Sekreteri Valdek Roşe,. bu kitaba yaz
dığı önsözde, Oktobr Devriminin zaferlerle dolu e l l i  yı l l ı k  gel işmesin in 
evrensel tarihi önemini şöyle bel i rtiyor: 

.. Son yarım yüzyıl içinde dünyanın dayandığı politik ve sosyal prensip
ler yıkı ld ı ; yani kapital izmin önce mutlak egemenl iğine, sonra da üstün
l üğüne nihayet veri ld i .  Bu e l l i  y ı l  içinde insan yaşamının esas prensipleri 
yeni bir biçimde ortaya kondu. Bu öyle bir yeni l ikti ki, eski toplumun ideo
loglarında kararsızl ı k  ve artık dünyan ın  sonu geldiği zehabını uyandırdı, 

(1) Georges Cagniot. La revolution d'Oktobre et la France. Paris, 1 966. 
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sosyalizmden yana olanlarda ise zafere g üven duygusunu a la bi ldiğine 
a rttırdı. 

Bugün bütün iyin iyet sahibi Fransızlar, sosyal-ekonomik düzenin, yalnız 
varlığ ın ı  sürdürebi lme bakımından değ i l ,  i nsan toplumunun her konuda ve 
özel l ikle i l im-teknik, zeka ve ahıak konula rında çok daha büyük ölçüde 
gelişmesini sağ lama bakı mından da kapita l izmden üstün olduğunu pratik 
hayatta ortaya koyan kanıtları görmemezlikten gelemezler. Fransız Sos
yalist Partisinin gazetesi .. Revü Sosyalist» in yöneticileri, Sovyetler Birli
ğ inde yaptıkları inceleme ve temasları 1 964 Ocak ayında sırayla yansıtan 
yazılarında şunları bel i rtti ler: .. Yığ ın ların  öğrenim ve kültürel gelişmesinin 
maddi hayat düzeyinden çok daha yüksek oluşu dünyada iki bloku n yarış
masında çözümleyici etken olacaktı r. Doğrusunu söylemek gerekirse, 
Sovyetler Birl iği bu a landa daha şimdiden önemli b ir  üstünlüğe sahiptir. 
Batı ülkelerinin kapitalizmin çerçevesinde kalmaya devam ederek bu  
yarışı kazanabi leceklerinden şüphe etmek yerinde olur.» 

El l i  yıl önce, kapitalizm, sürgit yaşıyocak ve i nsan tabiatı için gerekli 
b i r  sistem olduğunu ileri sürüyor ve övünüyordu. Bugün ise, dünya nüfu
sunun üçte biri nden fazlası Oktobr'un açtığı yolda yürüyerek üretim a raç
ların ı  özel mülkiyetin zincirlerinden kurtardı lar. Bu i nsanlar sosyalizmin 
şan ve şerefin i  yükselten gerçek, gözdoldurur ve sürgit varolacak bir anıt 
d iktiler ve d ikiyorlar. Bu an ıt, eski sömürgenl ik düzenine üstünlüğünü g it
gide daha iyi kanıtlarla  ortaya koymaktad ı r. Ve herkes, bu kurtulmuş 
insanları görerek, ezgiye son veri lebileceğ ini , eşitsizl iğin giderilebi leceğini, 
insanın mevcut düzeni değiştirebi leceğini, böyle b i r  değişiklik olanak ve 
objektif gereğ inin de sosyal-ekonomik gerçeğin kendisinden doğduğunu 
kavramaktad ı r. 

Emperyalizm, vaktiyle sömürge ve yarı sömürge durumundaki ülkeler 
halklar ının kurtuluş savaşlariyle yıpramıştır. O a rtı k sayı ları artmakta olon 
genç bağımsız ülkelerin hayatında yönetici rol oynama olanağından yok
sundur. Bu ü lkelerden çoğunun halkları kendi işlerin i  kendileri görme ve 
bağ ıms"ız bir ekonomi kurma hakkın ı  elde etmişlerdir . . .  Bu bağımsızl ığ ı 
garantilemek için de bazı genç ü lkeler sahte .. serbest üstencilik» ten yüz
çevirmekte ve kapitalist olm ıyan gelişme yoluna koyulmaktadırlar. 

Kapitalist ü lkelerde işçi hareketi ve demokratik hareket genişlemekte, 
bu güçler yeni yol lar a ramaktad ı rlar.» 

Eserin yazarı Kognio, Rusyada zaferle sonuçlandırı lan proleter devri
min in  Fransa ve dünyan ın  diğer ülkeleri için taşıdığı önemi en canl ı  a ktüel 
problem lere değinerek açıkl ıyor ve şöyle diyor: .. Oktobr Devrimi Fransız 
emekçilerine barış için mücadelenin birinci pıanda gelen bir önem taşı
dığını gösterdi. Oktobr, halkin, barış isteğini dayatıp kabul ettirebiJece
ğin i  tarihsel açıdan ispat etti . • •  Oktobr ruhuna b,ağl ı l ı k, barış savaşı 
şia rın ı  ad ım ad ım birinci pıana sürmek demektir.» 

Kognio şöyle devam ediyor :  .. Rus devrimin in yaptığı etkin in Fronsoda 
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iç etkenlerle de birleşmesi, harbe karşı hareketi hem orduda, hem de 
cephegerisinde kuvvetlendird i  . . .  » 

Genç Sovyet i ktidarı, daha kuru lur  kurulmaz Barış Dekıarasyonu'nu 
kabul ve i ıan etmekle, yönetici sın ıfların  soygun  pol itikasını içyüzüyle 
açıklamış oldu, ve harbe karşı savaşan güçlere enerjilerini yenileme ola
nağı verdi. Kitabında bu noktayı da belirten yazar, Sovyetlerin barışı 
savunma politikas ın ın .. büyük bir politik ekol olduğunu ve Fransız emek
çilerin in  en seçkin temsilcilerin in de bu ekoiden geçtikleri ni>, söylüyor. 
Bu politika doğruydu. Netekim,  çok geçmeden, Fra nsanın Ukrayna'daki 
askerleri a rasında ve Karadeniz'deki filosunda Sovyetlerle kardeşleşme 
duyguları na dayanan ve Fransız hükümetini çok uğraştıran sayısız ayak
lanmalar da bunu ispat etti . 

Kognio şuna da işaret ediyor :  Bolşevikler g ibi ,  Fransoda harbe karşı 
savaşanlar da vatana ihanetle suçlanmaktan yakayı kurtaramadıla r. Ama 
böyle suçlamalar doğrudan doğruya sahipleri zararına sonuçlar verdi .  
Gerçekten de, Biri nci Dünya Savaşında 20-40 yaşlarındaki Fra nsızları 
% 1 6'sı telef olurken, kapitalist oligarş i  sadece imtiyazlı zümrenin bencil 
çıkarların ı  düşünüyordu. Bu, mi l let düşmanl ığı  politikasının beteriydi ve 
Kognio'nun sözleriyle .. emekçi yığınların ı  sömürülen hayvan ve ateşe sürü
lecek kurban rolüne mahku m  etmek» demekti. 

Sovyet devletin in dış politi kasına değinen Kognio, bunun konjonktür 
müıahazalarına dayanmadığına işaret ederek şöyle diyor: " . • .  Barış içinde 
yanyana yaşama politikası, gerici l iğe enerjik su rette karşıkoymayı öngören 
ve emperyal izme karşı savaşan güçlerin gelişip serpilmesi sonucuna götü
ren politikadır. Sosyalist devletlerin gücü ve kendilerine güvenleri bu 
politikada canlı ifadesini bulmaktad ı r  . . .  " 

Barış ın korunması için mi l letlerarası komünist hareketinde birl ik ve 
dayanışmanın  sağlanması çok büyük bir  önem taşır. Yazar bu konuda 
diyor ki : .. Amerikan ın  Viyetnamda uyguladığı saldırgan-işgalci politikayı 
ve bunun gizlediğ; ölümcül tehlikeleri gözönünde tutarsak, dünyanın 
bütün komünistlerinin, bütün sosyalist devletlerin, devrimci hareketin 
bütün kol la rın ın ,  emperyalist saldırganl ığın ı  durdurabilmek için elbirl iği 
i le hareket etmeleri zorunluğu kendi l iğinden ortaya çıkar. Sovyetler Bir
l iği  Komünist Partis inin XXi i i .  Kongresinde kardeş partiler temsilcileri, 
sadece Sovyetler Birl iğinin Viyetnam halkına gösterdiği etkili dayanış
maya deği l ,  SBKP-nin dünya devrimci hareketinde mevcut olan ve ancak 
sa ld ırganları n  işine yarayan parçalanmayı g idermek amacıyla sarfettiği 
yapıcı çabalara da üstün değer biçtikleri konuşma lar yaptılar.» 

Yazar, Marksist partilerin barış için mücadele ederken haklı savaşları 
desteklediklerini defa larca açı kladıkların ı  de hatırlatarak şöyle diyor:  
.. Kurtuluş savaşları hakl ı  savaşlardır, ve Marksist parti ler bu savaşları 
kayıtsız-şartsız desteklemektedirler. Fransız Komünist Partisi proleter enter
nasyona lizmi bayrağını  sapasağlam kavrayıp yükseltmektedi r  ... 
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Proleter enternasyonal izmi Oktobr zaferiyle mi lyonların  politikası hal ine 
geldi. Fransız Komünist Partisi de bunu ana ödevlerinden biri olara k  
benimsedi .  Parti, sömürgeci l ik  sorunlarında, Miteran gibi sözümona sos
yalistlerin sömürgeci haydutluk ve soygunculuğunu düpedüz hakl ı  göster
meye yeltenen oportünizmin i  kesin l ikle  reddetti. Fransız Komünist Partisi
n in  kurulduğu Tur Kongresinde Vayan Kutürie ve Çinhindi e mekçilerin in  
temsilcisi olarak hazır bu lunan Ho Şi Min ,  sömürge halklarının kurtuluş 
hareketine Lenin' in verdiği önemi belirten konuşmalar yaptı lar. 

Yazar, işçi s ınıfın ın  ve müttefiklerin in i ktidarı e le almalarına ayırdığı  
bölümde, Fransanın bütün i lerici emekçilerin in  Oktobr Devrim i  tecrübesin
den ne gibi ibret dersleri çıkard ı kların ı  bel irtiyor. Bütün emekçi ler, yani 
halk ın ezici çoğunluğu için daha geniş demokrasiyi öngören proletarya 
doktatörlüğü l üzumu ; işçi sınıfın ın birl iği - ki bu uğurda mücadelede 
FKP büyük başarı lar sağlamıştır - lüzumu ;  proletaryan ın  emekçi köy
lü lerle ve şehir küçük burjuvazisiyle ittifak kurması - ki komünist partisi 
için daimi  hedef olarak kalmaktadır  - lüzu m u ;  memleket aydınlar ının 
işçi s ın ıfından ve sosya lizmden yana kazan ı lması lüzumu gibi bütün sorun
larda Fransız komünistleri her zaman Lenin ' in tavsiyelerine ve Oktobr 
tecrübesine dayanmış lard ı r. 

Kognio, sonuncu soruna, yani aydın la rı n  kazanı lması sorunl.!na daha 
ayrı ntı l ı olarak değin iyor ve gerek Rusyada, gerekse Fransada Oktobr 
Devriminden sonra ayd ınların  kazan ı lması ve harekete çekilmesi mücade
lesine dair bi rçok i lginç deliller i leri sürüyor. O zamandan beri, diyor 
Kognio, komünist partisi Fransız aydınların ın  en iyi temsi lcilerine .. doğru 
yolu bulabi lmeleri, aydın geleceği yaratma mücadelesinde işçi s ın ıfının 
yanısıra yerlerini alabi lmeleri için» yard ım etti. Ve yazar şöyle devam edi
yor :  «1966 Martında Merkez Komitesi'nin yaptığ ı  özel plenumda, komünist 
aydınları n  ideolojik ve kültürel problemleri ve oynıyacakları rol sorunu 
ele a l ınd ı .  Bu plenumun tesbitierine dayanara k  diyebi l iriz ki, Fransız 
aydın ları a rasında, özel l ikle bu aydın lar tabakasın ın  genç kuşağı arasında 
Marksizmin çekici gücü büyümektedir.» 

Demokrasi ve sosya lizm uğrunda savaşan anti-monopolist geniş koal is
yon güçleri nin işçi sı nıfı etrafında toplulaşması için b ir  ittifak sistemi  ge
reklidir ve hele Fra nsan ın  bugünkü şartlarında zorunludur. Netekim, diyor 
yazar, Lenin ' in bir öğrencisi olan Moris Torez, Fransada «ikiyüz ai le»ye 
karşı mi l l i  güçlerin ittifakı fikrin i  ortaya atmıştır . . .  Ittifak politikası komü
nistler için müttefiklerini a ldatma metodu değ i ld ir. Bolşevikler de,  es'erler 
ve menşeviklerle, yani halk yığ ın larından kopmaları ve karşı-devrimcilerle 
uzlaşmaları yüzünden politika sahnesinden s i l in ip giden güçlerle uzun 
zaman beraber yürümüşlerdir. Fransız Komünist Partisi, Fransan ın, parti 
tek ve biricik olmadan da sosyalizme doğru yürüyebileceği fikrinde oldu
ğunu daima açıklamıştır. «Kanaatimizce, sosya lizmde demokratik parti
lerin Anayasaca garantilenmiş çok sayıda olabileceği fikrini açı kça söyle
mek ve Stal in ' in  sosyalizmi kurmak için bir tek partin in gerekli olduğu 
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hakkındaki dogmatik teoris in i  reddetmekle Fransız Komünist Partisi Mark
sist-Leninist öğretiye en ufak bir  aykırı l ı kta bulunmuş deği ldir  ... 

Kitabında devrimin barışçı yoldan gerçekleşti ri lmesi sorununa da deği
nen Kognio, bu konuda, 1917 y ı l ında şartların devrim i  barışçı yoldan ger
çekleştirmeyi bir dereceye kadar mümkün saymaya elverişli olduğu devre
lerde Lenin' in ve bolşeviklerin eği l imlerini belirten tarihsel deli i lere daya
nara k  konuşuyor. Ve aynı .zamanda, Fransız Komünist Partisinin kurucula
r ından Marse! Kaşen'in, bazı halkların «sanat sevgisinden ötürü .. kurtuluş 
için si lahl ı  savaş metodlarına başvurmaktan kaçınabi leceği yolundaki söz
lerini de naklediyor. 

Artık, diyor Kognio, Fransız Komünist Partisi Fransayı sosyalizme u laş
tırma yolunu çizmiş bulunmaktad ı r. Ve bu cümleden olara k, Parti, Fransız 
halk yığınların ın  edindiği tecrübeleri, memleketin iç şartlarını ve mi l let
lerarası alanda kuvvetlerin yeni dengesini de gözönünde tutarak çağ ı 
mızda bel i ren olanaklardan birinin de memleketin barışçı yoldan sosya
lizme geçmesi olduğunu hesap etmektedir. 

Sosyal izme geçişte Rus komünistlerin in  1917 Oktobr Devriminde yürü
dükleri yoldan farklı bir yol izleme olanağından söz ederken Fransız 
Komünist Partisi bilgi edini lmesi için şu hususa da işaret ediyor: .. Asl ında 
bu farkl ı  yolun başlangıç noktası ve dayanağı elbette 1 917, Devrimin in 
zaferidi r ;  bu büyük tarihsel sarsıntın ın  bütün sonuçlarıdır ;  d iğer ü lkelerde 
sosyalizmin kazanımlarıd ır ;  Sovyetler Birl iğ inde komünizm kuruluşunun 
başarı larıd ı r ;  Lenin' in fikirlerin in  üstün gelmesidir.» 

Oktobr zaferiyle sosyalizm m i lyonla rca insan ın  pratik davası ve Avrupa 
hartasında elle tutulur gözle görü lür  bir gerçek hal ine geldi. Yazar, sos
yalizmin karakter çizgi lerini ,  .. Sosya lizmin mahiyeti» başl ıkl ı  bölümde 
özetle şöyle belirtiyor: .. Proletarya, emekçiler sosyal izmin mahiyetini yalnız 
teorik olara k  değil, pratik olarak da kendi yaşantı lariyle kavrama olana
ğına kavuştular. Insanın insanı sömürmesine son verilmesi ; toplumun 
bütün üyelerin in  refahı,  özgür  ve ahenkli gelişmesi ; bütün diğer sosyal 
değişikli klerin temeli ve devrimci dönüşümün esas muhtevası olarak baş
l ıca üretim a raçla rın ı n  toplum mülkü haline getirilmesi sosyalizmin mahi
yetin i  belirliyen karakter çizgi leridir.» 

Oktobr Devrimi, yeni tipten işçi partisinin, devrimci Marksist-Leninist 
partin in zaferi sıfatiyle, proletaryan ın  her ü lkede böyle bir parti yaratması 
gereğine işaret ediyor. Fransız işçi hareketinin en seçkin temsilcileri ancak 
Oktobr Devrimi tecrübesini benimsemeleri sayesinde Fransada güçlü bir 
komünist partis inin temellerini atabi lmişlerd i r. J .  Kognio, i lk kuşak Fransız 
komünistlerin in Rus bolşeviklerinden Leninci savaşkanl ık ruhunu ve örgüt
lenme prensiplerini nası l  öğrendiklerini bel i rtmek için, onların sosyal ist 
hareket içindeki oportünist ak ımlara karşı nasıl mücadele ettiklerini de 
a nlatıyor ve guru rla şunları söylüyor:  «Fransadaki tecrübe göstermiştir ki, 
bu parti gerçekten proletaryan ın  devrimci örgütü olma nitel iğini  koruyarak, 
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daha kapita l izm şartla rı içinde. halkın ve memleketin a rzu ve emel lerin in  
ifadecisi o lon  özbeöz mi l l i  güç hal ine gelmektedi r  ... 

J. Kognio. kitabın ın sonunda. Oktobr Sosyal ist Devriminden al ınan baş
l ıca dersleri derleyip toparlıyorak sözü şöyle bağlıyor :  

.. Geçen el l i  y ı l  içinde tarih birçok yeni l ikler sunmuştur. Başlangıçta 
kuşatı lmış b ir  kale durumundaki sosyalizm tek memleketin s ınırlarından 
ç ıkmış ve artık b ir  mi lyar insanı  kopsıyon bir  dünya sistemi kurmuştur. 
Böylece. özellikle. endüstri bakım ından bir hayli gelişmiş Almanya veya 
Çekoslovakya gibi  ü l keler halkların ın  do sosyalizmden yana kazanı ıa
bi Ieceği ispat edilmiştir. Sömürgecil ik  hemen hemen tomomiyle çökmüş
tür. Bütün bu değişikl iklerin kaynağı 19 17  Oktobr kahramanl ık  destanıd ı r  ... 

Terno AMAT 
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S E M I N E R Ç A L I Ş M A L A R I  

Afrikada milli devrim sorunlan 

Şu son y ı l la rda devrimci Afrikaya karşı emperyalizmin ve iç gerici l iğ in 
faa l iyetlerini arttırdıklarını ve bir  karşı taarruza g i riştiklerini görüyoruz. 
I lerici rej imiere karşı yapı lan komplolar  ve entri kalar  bunu göstermektedir. 

I LERICI REJ IMLERIN SAVUNULMASı VE KUWETLENDIRILMESı 

Bundan ötürüdür ki. i lerici rej im/eri savunmak ve kuwetlendirmek so
runu Kahire seminerinde büyük bir i lg i  ile ele a l ınd ı .  Fedialah Keita 
(Gine). Idrissa Diarra (Mali). Tidjani Babiker (Barış ve Sosyal izm Mesele
leri). Ali Yata (Fas). Michel Kamel (At-Tal ia). ısmail  Sabri (Birleşik Arap 
Cumhuriyeti). seminar kürüsünden bu meseleyi ele ald ı la r. 

Semiere katı lanlar. Afrikada sosyal i lerlemeye bağlı .  i lerici rej imierin 
kurulmasının Afrika devriminin en önemli başarı larından biri olduğu kan ı 
s ına  vardırlar. Bu devrimin zaferleri ve başarı ları .  sömürgeciliğe. ı rkçı l ığa 
ve yeni-sömürgeciliğe karşı savaşanlara örnek olmaktadı r. Bunun için de 
onu savunmak Afrikalı devrimcilerin başlıca ödevlerinden biridi r. 

Seminere katı lanlar bu konuda. Afri kada meydana gelen hükümet 
devi rmelerini. özell i kle Ganadaki hükümet devirmesini incelemiş ve dersler 
çıkarmışlard ı r. 

M üzakerelerde de tesbit edildiği gibi. ilerici rej imler çok sayıda ve karı
şık meselelerle karşılaşmaktadırlar. I lerici rej imieri savunma konusunda 
devrimci bir hükümetin başarısı. şu iki esaslı sorunun çözümüne yanaşı p  
yanaşmamalarına bağ lıdı r :  Ulusal ekonomiyi emperyal istlerin egemenli
ğinden kurtarmak ve ekonomik kaynakları emekçilere yarayacak şekilde 
kıymetlendirmek. gerçek bir demokrasi kurmak. M. Kamelin dediği  gibi : 

«Ha lk  somut şeyler için savaşmaz. Halk u lusal bağ ımsızl ıktan. rüzgôr da 
sal lanan bayraktan. Birleşmiş Mil letlere gönderilen bir delegasyondan. 
dünya başkentlerine gönderilen elçilerden. i ktidarın beyaz ellerden zen
cilere geçişinden başka şey anlamaktad ı r. Ulusal savaş. toprağa. işe ve 
hayat şartlarına sıkı sı kıya bağ l ıdır. Bağımsızl ıktan. ekonomik geriliğe. 
işsizliğe. açlığa ve yoksulluğa son verilmesi anlaşı lmaktasır. U lusal sava
şın gayesi. eğitim. i lerleme. hayat düzeyin in  yükseltimasi. yaşlı emek-
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çileri için sosyal güvenlik, zulme karşı garantil i olmak demektir. öteki 
hedefleri de hakların  eşitl iği, f ikir özgürlüğü, izlenecek politikada kaderin i  
tôyin etmek hakkıd ı r. Bağımsız b ir  hükümet bunları sağ lamadığı zaman, 
halk pasif kal ı r, hattô ono karşı aya klonır. Hükümet, kuvvet aldığı yığın
lordon tecrit ed i l i r  ve oı:ıun devrimesi hiçte zor  olmaz. Çünkü savaş, bu 
durumda, bir yanda, emperyal ist ajanları ve gerici ler, öteyanda halk a ra 
sında olmayacaktır. Iktidarı elde etmek isteyen ve  u lusal faa l iyetin dışına 
çıkmış olon azınl ık grupları arasında ve s ın ırl ı  savaş a lan larında olacaktı r.» 

Bunun içindir ki, seminer s ı rasında i lerici rej imierin çözmek zorunda 
kaldıkları başlıca meseleleri şöylece sıralondı : Ekonomik geril iğe son ver
mek, halkın maddi ve kültürel düzeyini yükseltmek, politik hayatı demokrat
laştı rmak. Bu tedbirler, emekçi yığınların potansiyel enerj i lerini seferber 
edebilmek ve atılgan l ıklarını teşvik edebi lmek için kaçın ı lmazd ı r. 

M. Kamel ayrıca şu noktaları do belirtti : Bir hükümet için emekçi yığın
larını temsil ettiğin i  i 1ôn etmek yetmez. Işçi ve köylüler bu gerçeği kendi 
denemeleri i le anlamal ıd ı rlar. Böyle bir hükümet onların daha iy i  bir 
hayata ulaşmak hayal in i  gerçekleştirmel i  ve yarınlarını garantilemel idir. 

Müzakereler s ı rasında acı i le şu gerçek de tesbit edi ld i :  Bazı ü lke 
önderlerinde «az ın l ıktaki okumuşla r»ın iradesini .. cahi l  yığın»la ra dayat
mak eğ i l imi  vard ı r. Bu, batın ın ideolojik etkisi a ltında olan ve halktan 
tecrit edi lmiş bazı aydın çevrelerin işidi r. 

Demek oluyor ki, mesele gel ip sömürge idaresinden miras kalmış bir 
hükümet makanizmasın ın temizlenmesine dayanıyor. Kwame N'Krumahnın 
kendi öz tecrübelerine dayanan sözleri anı ldı : 

«Bir hükümet barışçı yol larla  ya do si lôhl ı  devrim yolu i le iş başına 
gelince idareyi, eski rejimden kalma yüksek memurlarından temizlemesi 
gerekir. Şahsi tecrübelerim bu alanda gösterilecek gevşekli kler hükümet 
için çok acı sonuçlar doğurabi l i r . " Hükümetin politikası i le b ir  olmayan 
memurla r, onu sabote temek için her türlü yeraltı faal iyene ve yalana 
baş vurabi l i rler.» 

Seminere katı lanlarındon bir çoğu, i lerici rej imIerin kuvvetlenmesinde 
öncü bir partinin s ın ırsız rolüne işaret etti ler. Bir çokla rın ın kanısına göre, 
bi l imsel devrimci bir teoriye sahib tek bir öncü parti bu rolü başarabile
cektir. 

Tidjani Babiker  Ganadaki hükümet devirmesinin sebebIerini araştırır
ken şu noktaya işaret etti : Gana emekçileri i lerici rej imi  savunma iste
selerdi bile, bir yönetim in  yokluğundan ötürü bunu yapma olanağından 
yoksun olacaklard ı : 

«Onlara bir öncü devrimci b ir  parti gerekti. N'Krumahın Halk  Birl iğ i  
Partisini öncü bir  parti hal ine getirme teşebbüsleri başarısızlığa uğradı .  
Partiyi teşkilatlondı rma iş inde bir çok yetersizlikler vard ı .  Zor zaman ge
l i nce hattô parti üyeleri bile devrimi savunmak için ayaklanmadı lar.» 

Kahire seminerine katı lanların kanısına göre, i lerici rej im Ieri savunmak 
ödevi ya l ınız o rej imIerin kurulduğu memleketlere değ il , Afrikanın bütün 
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devrimci lerine düşen kutsal b ir  ödevdir. Müzakereler s ırasında şu nokta 
do tesbit edildi : Emperyal izmin ve gerici l iğin bütün denemelerini yenilgiye 
uğratmak için devrimci güçlerin, saldırıya karşı birl iklerini korumak için 
gerekli bütün tedbirleri olmaları ,  ilerici rej i mIeri korumaları ve kıtadaki 
ulusal ve sosyal ku rtuluş hareketlerini a ktiv olarak desteklemeleri gerek
mektedir. Birçokları do şöyle düşünüyor :  Afrika devrimci hareketinin en 
önemli ödevlerinden biri, i lerici rej imierin devrimci güçlerin in  birl iğidir. 
Bu birlik, bütün ilerici örgüt ve partileri birleştiren kıta ölçüsündeki bir 
cephenin temeli olacaktır. 

POLITIK HAYATTA ORDUNUN ROUJ 

Geçen i ki yıl içinde Afrika bir s ıra askeri hükümet devi rmelerine sahne 
oldu. Bu olay bütün Afrika devrimcileri a rasında derin bir kaygı uyan
d ırdı .  Seminere, yalnız bu meselenin tahl i l ine ayrı l mış dört rapor veri ld i .  
Seminere katı lanlar, son zamanlarda bağımsızlığa kavuşmuş Afrika mem
Ieketlerinde si lôhl ı  kuvvetlerin rolü hakkında hükümlere varmaya teşvik 
edildi . 

Bazılarına göre, ordu mutlaka Afri ka devrim hareketine düşman bir 
kuvvet deği ld ir. Aksine, Tidjani Babiker şunları i leri sürd ü :  

«Afrika ü lkeleri orduların ın nitel iklerinden biri de, Güney Amerika mem
Ieketleri nin ve gel işmiş kapitalist memleketlerin in a ksine olarak subay
ları n  çoğunluğu okumuş küçük burjuvaziden çıkmadır. Hattô subaylar 
a rasında okuma olanağını bulmuş işçi ve köylü çocuklarına rastlamak 
mümkündür. Bunla r Afrika aydın zümresinin bir kısmını teşkil ederler. 
Genel l ikle yüksek mevkiler tutan eski kuşaklara mensup subayla r, doğru
dan doğruya sömürge idarelerin in eğitmenleri ta rafından yetiştiri imiş ve 
Batın ın  askeri okul ları ndon çıkmışlord ı r. Bunla r yalnız Batının ölçü ve 
normları no göre düşünmüyor, bürokratik burjuvazinin b ir  parçasını  teşkil 
etti klerinden, memleketin kapitalist yola g i rmesinde çıkarları do vardır. 
Bununla beraber yeni kuşaklara mensup subayları n  çoğunluğu emper
yalizme karşı savaşa katı lmaşlard ı r. Bunun içindir ki, emperyalizme karşı  
hınçları var ve devrimci gençlikle s ıkı bağ lar kurmuşlard ı r  ve herkesten 
fazla devrimci fikirlere sahiptirler. Askerlerin ezici çoğunluğunun köylü 
oldukların ı  ve sosyal dönüşümleri n gerçeklenmesinde menfaatlerin in  bu
lunduğunu söylemek bi le fazlad ı r. 

Sömürgecil iğin, orduyu kapal ı  bir kast hal ine, toplumun öteki kısmın
dan tamamen izole edi lmiş hale getirme isteğ ine rağmen, si lôhlı kuvvet
leri, toplumun bütünü i le duyduğu etikinin dışı nda tutmak mümkün değil� 
d i r. Subay ve erlerin politik fikirleri, onların politik savaşta tutumlarını 
tôyin eder.» 

Profesör ısmail Sabri de şunlar tesbit etti : 
.. Yabancı egemenlik a ltında bulunan memleketlerin subay ve askerleri 

genelli kle devrimci sı nıfa mensuptur ve devrimci kuvvetler için bir yedek 
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teşkil ederler. Fakat. yeni sömürgeci l ik ta rafından egemenl i k  altında tutu
lan memleketlerde ordu. emperyal izme bağ l ı  yönetici sınıf elinde bir 
silôhtır ... 

Emperyal istler. Afrika devrimin in gelişmesi karşısında sı k sı k si lôhlı 
kuwetleri kullanmaya ka lkişmaktadırlar. M. Kamel bu meseleyi ele aldı : 

.. Emperyalist çevreler askeri yardımlardan. askeri misiyonlar ve eksper
lerden faydalanarak genç Afrika devletlerin in si lôhl ı  kuwetlerinde. özel
l ikle zamanında kendileri ne hizmet etmiş unsurlarla bazı bağ lar kurmak
tad ı rlar. Bu askerlerden bazı ları sömürge harplerine katı lmış lar ve Batın ın  
mi l itarist hatları nı muhafaza etmişlerdir. Emperyalist çevreler bu adamlara 
yurtla rın ı  terk etti kleri zaman yüksek ödevler vermektedirler.» 

Konuşmacı emperyalizmin Afrika orduları i le bağ ların ı  kuwetlendirme 
yönünde gösterdiği çabalar hakkında i lgi çekici rakkamlar verdi. 1 964'te 
Afrikada bulunan Fransız askeri eksperlerinin ve öğretmenlerin in  sayısı 
3.000 di. Ve Fransız askeri okul ları 1 .500 Afrikal ı  okutuyordu. Ingi ltere 
Afrikaya 600 askeri eksper yol ladı ve 700 Afri ka l ı  subayı okutmayı yüküm
Iend i. Gana ordusu subayların ın  % 20 kadarı Ingi liz askeri oku l larından 
çıkar. Ganadaki askeri hükümet devirmesini yapanla r Ingi l iz subayların ın  
öğrencileridir. Bun lar  1 961 'e kadar Gana ordusunda yüksek yerlerde 
idi ler. 

Seminere katı lanlar bu olayları göz önünde tutarak, ilerici rej imiere 
sahib Afrika ü lkeleri devrimci idareci lerin in,  hal kçı bir ordu kurmak için 
bütün gayretleri göstermeleri f ikrini i leri sürdüler. 

ASKERI HOKOMET DEVIRMELERI YAPILAN AFRIKA 
MEMLEKETLERiNiN ASKERI KUVVETLERI 

Olkeler Devirme tarihi 

Kongo-Kinshasa 25/1 1/1965 
Dahomey 22/12/1965 
Ortaafrika Cumhuriyeti 31/12/1965 
Yukarı -Volta 4/1/1 966 
Nigeria 1 5/1/1 966 
Gana 24/2/1966 
Burundi 28/1 1/1966 

Tidjani Babiker konuşmasında şunlara işaret etmiştir :  

Kuwet miktarı 

35.000 
1 .000 
1 .200 
1 .000 

1 0.500 
1 0.000 

800 

«Afrika ilerici ü lkelerinde iyi yetiştiri im iş ve en son harp si lôhlar i le 
donatı lmış si lôhl ı  kuwetlerin elde tutulması çok pahal ıya mal olmaktadı r. 
Bu alana harcanan para ve gayretler ekonomik ve sosyal i lerleme alan
lar ına harcanabi l ir. Fakat bu günkü şartlarda bu yük devrimci bir kaçını l
mazl ıktı r. Yabancı saldırgana karşı savunma, içerdeki düşmanın yok edil
mesi, başka ü lkelerdeki devrimlerin desteklenmesi, ilerici devletler ve halk-

2 18  

ları için bu g ib i  b ir  fedakôrl ığ ı  kaçın ı lmaz kı lmaktadı r. Birleşik Arap Cum
huriyeti bu a landa i ki mükemmel örnek vermektedi r :  On yıl önce ordusu 
ve kahraman halkı, bütün mi l letler, özel l ikle Sovyetler Birliği tarafından 
desteklenerek Ingi l iz-Fransız-Israel saldırıs ına karşı kuwetli bir darbe in
dirdi ler. Bu gün bu kahraman ordu, Yemen halk ın ın devrim ine ve Cum
huriyetin korunmasına yard ım etmektedi r  . . .  

Oteyandan unutmamak gerek ki, altı yı l ewel, Kongo devrimi kendine 
gereken etkili yard ımı  elde edemedi ve şimdi de Zimbabwe halkı beyaz 
bir azınl ığın saldırıs ına kurban gitmiştir. Bu beyaz azınl ık ancak kuwetle 
iktidardan atı labi lecektir. Böylece emperya l izmin saldırganl ığına karşı iyi 
yetiştir i imiş bir ordunun varl ığ ı  kaçını lmazd ı r. Bütün devrimciler bu işle 
meşgül olmal ıd ırlar  ... 

Birleşi k Arap Cumhuriyetin in tecrübelerini ele alan M. Kamel, Mıs ır  
hükümetin in devrimci politi kas ın ın öğretici bir örnek olabileceğini kaydetti. 
Şu yönlerde, ordu içinde ça l ış ı lmasına özel l ikle büyük bir önem ver
mektedir :  

Ordunun ideoloj ik  yönü ve politik hayata katı lması : Afrika ta rihinde i lk  
defa olarak, Birleşik Arap Cumhuriyetinde ideoloji ve politika bir  prog
ramla ve başlıca bir  mesele olara k  askerlerin incelemesine sunuldu ; 
askerlere seçim hakkı tanındı ve askerler işçi sın ıfı i le  birl ikte, devrimci 
birl iğ in temel bir parçası haline geldiler. 

Ordunun ü retime katı lması : Orneğin askerler Assuan baraj ın ın kurul
masına, çölden faydalanı lması çalışmalarına, harp sanayii üretimine katı l
d ı lar. Bu faa l iyet ordu ve emekçiler a rasındaki bağı kuwetlendiriyor. 

(Devamı  var) 
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O Z E L  S AY F A L A R ı M I Z  

Türkiye hakkmda değerli iki eser 

Nisbeten az gelişmiş kapitalist memleketler arasında ayrı b ir  yeri olan 
Türkiye, bugün dikati çeker sosyal-ekonomik ve politik gel işme seyri içinde 
bulunuyor. 

Türkiyede kapitalizmin gelişme seyrini ötedenberi d ikkatle izleyen Sov
yet yazarların ın  bu konu i le i lgi l i  eserleri, özel l ikle biz Türk komünistleri 
için müstesna bir değer taş ımaktad ı r. Y. Rozal iyev, Marksist-Leninist ede
biyata, «TURKIYEDE KAPiTALIZMIN GELIŞME OZELLlKLERI .. ve «TURKI
YEDE SıNıFLAR VE SINIF MOCADELESI . .  adlı çok dikkate değer ve önemli 
i ki eser daha katmış bulunuyor. Birinci kitabında yazar, mi l l i  ku rtu luş 
mücadelesinden 1 960 hükumet darbesine kadar geçen devre içinde Tür
kiyede kapita l izmin gelişmesindeki bazı özel l ikleri çözümlemektedi r. 354 
sayfa l ı k  olan bu kitap dokuz ana bölüme ayrı lmıştır ve her bölüm, çeşitli 
ara bölüm leri içine a lmaktadır. Kitapta bugünkü Türkiyenin hemen bütün 
sosyal-ekonomik ve politi k meseleleri, ta rihi seyirleri içinde etraflıca in
celenmektedi r. Eser, esasl ı ve veriml i  bir i lmi  a raştırmanın mahsuıüdür. 

Eserin di kkati çeken en karakteristik özell iği, yazarın nisbeten az geliş
miş bir kapitalist memleket olan Türkiyenin tekelci safhan ın  eşiğ ine ayak 
bastığ ın ı ,  konkre deli i lere dayanarak, ileri sürmesid i r. Yazar, .. harpten 
sonra ( iki nci Dünya Harbinden sonra) meydana gelen ekonomik ve politik 
şartları n  (Türkiyede) büyük mi l l i  sermayenin doğuşunun hızlandırdığını  .. , 
«ince bir yerli tekelci tabakanın kristalize olmaya başladığ ın ı  .. ileri sürü
yor ve ilôve ediyor : «Bu seyir tamamlanmaktan henüz uzaktır. Fakat bu 
tezahürün bazı spesifik özell iklerini kaydetmek şimdiden mümkündür ... 

«TURKiYEDE SıNıFLAR VE S INIF MOCADELESI .. adl ı  1 66 sayfal ı k  son 
kitabında yazar, 1 960 hükumet darbesinden Adalet Partisi hükumetinin 
kuruluşuna kadar geçen devreyi ele almaktad ı r. Kitap şu bölümleri içinde 
a l ıyor : 1 - «27 Mayıs hükümet darbesinin mahiyeti. Yeni hükumetin büyük 
sermayeye karşı politikası», 2 - «Hükumet darbesinden sonra Türkiye 
büyük sermayesinin, kend i pozisyonunu kuvvetlendirme uğrunda müca
delesi», 3 - «Hükumet darbesinden sonra Türk burjuvazisi .. , 4 - .. Hüku
met darbesinden sonra Türkiyede işçi sın ıfı ve işçi hareketi .. , 5 - .. Türki
yenin ekonomik gelişmesinin bazı meseleleri ... 
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Yazar, eserın ın  üçüncü bölümünde, önce Türk burjuvazisinin çeşitli 
tabaka ların ın  durumların ı ,  sosyal karakterlerini bel i rtiyor, sonra türlü yerli, 
yabancı ve karma şirketleri, onların mal i  güçlerini, faa l iyetlerini, yabancı 
sermayenin Türk ekonomisindeki rolünü inceliyor; en büyük Türk sermaye
cilerin in  memleket ekonomisinin çeşitli a lanla rına kol sal ış ını ,  yabancı 
tekellerle bağ larını ve bütün bunlarla ilgili diğer birçok konuları ele a lıyor 
ve şu sonuçları çıkarıyor :  

.. Olgular gösteriyor k i ,  Türk burjuvazisinin faal iyeti 1 960 hükumet darbe
sinden önceki yönde gelişmekte ve ayni şeki llerde gerçekleşmektedir. 
Hükumet darbes; sırasında menfaatlerine biraz dokunulan büyük burjuvazi 
pozisyonunu tamamiyle düzeltmekle kalmadı, önemli derecede genişletti 
ve kuvvetlendirdi. Türk büyük sermayesi ve her şeyden önce onun tekel
cil iğe yükselmekte olan üst tabakası bütün yeni kilit nokta ların ı  ele geçir
mekte, devlet a raçlarından kendi amaçları için geniş ölçülerde faydalan
makta, emperyalist memleketlerin tekelleriyle işbirl iğini kuvvetlendirmeye 
devam etmekte, kendi ekonomik ve politik nüfuzunu kuvvetlendirmek için 
bu tekel lerin tecrübe ve desteğinden faydalanmaktadır. Türkiye öyle bir 
devir yaşıyor ki, ekonomide bazı büyük sermaye temsilcileri tekelcil iğe 
yükselmektedir, bazı çevrelerin politikasında ise gericiliğe ve yayı lmaya 
doğru daha büyük bir eği l im görü lmektedir. Tekelcil iğe yükselmekte olan 
Türk büyük sermayesi en büyük toprak ağalariyle birlikte Türk halkın ın  
çektiği acı ların  başlıca suçlusu, Türk toplumunun başlıca gerici kuvveti 
olara k  kalmakta devam ediyor ... 

Yazar, her iki eserinde konkre donelere dayanarak, memleketimizin 
sosya l-ekonomik  ve politik durumunun ve gelişme seyrinin geniş bir tablo
sunu çizmekte, objektif durumun ve olayların ba"şarı l ı  bir tahl i l in i  yap
maktad ı r. 

Lenin'in, emperya lizmi karakterize ederken işaret ettiği beş ekonomik 
bel i rtiden birincisi, kapitalizmin bu devresinde istahsal ve sermaye kon
santrasyonunun yüksek bir gelişme seviyesine ulaşmış olduğu ve ekonomik 
hayatta kesin bir rol oynayan tekeli meydana getirdiğidir. 

Lenin emperya lizm hakkındaki büyük eserini yazal ı  yarım yüzyıl oydu. 
Yeryüzünde pek çok şeyler değişti, fakat Leninin eseri, ana hükumleri 
bakımından, Marksın Kapitali gibi, hôlô dipdiridi r. Ve bizce, Roza l iyev' in  
her  iki eseri, onun bugünkü emperyal izmi anlayışta Leninci görüşlere bağ
l ı l ığ ın ın en inandırıcı deli l leridir. 

Bugünkü Türkiye hôlô geri kalmış kapitalist memleketler a rasındad ı r. 
Fakat, bu kategoriye dahil memleketlerden bi rçoğunun i lerisinde bulun
duğu da bir gerçektir. Türkiyeyi iy i  tanımak isteyenler Rozaliyev' in ,  üze
rinde durduğumuz kitapların ı  mutlaka okumaı ıd ırlar ;  fakat emperya lizmin 
bugünkü gelişme safhasının ortaya koyduğu bazı gerçekleri de göz önünde 
tutma ı ıd ırla r :  

Sosyalist sistemin doğuşu ve kuvvetlenmesi, emperyalizmi büsbütün 
zayıf düşürmüş ve onu, ezilen mi l letler üzerindeki tahakkümünü eski 
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metodlarla devam ettiremez bir hale getirmiştir. Mali oligarşi, bugün 
menfaatlerini tehdit eden devrimci hareketlerin baş gösterdiği  ü lkelerde 
kapitalizmi ayakta tutmak kayg ısı ndadır  ve gayretlerin in başlıca hedefle
rinden biri budur. Bunun içindir ki, devlet tekelci kapitalizmi, mi l letlerarası 
ekonomik münasebetlerde önemli bir faktör hal ine gelmişti r. Yabancı 
sermaye bugün Türkiyede, her türlü kolayl ığı ,  imtiyazlı şa rtları sağ ladığı 
halde di lediği ölçüde memlekete girm iyor, g irmek için kendi hükümetin in 
garantisini istiyor. Girdiği yerlerde ise ister istemez yerli özel sermayede 
kendine bir dayanak a rıyor, onunla s ıkı işbirl iğ in i  tercih ediyor. Nasyona
lizasyon ihtimal ve korkusu yabancı tekelleri mi l l i  sermaye ile karma 
müesseler kurmaya, bunların  idarelerin i  şeklen de olsa, mi l l i  kadrolara 
b ı rakmaya ve bu suretle geri ka lmış memleketlere yatırımlarını maskeIe
meye zorluyor. Yabancı tekellerin yerır özel sermaye ile işbirl iği ise, mem
lekette sermaye konsantrasyonu zayıf ta olsa, yerli tekellerin doğmasını 
kolaylaştı rıyor. Kaldı ki, Yabancı tekeller, özel l ikle yabancı devlet ser
mayesi, bu veya şu memlekete girerken özel sermayenin gelişmesine elve
rişli şartlar yaratmak, en güveni l i r  destek olarak yerli sermayenin tekelleş
mesini sağ lamak hedefini de gütmektedi r. Ve zaten, bugünkü şartlarda 
istihsal in  tekelleşmesini yalnız onun konsantrasyon seviyesi de tôyin etme
mektedi r, tekelleşme istihsa l in  bel l i  tekel birl iklerin in  (firmaların, korpo
rasyonların  v.s.) e l inde toplanmasiyle de meydana gelebiliyor. 

Y. Roza l iyev bize bu gerçeklerin Türkiyedeki can l ı  örneklerini vermek-
tedir. 

Y. Demi r  

Okuyucularımıza 

Y. Rozaliyev' in  son çıkan .. TlJRKiYEDE SıNıFLAR VE S INIF MIJCADE
lESI .. adl ı  kitabı rusça asl ından özetlenerek d i l imize çevri lm iştir. Dergi
m izce iki tefrikada yayınlanması tasarlanan bu özetin i lk k ısmını  bu sayı
mızda akuyucularımıza sunuyoruz. 

Genis istatistik veri lere, konkre olgulara dayanan i lmi  bir eserin, ruhu 
zedele�meden özetlenmesi zordur. Böyle b ir  özet derin i ncelemeler, i lm i  
tahl i llerle varılan sonuçları n  inandırıcı gücünü az veya çok azaıtabil ir. 
Sunduğumuz özet için bu ihtimal, ayni yazarın .. TlJRKIYEDE KAPITALIZ
MIN GELIŞME OZElllKlERI .. adl ı  kitabın ı  okumamış olanlar göz önünde 
tutulursa, daha da a rtıyor. 

Buna rağmen yayınlamakta olduğumuz özetin okuyucularımız için fay
dal ı  olacağını  umuyoruz. Yazarın her i ki kitabı da, yalnız Türkiye işçi 
hareketiyle değil, memleketimizin yakın geçmişi ve bugünkü sosyal -ekono
mik  ve politik meseleleriyle yakından i lgi l i  kimselerce, özel l ikle Türk ayd ın
larınca son derece i lgi çekici ve çok önemlidir. 
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özetini yayınlamaya başladığımız eserde, büyük sermaya ve toprak 
kodamanların ın  çıkarları hesabına bugün memleketimizde «temel hak ve 
hürriyetleri koruma .. maskesi a ltında oynanan oyunun gerçek hedefi bütün 
açı kl ığıyla kendin i  göstermektedir. 

A. Rozaliyev 

• Türkiyede sınıflar ve sınıf mücadelesi» 
(özet) 

öN SÖZ 

YENI ÇAO 

Türkiyede gelişmekte olan burjuva toplumunda sosyal-ekonomik tezat
lar  derinleşmekte ve sertleşmekted ir. Memleketin ekonomik ve politi k ge
l işmesinin bütün seyri, gelecek meselesini bütün ciddil iğ iyle Türk halkının 
önüne koymaktad ı r. Kapita l izmin sayısız feıaketlerini gören, acı ların ı çeken 
emekçi yığın lar, sömürücü sın ıfların, nasıl bir siyasi çehre ile çıkar/arsa 
çıksı nlar, defalarca vaitlere rağmen, olgunlaşan sosya l-ekonomik ve politik 
tezatla rı bertaraf edemeyeceklerine, memleketi ekonomik geri l ikten kur
ta ra mayacaklarına gittinkçe daha çok inanmaktad ı rlar. 

Emekle sermaye arasındaki mücadelenin büyümesi bugünkü Türkiyenin 
bütün ekonomik ve politik hayatı n ın  başl ıca bel irtisid i r. Son 3-4 yıl içinde 
Türkiyede işçi hareketi i leriye doğru büyük adımlar attı. Türk burjuvazi
s inin işçi meselesinde politikası da ciddi değ işikli klere uğradı .  Türk bur
juvazisi, Birleşik Amerikadan ve Batı Avrupadan ince aldatma metotların ı  
a larak, emekçilere karşı daha kıvrak ve demagoj ik  bir politika kullanmaya 
başlad ı .  Büyük sermaye temsilcileri ve şeki l lenmekte olan Türkiye tekelleri 
emperya lizmle sıkı işbirl iğini savunurken, daha «sert .. gerici bir politika 
gütmeye gayret ederken ve sık sık avantürlere başvururken burjuvazinin 
diğer tabaka ları tereddüt ve kararsızlı k göstermekte, meydana gelen 
durumdan ısrarla bir çıkış yolu aramaktadırlar. Bugünkü Türkiyede küçük 
burjuva aydınlarının, köylülüğün, zanaatkarların, şehi r  ve köy yarı prole
ter/eri nin i leri sürdüğü proletaryasız sosya l izm fikrin in yayılması tesadüfi 
deği ld ir. HükCımet devirmesinden sonra, geçen yı l lar içinde Türkiyedeki 
ekonomik ve politi k gelişmenin tahl i l i  gösteriyor ki, tezatlar yalnız burju
vaziyle proletarya arasında değil, aynı zamanda mi l l i ,  burjuvazin in ayrı 
ayrı tabakaları arasında da keskinleşiyor. 

Zamanımız Türkiyesinde kapita l izmin gelişme özel l i klerinden biri şudur :  
Emperyalist tekellerin kuvvetli etkisi a ltındaki b u  geri kalmış tarım memle
ketinde tekel sermayesi temsilcilerin in i nce bir tabakasın ın  hızla teşek-

223 

TÜSTAV



külü gitti kçe daha açık olara k  kendini gösteriyor. Ve bu. sömürücü sınıflar 
ve sınıf tabaka ları a rasında tezatların keskinleşmesine yol açıyor. 

Bugünkü Türkiyede partiler a rasındaki tartışmaların başlıca sebebi. 
tekelci burjuvaziye yüklenmekte olon büyük burjuvazi temsilcileriyle küçük. 
orta ve tekelci olmayan bir kısım büyük burjuvazi a rasındaki i ktidar müca
delesidir. 

Türkiyede bugünkü ekonomik ve politik buhranın. memleketin askeri 
bloklara ve si lahlanma yarışına katı lması. emperyal ist tekel lerin yayı lması. 
zirai problemin çözülmemiş olması. Türk hükümetlerin in  köylü ve işçi aleyh
tarı politikası v.s. 'nin sonucu olduğunda herkes müttefiktir. Bu sebepler 
doğrudur. fakat bize göre bunlar yalnız sebepler değil. aynı zamanda 
Türk halkının sefa letinin daha önemli ve başl ıca sebeplerinin sonuçlarıd ı r. 
Bu başlıca sebepleri açı klamak için bu gibi  hal lerde yalnız - Türkiyede 
buhran kimin işine yarıyor - sual ine değil. aynı zamanda Türkiye toplu
munda sosyal-pol it ik i lerlemelerin ana yönünü göstermeyi denemek. mem
leketteki sınıf mücadelesinin gelişme yolunu ortaya koymak gerektir. 

Okuyucunun di kkatine sunulan bu eser. Türkiyede sosyal strüktür ve 
iktidar değ işikl iğinin ana eğ i l imlerine ayrı lm ıştı r. Burada Türk burjuvazi
sinin (başl ıca ola rak şeh i r  burjuvazisinin). proletaryanın terkip ve strüktürü 
ve bugünkü dönemdeki sınıf mücadelesi çözümlenmektedir. Yazar. kita
bında önüne şu meseleleri koyuyor :  1 960 (27 Mayıs) hükumet devirme
sinin sosya l-ekonomik temel sebeplerini ve mahiyetini tayin etmek. siyasi 
partilerin sı nıfı nitelikleri ni. hüku met devirmesinden sonra siyasi güçlerin 
dengesindeki değişikliği meydana koymak. Türk burjuvazisinin. proletar
yanın başlıca menfaatlerini ve karş ı l ıkl ı  durumların ı  göstermek. bazı bur
jlolva tabakaların ın  kendi pozisyonla rın ı  kuvvetlendirme uğrunda ki müca
dele metotlarını belirtmek. mücadelenin bugünkü safhasında işçi ha reke
tinin rolünü ve önemini göstermek. Kitap Türkiye ekonomisinin gelecek 
gel işmesiyle i lg i l i  bazı meselelere ayrı lmış bir bölümle bitiyor. 

Bu eserin kronoloj ik  çerçevesi 27 Mayıs 1 960 hükumet devirmesinden 
Adalet Partisi hükümetinin kuru luşuna kadar  olan zamanı içine a l ıyor. 

27 MAYIS HOKÜMET DARBES I N i N  MAHiYETı' 
YEN I H O KOMETıN BOYO K SERMAYEYE KARŞI POLITIKASı 

27 Mayıs olayı sadece siyasi grupların iktidar için mücadelesinin değil ,  
aynı zamanda Türkiyedeki ciddi sosya l-ekonomik i lerlemelerin sonucudur. 

Son y ı l lar, genel olarak, Türkiyede kapita l izmin hızla gelişmesi, özel 
olarak do büyük mi l l i  sermayenin pozisyonunun kuwetlenmesi ve nufuz 
a lanların ın  geniş lemesiyle nitelenir. Demokrat parti idaresi devrinde (ki, 
iktidar büyük sermaye ve en büyük toprak sahipleri temsi lcilerin in el in
deydi) bu seyir hızland ı  ve tedrici bir su rette mi l l i  tekellerin teşekkülü 
seyri başladı .  Mill i menfaatlere aykırı o lara k  emperya listlerle işbirliğ ine 
g i rişen Türk büyük sermayesinin pozisyonunun kuwetlenmesi, birçok sanayi 
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alanların ın. zıraatte ve tica rette geri kapita l izm şekillerin in  hüküm sür
düğü. şehirde ve köyde büyük sayıda ve çeşitli küçük burjuva unsurların ın  
bulunduğu Türkiye gibi  geri kalmış b i r  memlekette Tekel teşkiıatların ın  
ortaya çıkması. yalnız işçi sınıfıyle burjuvazinin bütünü a rasında değil. 
mil l i  burjuvazinin ayrı ayrı tabakaları a rasında do çok karışık ve keskin 
tezatlar doğuruyor. azei l ikle bu hal. ekonomik bakımdan geri olan mem
leketin iç politi k du rumunda sert ve uzun bir  gerg in l ik  meydana getiriyor. 

27 Mayıs hüküı;net devirmesi. mi l l i  burjuvazinin ayrı ayrı tabakaları a ra
sındaki çelişmelerin keskinleşmesinin aç ı k  bir  ifadesidir ;  Türk halkının. 
yani proleta rya ve başlıca olara k  küçük ve orta burjuvazi ve köylülüğün. 
büyük sermaye ezgisi ve parazitizmi kuwetlendikçe a rtan memnuniyetsiz
l iğini yansıtıyor. 

Hükümet devirmesinden sonra Mi l l i  Birl ik Komitesinin ele aldığı i l k  
mesele. büyük sermayenin ve tekel teşkilatların ın  faaliyetini s ın ı rlamak. 
onla rın  siyasi nüfuzunu zayıfiatmak oldu. Mi l l i  Bir l ik Komitesin in i l k  dar
beyi büyük bankalara indirmeyi denemesi tesadüfi deği ldi .  Çünkü mem
leket içi  ve memleket dışı rekabet mücadelesinde başlıca rolü oynayan 
büyük banka sermayesi idi. Memleketin genel geril iği. özel sermayenin  
nisbi zayıfl ığı şartları içinde ayrı ayrı şi rketlerin. ekonomik ki l it noktalarını 
el i nde tutan. memleketin geri l iğini .  emperyalizme ve tekellere bağ l ı l ığ ın ı  
sağlayan büyük teşekküi lere çevrilmesine yard ım eden oydu. 

MBK. çeşitli sebepler yüzünden. iki esas meselede hemen tamamiyle 
bi rşey yapmadı :  Toprak meselesini çözmedi. memleketi yabancı tekellere 
bağ l ı l ıktan ku rta ramadı. 

MBK'n ın  z ıra i  mesel ed e ciddi b i r  adım ata ma masının. b i r  şey yapama
masının sebebi nedir? Bize göre bu. b i r  ta raftan. harp sonrası y ı l ları nda 
Türk köyünde meydana gelmekte o lan sosya l-ekonomik i lerlemelerde, 
diğer tarafdon. köyün sömürücü üst kısmının bazı tabakaların ın  koro kta ri 
ve özelli kleriyle, aynı zamanda do büyük toprak sahiplerinin köyde reforma 
karşı koymala rı i le izah edilebil ir. 

Son on yı l  içi nde Türkiyede zıraatin tekamülü kendine özel «Prusya .. t ipi 
kapita l ist gelişmesi hızlanmıştır. Doğ rudan doğruya üretici olanların  
sömürmesine dayanan bu yolu, geniş köylü yığın lar ın ın görülmedik sefaleti 
takip ediyor, ve bu, bu geniş köylü yığınla rıyla tarımda Prusya tipi kapita
lizmin başlıca dayanağı olan büyük toprak sahipleri a rasındaki çeliş
meleri daha do keskinleşti riyor. ate yandan. köyde «aşağ ıdan .. yükselen 
köy burjuvazisi, «yukarıdan .. kapita l istleşmekte olon büyük çiftlik sahip
lerin in  ve daha çok, şekillenmekte olon tekelci sermayenin  ve büyük çiftl ik 
sahipleri s ınıfıyle sı kıca bağlı tica ret burjuvazisinin üst kısmının kuwetli 
ezgis in i  h issediyor. 

Olgular ayni zamanda Türkiye z ıraatinin tekni k  temel inin yeni leşme 
seyri ni, büyük işletmelerde kapital in  organik kuruluş seviyesinin yükseldi
ğini  gösteriyor. Bununla beraber, gelişmekte olon kapitalist teşebbüs
cülük bütün olara k  ancak manufaktüre safhasıno yaklaşma ktad ı r. Köyün 
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a nca k üst tabakası. ufa k b ir  büyük toprak sahi bieri yeni köy zenginleri 
gurupudur ki .  kapital izmi n aşağı şeklinden yüksek şekl ine geçmiştir. Mem
leketin köy ekonomisi. köyün genel geri l iğini .  iç  paza rın darl ığı  na sebep 
olan derebeyl ik a rtı klarından kurtulmuş olmaktan uzaktır. Mekanize istih
salin gelişmesi. gelişmekte olan kapitalist münasebetlerle derebeyl i k  a rtık
ları a rasındaki tezatların genişlemesine yol açıyor. 

Türkiyede devlet sermayesi n in  ve bir kısmı tekel sermayesine yüksel
mekte olan büyü k özel sermayenin z ı raata g irmesi köy ekonomisinde kapi
ta l izmin gelişmesi için büyük bir  önem taşı maktad ı r. Bu seyir. şüphe yok ki. 
köyde çağdaş kapitalist işletme şekl in i  belli  bir ö lçüde kolaylaştırıyor. 
Fakat. bu seyri n başl ıca nitel iği  büyük sermayenin devlet sermayesiyle 
birl ikte köy ekonomisine yerleşmeye ve onu «yukardan» da kendine bağl ı  
kıl maya gayret etmesidir. Bir taraftan .  büyük sermaye ta rım istihsal in i .  
köyde şekil lenen istihsal münasebetleri ne dokunmadan herhangi b ir  ö l
çüde .. yukardan» kendi kontrolu altına a l ıyor ;  d iğer  ta rafta n. bu seyi r  
köyde kapita l ist işletme şekl in in  gelişmesiyle birleşiyor. 

Olgular gösteriyor ki. Tü rkiyede büyü k sermaye köyde derebeyl ik a rtı k
ları i le bağdaşıyor. onları gelişmekte olan kapita l izme uydurmaya. büyük 
kôrlar elde etmek için onlardan faydala nmaya ça l ışıyor. Türkiye köy eko
nomisinde nası l  kör bir  tezotlar düğümünün sürüp gittiği buradan anlaşı l ı r. 

Bugünkü istatistik veri lere göre. topraksız a ileler sayısı 1 952 yıl ında 
405 bin i ken 1 963 de 309 bine düşmüştür. Bu değ işikl iğin başl ıca sebebi. 
yıkıma uğrayan köyl ülerin şehirlere ak ımıd ı r. 1 945-56 yı l larında tarı m 
reformu ka nununa göre - 272.279 köylü a i lesi ne dağıtı lan 138,4 bin hektar 
toprağın da bu azalmada etkisi şü phesiz vardır. 

Fakat 1 952 de ekim sahası 0.1-5.0 hekta r olan işletmelerin bütün köy 
işletmelerine nisbeti % 62 ise. 1 963 de bu ora n  % 66 ya çıkmıştır. 

Z ıra i  sayım verileri gösteriyor ki. köy halkının % 40 a yakın b ir  kısmı 
veriml i l iğ i  ve gel iri köylüyü ve ai lesini geçindirmeye yetersiz toprakları 
işl iyor. Sayısız işsizler ordusunun başl ıca kaynağı işte bu köylü lerdir. 

Türk köyü nde orta hal l i  köylülerin ta baka laşması hızlanmıştır. Bunları n  
büyük b i r  kısmı yoksul köylülere kat ı lmış  ve çok az b i r  k ısmı va rlıklı köy
l ü ler tabakasına yükselm iştir. Bu seyri gösteren olgu şudur ki. ortahal l i  
köylü işletmelerin in köy halkı n ı n  bütün kitlesindeki izafi a ğ ı rl ığ ı  azalmakla 
beraber. bu orta hal l i  köylü lerin işlediği  toprak alanı  küçülmemiş. 4 mil
yon hektardan 5 mi lyon hektara yüksel miştir. Varlıklı  köyl ü ler ücretli işçi 
kullan maya başlamışlard ı r. 

Türk köyü nde sömürücü tabakalarda da değ işikl ik oldu.  Küçük toprak 
ağaları n ı n  ve yeni zengin köylü işletmelerin in  bütün köylü işletmeleri 
kitlesi içindeki izafi ağ ı rl ığ ı  bir mikta r azaldı .  Bununla beraber küçük 
toprak ağaları n ı n  ve yeni zengin köylülerin elindeki toprak alanı  1 952 de 
6.984 bin hektarken. ş imdi 8.600 bin hektara çıktı. Fakat. mesele yalnız 
bu çeşit işletmelerin genel işletme a la n lar ın ın çoğalmasında deği ld ir. 
Bugünkü Türk köyünde burjuva-büyük çiftlik sahipleri s ınıf ın ın kuvvet ve 
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nufuzu. yalnız işletme a lan ın ın  a rtmasıyle değil. aynı za manda istihsal i n  
entansifikasyonu ve mcdernizasyonu yoluyla da artıyor. 

Olgular. Türk köyünde önemli sosyal -ekonom i k  i lerlemeler olduğunu 

gösteriyor. Memleketin köy ekonomisinde büyük toprak mülkiyeti. dere

beyl ik artıkları .  zı raatta genel geri l ik. kitlevi topra ksızl ık.  aş ırı yoksul l u k  

v.s. devam ediyor. Ta rımda kapitalist gelişme kanunla rı kendini  g ittikçe 

daha çok göstermeye başlamıştı r. Görülüyor ki. ka pital istçe konsa ntrasyo� 
nisbeten büyük olmayan ağa çiftl iklerinde ve zengin köylü topraklarındakı 

işletmelerde istihsal veriml i l ik  ve etkenl iğin in artması bu işletmelerin 

toprak sahaların ın  dara l ması yoluyla küçük köylü işletmelerinin parçalan

ması.  sayı lar ının çoğalması  ve va rl ık l ı  köylü ta bakalar ın ın ortaya çı kması. 

pa rsell i  işletmelerin artması. toprağa bağlı (toprak payı olan) işçi sayı

sının çoğalması  i le birl ikte meydana geliyor. 

Köklü bir toprak refo rmu. yoksul köylüye toprak sağl ıyacak. zengin köy

lüyü birçok üstü nlüklerden ve çıkarlardan yoksun edecek bir toprak re

formu emek paza rındaki aşırı derecede ucuz işgücünün aza l masına yarı

yacakt ı r :  Burjuvazi n in  topra kta mülkiyetine belli  şartlarda tehlike yarata

caktır v.s. Bu sosyal taba kaları temsi l edenlerin kökl ü bir reforma g itmeye 

yeteneksiz olmaları bundandır. 
Yeni hükumet. emperyalist sermayenin Tü rkiyedeki tahakkümüne karşı 

da ciddi bir ad ım atmadı .  Hü kümet darbesinden hemen sonra Amerikan 

ve diğer batı emperyalist çevreleri Türkiye hükümetine karşı kuvvetli eko

nomik baskıya geçtiler. Türkiyeye «ya rdım»a devam meselesi hemen or

taya çıkt ı .  Bir  taraftan Mi l l i  Birl ik  Komitesi üyelerin in  «demokratizasyon». 

«Atatürk i lkelerine dönüş» devlet i ktisadi teşekküllerin in  işlerini düzenlen

mesi v.s. yol undaki beyanları emperyalist çevreleri kuşkulandırmıştı r ;  diğer 

ta rafta n. yeni Türkiye hükü meti dış politika tutumunun değişmiyeceğ in i .  

yabancı borçlara. çeşitli «ya rdım» ve sermaye yatı rı m larına karşı vecibe

lerini yerine getireceğ in i  göstermeğe gayret etmiş. bazı yabancı firmalara 

kô rlarını dışarıya çıkarma müsadesi vermiştir. 
Amerikan hükumeti. devlet hesabına Türkiyeye yeni mal i  yard ı mlar  

yoluyla etki yapmak metotlarına başvurdu. Fakat özel yabancı sermaye. 
Türk idarecileri nin birçok defalar  teminat vermelerine rağ men. yerli büyük 
burjuvazi i le birl ikte yeni rej ime karşı çekingen. bekleyici tutumunda 
devam etti. 

1 960 Eylü lünde Türkiye hükumetiyle mi l letlerarası kalkınma bankası 
arasında Ereğli Demi r  Çel ik  Fabrikalar ın ın ya bancı sermayenin iştirakiyle 
kuruluş fina nsımanı üzerinde an laşmaya va rı ldı .  Böyle bir anlaşma da 
Türkiye temsilcileriyle Avrupa Ekonomik Işbirl iği teşkilôtı ve mil letlerarası 
para fonu temsilcileri a rasında yapı ld ı .  

Böylece. hükü met darbesinden sonra i lk  zamanlar Ameri ka nın ve Batı 
Almanyanın  Türkiyeye mali baskısı başl ıca olara k  hükümet «yardımı» 
yoluyla başladı.  Bunun arkasından da emperyalist tekeller faa l iyete geç
tiler. 
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Yeni Türkiye hükümetine Amerikan hükümetinin mal i  «yardı m  .. ı, özel 
kumpanyalar üzerindeki kontrolün kaldı rı lması,  devlet işletmelerindeki 
bazı tedbirlerin ve bu işletmelerin özel ya bancı firmala rla münasebetle
rinin yeniden gözden geçiri lmesi istekleriyle b irl ikte geliyordu. 

Batı Alman uzma nları ve d iğer yabancı uzma nlar  yeni Türkiye hükü
metine, sadece köy ekonomisine daya nmayı, devlet işletmelerin in faa l iyet 
alanlar ın ın s ın ı rlandı rı l masını  ve özel teşebbüsün gel�tiri lmesini tavsiye 
ediyorlard ı .  Daha açık tavsiyeler Avrupa Ekonomik lşbirl1ği Teşki lôtından 
gel iyordu. Bu teşkilôta göre Türkiye ekonomisinin h ızla ka lkındırı lması  
a ncak köy ekonomisine sermaye yatırım ı  i le  ve Devlet Iktisadi Teşekkülle
rinin bağı msız konsernler hal inde yeniden teşki lôtlandırı l masiyle mümkün 
olabi l i rd i .  

Emperyalist çevreler Türkiye hükümetine tavisyelerle yetinmiyorlar, ya
bancı sermayeye i mtiyazlar tanıyan kanunlara yenilerinin de eklenmesi, 
yabancı sermayeye verilen ha kların genişleti lmesini istiyorla r, «güvenlik .. 
g

.�
rantisi, kô rların «serbestçe memleket d ış ına çıkarı l ması,  onlara vergi 

yuklen memesi, aynı za manda Türkiyede elde edilen sermayelerin reen
vestisman' ı  için daha elverişli haklar verilmesi istekleriyle doğrudan doğ
ruya baskı yapıyorlard ı .  

MBK'n ın  aldığı  bir  sıra tedbirler gösteriyor ki, yeni hükümet büyük 
sermayenin faal iyetini ve doğ makta olan tekel sermayesini b i r  dereceye 
kadar s ın ırlamayı denedi. Yeni idarecilerin kinini  uya ndıran,  özellikle, 
Bankaların ezgisi ve büyük sermaye temsilcilerin in devlet araçlarından 
geniş ölçüde faydalanmalarıd ı r. Bununla beraber, yeni hükümetin bütün 
pratik tedbirleri, birçok «devri mci ..  beya nlara rağ men, çok sebatsız bir  
karakter taşıyordu. Burada yeni idarecilerin küçük burjuva sınır l ı l ığ ı ,  

�u hafazakô rl ığ ı ,  emekçilerin kit le hareketlerine yol vermeme, emperya
l ı stlerle s ıkı bağ lar  kurma gayretleri bütün gücü ile kend ini  gösteriyordu. 
Çok geçmeden yerli büyük sermaye, a rtan bir kuwetle yeni hükü metin 
politikası üzerine baskı yapmıya baş ladı .  

HOKÜMET DEVi RMESiNDEN SONRA TlJRKiYE BOYOK SERMAYESiNIN 
KENDI  POZISYONUNU KUVVETLENDIRMEK ıÇiN MOCADELESI 

MBK'nın politik a landa kendini  gösteren ilk icraatı, eski hükumet üye
lerin in  tevkifi, bi ldirilerinde demokrasiden çok söz etmesi v.s. büyük ser
mayeyi belli ölçüde ürkütmüş, parolize etmişti. Ihtirasla rla ve diktatör
l ükle i lg i l i  büyük Türk burjuvazisinin iş aktifl iğ i  hüku met devirmesinden 
sonra bir mikta r azaldı .  Ama bu durum nisbeten kısa sürdü.  27 Mayıs olay
I�rından 2-3 oy sonra, Demokrat Parti devrinde palazla nan küçük bir 
zumre, h ü kümet devirmesinden sonra imtiyazla durumunu savunmakta 
ayak d i remeğe başladı. 

1 960 Haziranında bankalar  ve şubeleri kısmen hükü metin tesbit ettiğ i  
s ın ı rlama, kısmen d e  «kendi i n isyatifleriyle» sanayicilere, tüccarlara, çiftlik 
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sahiplerine kredileri azalttılar. Bunun sonucu olara k  hazı r ürünlerin 
sürümü, iş  ücretlerinin ödenmesi, ham madde ve tar ım ü rünleri elde 
edi lmesi i mkônları daraldı .  Işletme sahiplerin in kredi yokluğundan şikô
yetleri, işletmelerini kapatma ve işçileri sokağa atma tehditleri du'yulmaya, 
halk ın  memnuniyetsizl iğinden, piyasa durgunluğundan söz edil meye baş
ladı .  Burjuvazi hükümetten düzenin  yeniden kurulması için acil tedbirler 
istiyordu. 

Böylece burjuvazin in  bel l i  çevreleri çok geçmeden hükümetin icraatına 
ş iddetle karşı duru r  bir  tavır takındı.  Bu çevreleri n başında banka burjuva
zisi geliyordu. Fakat bu çıkışlar hükü mete baskın ın  bir kısmı idi. Yeni 
hükü metle büyük sermaye a rasında ki ası l  savaş 1 961 başında büyük ser
sermayeyi doğrudan doğruya tehdit eden Kurumlar  Vergisi, Gelir  Vergisi, 
kanunlarının kabu lünden sonra başladı. Büyük sermayenin hoşnutsuzlu
ğunu doğ u ran özel l ik le gelir vergisi o ldu.  Yeni kanun Türkiye tarihinde 
ilk defa olarak  köy ekonomisinden elde edilen gelire vergi yüklüyordu. 
Kanun 1 962 de yürürlüğe gi recekti. Büyük sermayeni� menfaatlerine zarar  
verici eğ i l i mleri açı kça kendin i  g österen Ku rumlar  eVrgisi,  Gel i r  Verg isi, 
Arsa ve Bina Vergisi  kanunları büyük burjuvasi çevrelerinde hiddet uya n
d ı rdı .  Ve bu çevrelerin tehditleri başladı. Ka nunların  yürü rlüğ e  geçiril
mesi büyük burjuvazinin hükümete bu kuvvetli baskısı sonucunda erte
lendi, sonra yeni vergi ler meselesi özel bir komisyona havale edildi .  

1 963 de yeni hükü met Gelir  Verg isi hükümleri n i  değiştirmek zorunda 
kaldı ve prati kte onu hükümet devirmesi nden önceki şeklinden farksız bir 
hale getirdi. Bununla beraber verg ilere başvurma zarureti hükümeti vergi 
düzenini yeniden ve yeniden ele a l maya ve birçok vergi reformu tasarı ları 
hazırla maya zorluyor. Bu tasarı ların özü değişmiyor: Vergi ağ ı rl ığ ı  baş
l ıca olarak emekçilerin s ırtına yükleniyor. 

Hükümetin, «zeng inleşen bu veya şu kişilere» karşı, bankaların tahak
kümü ne, enflasyonlara, Türkiyenin buhra n l ı  durumuna v.s. ye karşı «redi 
k a l  ha reket»e geçme yolundaki i lk  hedeflerinden uzaklaşması n isbeten 
çabuk oldu. 

Büyük sermaye sahiplerin in hükü mete baskı ları a rttıkça, emperyalist 
tekellerin nüfuzları kuvvetlendikçe, yeni Türk idarecilerinin icraatı, genel
l i kle, özel sektörün menfaatlerini değ i l  ve ya lnız özel teşebbüsçülüğün 
menfaatlerini devlet teşebbüsleri zara rı na o larak deği l ,  başlıca, küçük 
ve orta teşebbüsler hesa bına o la ra k  büyü k teşebbüslerin menfaatleri n i  
g ittikçe daha çok göz önü nde tutuyordu. Küçük burjuva haya l i  bir  s i s  gibi  
dağı ldı .  Küçük burjuvazi, tarihte benzeri diğer hal lerde olduğu gibi ,  eko
nomik a landa da, politik a landa da yetersiz kaldı.  

Böylece Cemal Gürsel' i n  üç  hükümeti de kendi program ve deklarasyon
larındon adım adım uzaklaştı, MBK'nın «kesin hareket .. i ertelendi. 

Bu şartlarda MBK liderleri iktidarı, «Atatürk i lkeleri ne .. bağl ı l ığ ın ı  özel
l ikle belirten ve programları nda daha çok küçük ve orta burjuvazin i n  ve 
burjuva aydın ların ın  menfaatlerini a ksettiren CHP ye devretmeye ça lıştı. 
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Fakat MBK'nın Türkiyenin ekonomik  ve politik problemlerini çözme yeter
sizl iği ve bu yüzden prestij in in aza l ması,  s ın ıf  kuvvetlerin in  reel durumu 
iktidarın CHP ye tesl imi  planını  bozdu. Emperyalist çevrelerden destek 
gören Türk büyük burjuvazisi (ve diğer aş ırı gerici kuvvetler), ekonomideki 
duru mlarından faydalanara k, politik nüfuzunu yeniden kurmak için büyük 
bir gayret gösterdi .  1 961 parlamento seçimlerinde CHP tek başına hüku
met kuraca k çoğunluk sağlıyamadı .  Ve AP i le koalisyon hükü meti kurmak 
zorunda kaldı .  

Büyük özel sermayen in menfaatlerini en sebatlı şeki lde savunan DP'nin 
mirascısı AP, kendi programında olduğu gi bi, bütün bi ldiri lerinde ve ön
derlerin in  sözlerinde ekonominin bütün alanlarında özel teşebbüsün ta m 
serbestl iği,  devlet i ktisadi teşkilatlar ın ın bütü n faal iyetleri nin özel ser
mayenin menfaatlerine tabi k ı l ınması, memlekette yabancı sermaye yatı
rımları n ı n  çeki lmesi üzerinde ayak d iriyordu. Programında «etatizm ancak 
za ruret ha l inde gerçekleşti rilebi l i r» deniyordu. 

AP liderlerin in  Birleşik Amerika ve Batı Alma nya emperyalist çevrele
riyle bağları herkesçe bil inen birşeydi.  Bu parti, özel sermayenin men
faatini hesaba katmadığına inandığı  her türlü programa (ve plana) kar
şıydı. 1 962 Kasımında AP üyeleri, özel sermayenin gelişmesine gerekli 
kayıtları ve şartları taşımadığı  sebebini ileri sürerek, 5 yıl l ık  plana karşı 
çıktı lar. Halbuki planın ana prensipi şuydu : «Devlet sektörü ve özel sektör 
birbiriyle çelişmez, kar için birbiriyle rekabet etmezler; bunlar başka 
başka ve birbirinden ayrı şeyler değ i ldir. Her ik i  sektör bir bütünün bir
birinden ayırı lmaz pa rçalarıd ı r. Onlara b ir  bütün olara k  bakmak gerektir ... 

Fakat AP'yi tatmin etmiyen şey, özel sektörle devlet sektörünün eşit 
durumuydu. Bu parti özel sermayenin ekonomide hakim olmasını  istiyordu. 

Bir taraftan Türk büyük sermdyesinin, diğer taraftan özel ve devlet ser
mayesine «eşit i mkanla r» sağlan ması görüşünü destekl iyenıerin baskısı 
a ltındaki ınönü hükumetin in  iki  taraflı tutumunu a ksettiren tedbirler i lg i  
çekicidir. Bunla r, iktisadi devlet teşekkülleri ve onl a rı n  iştirakları hakkında 
1 964 Martında yürürlüğe giren ve ona ek olara k  çıkan Devlet Korporasyon
ların ın  teşkilat düzen ini,  idaresini ve kontrolüne ait kanunlard ı r. 

441 numara l ı  yeni kanun (ve diğer kanunlar), devlet sektörünün tasfiye 
etmeksizin, büyük sermayenin isteklerini gözönünde tutuyordu.  Bu kanun, 
bel l i  bir  ölçüde, devlet m üesseselerinin tedrici surette ele geçi rilmesine 
yol açıyordu. Devlet şirketlerin in hukuki duru m u  prensipte değişmiyordu. 
Fakat onları n  faa l iyetleri özel sektörün faa l iyetlerine daha çok bağIanı
yordu.  

Son 1 965 seçimleri birçok bakımıardan i lgi  çekicidir. Seçim öncesi kam
panyası ve seçim seyrinde memlekette çeşitli s ın ıfların ve s ın ıf  g ruplaş
malarının sert mücadelesi cereyan ett i ;  partilerin s ın ıf  temelleri bütün 
açıkl ığ ı  i le bel i rdi, sosyal ve politik eği l imlerin karşıt l ığ ı  meydana çı ktı . 
Seçimlerin büyük önemini belirten bir gerçek de büyük sermaye i le geniş 
emekçi y ığınları arasında hızlanan menfaat kutuplaşmasını  göstermesidir. 
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Seçimlerin başlıca özel l iği  TIP'in seçim öncesi kampanyalarına geniş 
ölçüde katı l ması ve Mi l let Meclisinde 15 mil letveki l l iğ i  elde etmesidir. 

Türk proletaryası, bugün kendi sı nıfı isteklerini i leri süren, kendi sınıfı 
tutu munu ve menfaatlerin i  savunan siyasi bakımdan olğun bir s ınıf ola ra k  
ortaya çı kıyor. Bütün gayretini parlamentoda sayı çoğunluğuna teksif 
eden burjuva partilerinden farklı olara k, TIP seçim öncesi kampanyasın ı ,  
bugünkü gel işme merhalesi nde mi l letin önüne zaruri olarak çıkan objektif 
vazifeleri emekçi yığınların  kendilerin in biran  önce anlamaları n ı  sağIıya
cak şekilde yürüttü. Mecliste elde ettiği 15 yerin nisbeten az bir  sayı teşkil 
etmesine rağmen, açı k ve prensipçi tutu muyla bu pa rti gelecekte kitleler 
arasındaki nüfuzunu çok genişletebilir. Emekçi kitlelerin temsilcilerin in  
Mecl is ça l ışmalarına katı lması  gerici l iğ in açı k terör ve provokasyonlara 
başvurması i mka nların ı  s ın ı rlandırıyor. 

Mi l letvekil i  secimlerinde burjuva partilerin in  elde ettikleri sonuçlar 
d üşündürücüdür. Bu seçim ler, Türk burjuvazisinin tek çeşit ve bağdaş ık  
olmadığı ,  onun ayrı ayrı grupla rı arasındaki çelişmenin kesinleştiği yolun
daki tezi doğ rulamaktad ı r. Başlıca ra kibi CHP'ye karşı zafer kazanan ve 
M i l let Mecl isinde mutlak çoğunluk elde eden AP açıkta n açığa, düşük  
DP'n in  doğ ruda n doğ ruya mirasçısı ola ra k  ortaya çıktı . AP'n in  seçim lerde 
başl ıca ş iarı : Ozel sermayeye de her türlü yard ı mda bulunmak, destek 
olmak, yabancı sermaye i le sıkı işbirl iği,  devlet sektörün ü n  reorganizas
yonu, NATO ve SENTO'ya bağ l ı l ı k, v.s. idi .  

AP'n in  seçim programın ın  ta rı mla i lg i l i  kısmı açık bir  burjuva programı ,  
köy kapital istlerin in  (bu a rada burjuvalaşmakta olan çiftl i k  sa hiplerinin) 
progra mıd ı r. Bu progra m varlıkl ı  Türk köyl üsünü de bir haylı kendine çekti. 

AP kesinl i kle TIP'e, onun nayonal izasyon tezlerine karşı çıkmış, şehi r  
ve köy küçü k burjuva kitleleri nin hisleri üzerinde oldukça usta l ıkla oyna
mıştır. AP'n in  çal ışma progra m ı n ı n  sosyal-ekonomik  temeli ,  onun siyasi 
çehresi açıktır. AP, bir k ısmı  tekel burjuvazisine yükselmekte olan büyük 
burjuvazin in  partisid i r ;  büyük sermayenin emperyalizmle işbirl iğine g iri
şen üşt  tabakası nı temsil eden bir parti, köy kapital istlerin in  partisidir. 

AP'n in  başlıca rakibi CHP'ni n  biraz  başka bir sosyal-ekonomik temel i  
ve politik çehresi va r. CHP seçim s ırasında kendini  l iberal orta burjuva
zinin, orta hal l i  toprak sahiplerin in  ve burjuva aydın ların ın  menfaatlerini 
a ksettiren bir pa rti olara k  gösterd i .  Bu duru m  onun ça l ışma progra mın ın  
vuzuhsuzluğunu, kapal ı l ığ ın ı ,  parti nin seçim kampanyası seyrindeki tered
dütlerin i  tayin etti. CHP prensip olara k  «Topra k  raformu» vadetti. Fakat 
seçmenler, bu pa rti önderlerin in  iktidarda bulundu kları zamanlar bu 
reformun gerçekleşti ri l mesi için hiçbir a d ı m  atma mış oldukları n ı  bi l iyor
lardı.  CHP devletçi l i k  politikasın ın  devamın ı ,  devlet teşekküllerin in  «eski 
şekil» de  kalmasını savunuyor, aynı zamanda özel sermayeye daha geniş 
ya rd ı m  vadediyordu. Ama bu tutum büyük sermayenin nüfuzunun hızla 
a rttığı Türkiye idareci çevrelerindeki kuvvetler dengesine, bel l i  ki, artı k 
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uygun deği ld i .  AP'nin başarı l ı  seçim öncesi kampa nyası CHP l iderleri n i  
«özel sermayeyi teşvik» gibi  çok genel  vaitlere sürükledi. CHP'de AP gibi  
müttefiklere karşı olan vecibelere «sadakat»ini bel irtti, fakat geniş  emekçi 
kitlelerin ruh hal in i  de gözönünde tutarak, Sovyetler Birl iğiyle münasebet
lerin genişleti lmesini savu ndu. 

CHP'n in diğer burjuva partilerindeki d üşmanları seçim mücadelelerinde 
onun bu vuzuhsuz ve sebatsız tutumlarından fayda lanmasını  bi ldi ler. 

Tüm olarak, 1 965 Ekim Seçimleri, s ı nıfı muhtevası bakımından, burjuvazi 
ve proleta rya menfaatlerin in daha da kurtuplaştığ ın ı ,  idareci sı n ıfların 
çeşitli tabakaları a rasındaki mücadelenin  keskinleştiğ i n i, burjuvazinin 
yüksek ta bakala rın ın  kendilerini topladığ ın ı ,  toplumun alt  ta bakaların ın  
sollaştığ ın ı  gösteriyor. Anca k Türk toplumunun alt  tabakalarındaki sol las
manın yalnız proleter şuurluiuğu temel i  üzerinde değil, daha çok küçUk 
burjuva kamu demokrasisi, ' yani burjuva demokrasisi temeli üzerinde 
meydana geldiğ in i  gözönünde tutmak gerektir. 

Hükümet da rbesinden sonra Türkiyede büyük sermaye, menfaatlerine 
dokunan her türlü sosyal-ekonomik tedbi rlere aktif surette karşı koyan 
başlı  başı na, iyi teşki lôtla nmış bir kuvvet olarak  ortaya çıktı . Büyük ser
mayenin kendi pozisyonla rın ı  sağla mlaştırmak için mücadelesi, Türk bur
juvazisini sadık bir  m üttefiki ve sosyal dayanağı o larak  gören ya bancı 
çevrelerin her türlü desteğini  görmüştür. Küçük ve orta burjuvazi ve bur
juva aydın ları temsi lcilerin in büyük sermayenin ve şekillenmekte olan 
tekellerin taha kkü müne karşı mücadelesi emekçi y ığınların  ve herşeyden 
önce p roleta rya nın a ktif desteğ i o lmaksızın başa rıl ı  ola mazdı. Bunun 
«sı rrı» büyük sermayenin ekonomik pozisyonla rında g izl idir. 

HOKOMET DEVI RMESI N DEN SONRA TORKiYE BURJUVAZISI 

Türk burjuvazisi s ık  s ık  birbiriyle çetin bir mücadeleye girişen birçok 
fraksiyonlara ayrı l ıyor. Şehir burjuvazisinin en kalabal ık a lt ta bakası, 
za man zaman gündelikçi işçil iğe başvuran, isti hsale şahsen iştirak eden 
küçük teşebbüs sahipleri, küçük tacirler, banka ve sanayi ş i rketlerinin 
küçük aksiyonerleri, küçü k memurlar v.s.'dir. Burjuvazinin bu kısmının 
d u rumu çok kararsız ol makla, «dünya nın kuvvetli lerine» bağ l ı  bulunmakla  
nitelenir. O her zaman tom bir yıkıma uğrama tehdidi a ltındadı r. Memle
ketin gittikçe a rta n ekonomik zorlu kları onun durumuna bil hassa ağ ı r  
aksetmektedir. Fiyatların başdöndürücü yüksel işi, para değeri nin düşmesi, 
verg ilerin artması ve diğer faktörler küçü k şehir burjuvazisinin d u rumunu 
çok kararsız k ı lmaktadı r. Onun temsilcileri, Türkiyede büyük sermayenin 
pozisyonu kuvvetlendikçe, emperyalist tekel leri n yayı l ış ı  gelişti kçe küçük 
burjuvazinin durumunun daha çok kötüleştiğ i n i  ve gitti kçe daha temel
sizleştiğini  görüyorlar. Bununla beraber, küçük burjuvazinin bir kısmı,  
daha elverişli şartlarda banka kredileri, yabancı «yardım» sayesinde, 
kapitalist Batı Avrupa memleketleri ve Birleşik Amerika i le ticaretin geniş-
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letilmesi yoluyla işleri d üzeltmenin mümkün olacağı hayal i nden kurtulmuş 
deği ld i r. Ekonomide kuvvetli bir  bağı msız pozisyonu olmıyan küçük bur
juvazi kendi durumunu bu veya şu «radika l  tedbirler»in, bu veya şu 
«yapıcı» idarecilerin yardı mıyla d üzeltmeyi ümit ediyor. Şehi r  halk ın ın bu 
kısm ı n ı n  n isbeten kolaylı kla a ldatı lmasın ın sebebi budur. Büyük sermaye 
ve Türkiye hükü meti, küçük burjuva ta bakalarının durumların ı  insiyaki 
surette göz önünde tutarak sık sı k bu orta mda bir hayal daha yaratma 
hedefini güden çeşitli tasarı lar  da  ortaya çıkıyor. 

Küçük kuruluş sahipleri, makine tamircileri, tica ret kurumu sahi pleri, 
b irçok gündelikçi  - işçi sömüren işletmeci tüccarlar, n isbeten büyük tekstil 
fabrikaları ,  hal ı ,  madeni eşya ve mobilya imalatçı la rı, nebati yağ çıkaran 
kurum sa hipleri, apartı mon sahipleri, tüccarlar, a racı spekülatörler önemli  
ölçüde hisse senedi ve devlet istikraz tahvi l i  sahipleri v.s. orta burjuvaziye 
g irerler. Orta burjuvazinin pozisyonu küçük burjuvaziye nisbetle daha 
kuvvetli, ekonomik  nüfuzu daha geniş  olmasına rağmen bu tabaka n ın  
durumu da büyü k sermayeye, herşeyden önce banka sermayesine bağı m 
I ı l ı kla nitelenir. Orta burjuvazi kô rın ın  büyük b i r  kısmını  bankaların yara
rına olara k  «gözden çıkarmak» zorunda kaldıkça, ham madde ithal inde 
l imitle karşılaştıkça, hükümet fiyatlara kontrol koydukça, gelir vergisi v.s. 
ödedikçe daimi  olarak  bağ ı ml ı l ı k  hisseder. 

Kaydetmek gerek ki, Türkiyenin ekonomik durumundaki istikrarsızl ı ğ ı n  
genel şartları, enflasyon, devlet borçları n ı n  artışı, askeri hazırlı kla rın h ız
lanması v.s. orta burjuvazi üzerine kuvvetli etki ya pmaktadır. Mi l l i  serma
yenin işte bu tabakasıdı r  k i ,  bel l i  şartlarda iş ,  daha çok spekülatif operas
yonlara,  kolay kaza nç peşinde koşmaya, bugünkü Tü rkiyede en «sağlam .. 
ve kôrlı sermaye yatırımı sahası olan bina inşaatına başvurmaktadır. 

Büyü k burjuvazi, sayı ları çok olmıyan a ksiyoner şirketlerin, herşeyden 
önce bankaların etrafında topla nan yerli mi lyonerlerdir. Büyük burjuva
zinin pozisyonunu,  herşeyden önce en büyük bankaları n  - Iş Bankası ,  
Ticaret Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ,  Garanti Bankası, Sanayi Kal
kınma Bankası 'nın - ve keza özel ve yarı devlet korporasyonları olan, 
Türkiye Şeker Fabrika l a rı Şirketi, Ereğ l i  Demir  Çel i k  Fa bri kaları,  Türkiye 
Çimento Sanayii Şirketi, Türkiye Oniversel Mağazaları Şi rketi, Cam Sanayii 
Aksiyoner şirketi, Vehbi Koç Holding v.s.'n in  - pozisyonları tayin etmekte
dir. Bu çeşit teşekkül ler 1 5-i geçmiyor, ara larında en büyüğ ü Iş  Banka
s ıd ır. Türkiye büyük burjuvazis inin en g üçlü, politikaca en gerici kısmı bu 
bankaların etrafı nda toplanmıştı r. 

DP idaresi zamanında büyük burjuvazi nin ayrı ayrı bazı temsilci leri n i n  
pozisyon ları o kadar kuvvetlendi k i ,  memlekette şeker, çimento, petrol ve 
cam sanayii sahalarında tekelci kuruluşları n  şeki l lenmesi seyri başlad ı .  
Bazı sahalarda tekeller yabancı tekel sermayesinin doğ rudan doğruya 
iştirakiyle kuruluyor. Devlet iştirakleri DP idaresi devrinde tekelleşmekte 
olon büyük sermaye birl i klerine iştirak için önemli vasıto ayırd ı lar. 1960 
hükü met devirmesinden sonra, büyük sermayenin büyümesi, kuvvetlen-
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mesi onun üst ta ba kasının tekelleşmesi eği l imi  duralamak şöyle dursun 
daha da kuvvetlendi. 

Büyük sermayenin menfaatleri daha çok, daha işlerinde ve sanayide 
topla nmaktadı r. Bazı ları Türkiyedeki Ticaret sermayesine haddi nden fazla 
bir rol atfetmektedir. Harpten (I kinci Dü nya Ha rbi) önce bu, gerçekten 
de böyle idi .  Bug ün ticaret sermayesi bize göre, bağımsız rolünü kaybet
m iş, burjuva toplumunun sürüm a lanında hizmet eden bir sermaye hal ine 
gelmişti r. Bugün Türkiye Ticaret sermayesi, Marksın ta biriyle «artı k ya lnız 
ü retici sermayenin bir  ajanı» olara k  işlemektedir. 

Türkiyede ticaret sermayesinin yeri mi l l i  gel irin  ta hl i l inde açıkça ortaya 
çıkıyor. Her ne kadar  mi l l i  gel ir  hesapları,  burjuva istatisti kçilerin in  ya nl ış 
metodolojik tutumlarla va rıl mış sonuçlara dayanıyorsa da, işleyen Türk 
sermayesinin ü retici olan ve ü retici ol mayan olanlarındaki orantıyı mey
dana koymak i mkônını  veriyor. 

1 927 de köy ekonomisinin, sanayiin (inşaat da dahil) g lobal isti hsal ine 
(% 65) nisbetle ticaretin geliri % 35 iken  1 963 de bu nisbet % 10 8'e 
d üşmü�ü� 

, 

Böylece 1 927 de Türk ekonomisinde önemli  b i r  yer tutan tica retin izafi 
ağ ı rl ığı  tedricen azaldı (sanayide gel ir  ticarettekinden iki m isli nden fazla 
azdı r.) ve olağan kapitalist memleketlerin seviyesi ne ulaştı. 

Türkiye istatistikleri mi l l i  burjuvazinin sayısı, karakteri ve faal iyeti hak
k�nda �oyurucu, genel leştirici bilgi vermiyor. E l imizde yalnız aksiyoner 
şı rketlerı ve onların sermayeleri ha kkınde resmi doneler var. Bunla r da 
tam olmaktan çok uza ktı r. 

. 
Türkiy

.
ede iki binden fazla şirket var. 1 960 ve 61 yı l larında «yeni kurulan 

ş ırketlerın» sayısı hızla düşmüştür. Sermayeleri artan «eski şirketlerin» 
sayısı da aza lmıştır. Hükümet darbesinden sonra, 1 961 ve 62 yı l larında 
yeni kurulan ş i rketlerin o rta lama sermaye tutarı h ız la düşmüştür. Büyük 
sermaye yeni şi rketler kurmaktan kaçınmıştı r. El inde i mkônlar  bulunan 
ortalama sermayeleri 600-800 bin l i rayı biraz geçen «eski ş irketler . .  i� 
serı:n�yesi i�e artma kta deva m etm iştir, ki, bu, büyük ve en büyük burju 
vazın ın  pozısyonunu mu hafaza ettiğini gösterir. Sermaye azalması nisbeten 
küçük şi rketlerde (büyük sermayenin a lt ta bakalarında) oldu. Hükümet 
da rbesi her ne kadar baş langıçta büyük sermayenin menfaatlerine doku n
m uşsa da, MBK'nın tedbi rleri objektif olara k  onun üst ta bakala rın ın  hızla 
yükselmesine engel olamadı.  Türkiyede hızlanan sermaye birikimi  deva m 
etti. 

Türk ekonomistlerin in  verdikleri bilg iye göre, Tü;kiyedeki 2.692 ş i rketin 
1 962 yı l ındaki «safi .. gel ir  tutarı 1 .323 mi lyon l i radı r. Bu şi rketlerden 323'ü 
1 . 1 00 mi lyon l i ra «safi .. kô r elde etmişlerdir. Geri ka lan 2.369 şi rket ise 
a n��k 223 ı:ı i

.
lyon 

.
I i ra alabi lmiştir. Böylece 1 962 de bütün Türk şi rket

lerının % 1 2  sı a ksıyoner sermayenin bütün «safi .. gel irin in  % 83'ünü ele 
geçirmiştir. 
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Bu rakamlar, Tü rkiyede aksiyoner sermayenin konsantrasyon ve santra
lizasyonunu, burjuvazinin sağladığı kaza ncın kaymağını  a lan büyük ser
mayenin tahakkümünü açıkça gösteriyor. Türk ekonomistleri nin verdikleri 
doneler, Türkiyede kapital istler arasındaki ş iddetl i rekabet sonuçları n ı n  
reel bir  tablosunu, büyük sermayenin küçük v e  orta burjuvaziyi boğuşu
nun tablosunu çizmektedir. 

Halkın proleter, yarı proleter ve küçük burjuva ta bakaları - ki nüfusun 
% 87 isini  teşkil etmektedi rler, bütün gelirin üçte bi rini  zor bulan bir gel ir  
sağ lamaktad ı r. Bütün gel ir in % 67'si orta ve büyü k burjuvazinin el ine 
geçmektedir. Türk burjuvazisi arasında yüksek kaza nç için sert bir  müca
dele geçiyor. Sermaye hiyerarşisi burada çok bel i rg ird ir. En büyük burju
vazi bütün kapitalist sınıfın gelirinin a rslan payını ele geçi riyor. Küçük 
bir mi lyoner grupu burjuvazi nin herhangi bir  ta bakasından fazla a l ıyor. 
Ta biidir ki, kapita l ist s ın ıf  a rasındaki böyle bir  «adaletsizl ik .. zaruri olara k  
e n  keskin tezatları beslemekte ve za man za man şiddetl i kavgalara yal 
açmaktadı r. 

Türkiyede, özel ya bancı sermaye yatı rı mları tutarı önemsizdir. Ama bu, 
ya bancı tekellerin Türkiyeye nüfuzu önemsizd ir, demek değ i ld ir. Onların 
kuvvetini sermaye yatı rımların ın  mutlak tutarı değil, emperya l ist tekellerin 
yerli yükük sermaye i le işbirliği, memleketin yabancı devletlere genel 
bağ ıml ı l ığı, askeri, d ış  ticaret v.s. a lanlardaki daimi «ya rdımları» tôyin 
ediyar. 

Büyü k sermayenin ekonomideki rol ü n ü  ve önemini  tam olara k  belirtmek 
için Türk burjuvazisinin faa l iyet şeki l ve metotlar ın ı  gözden geçirmek 
gerektir. I ş  Bankası ida re heyeti nin resmi raporuna göre 1 963 Aral ığında 
bankanın  g enel hesaplar  tutarı 6.707.4 mi lyon l i ra, a ktif tutarı 1 962 de 
3 mi lya r, 1 963 de 3.4 mi lya ra yakın, 1 965 Ocağında hemen hemen 4 mil
yar l i raydı. (1 957 de 1 ,6 mi lyar l i ra idi .) Böylece hükümet da rbesinden 
sonra Bankan ın  aktifleri hızla artma kta devam ediyor. Bu büy ü k  özel ban
kanın gücünü an lamak ancak onu devlet bütcesiyle ve Türk bankaları n ı n  
a ktifler tutarıyla kıyaslamakla m ümkündür. 

1 963 de Iş Bankası, genel tutarı 6,7 mi lya r l i ral ık  bir  değeri bu veya şu 
ölçüde kontrol ediyorduysa, aynı yı lda devlet bütçesi 1 1 .4 mi lyar l i ra idi. 
Işbankasının aktiflerin in  izati ağ ırl ığ ı  1 963 de bütün bankaların aktifler 
kitlesinin % 12'sini geçiyordu, özel Bankaların aktifleri ise % 48'i teşkil 
ediyordu. 

I ş  Bankası, bütün Türkiye Bankalarındaki mevduatın % 26'sından faz
lasını  elinde tutuyor. Bütün memlekette 248 şubesi, ajanl ıkları var. Kıb
rısta ve Batı Alma nyada da şubaleri veya aja nl ıkları bulunuyor. Bu ban
ka n ın  ihtiyat akçası 1 962 de 1 54,5 m ilyon l i ra idi ki bu bütün Türkiyedeki 
özel bankalarınkinin tuta rı n ın  % 70' idir. 1 963 yı l ı nda Iş Bankasın ın  «safi .. 
kôrı, yaptığ ı mız hesaba göre Tü rkiyedeki bütün Tica ret Bankalarının, «safi .. 
kô rın ın  % 66'sldır. Böylece, Iş Bankası hükümet devi rmesinden sonra 
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pozisyonunu muhafaza etmekle ka lmadı.  onu kuvvetlendirdi .  Iş Bankası 
hesaplarının teh l i l i  onun bütün sahalarda Birlişek Amerika. Batı Alma nya. 
Fransa. ıtalya emperya l ist tekelleriyle sıkı işbirl iğine g iriştiğ in i  ve Banka 
faa l iyetin in  gittikçe daha çok parazit bir  karakter taşıd ığ ın ı  gösteriyor. 

Herşeyden önce Iş  Bankası  gittikçe arta n yatı rı m tuta rların ı  e l inde top
luyor. 1 96 1 'de 1 962 yı l ları nda banka mevduatı % 1 5.2 yükselmiş ve 2.540.1 
mi lyon l i raya ulaşm ıştır. 1 963 yı l ında bankanın  bütün mevduat tutarı 
2.773.3 m ilyon l i raya. 1 964 yı l ında 3.265.5 m ilyon l i raya. yani evvelki yıla 
kıyasla % 1 7.7 yükselmiştir. 

Iş Bankası pozisyonunu. herşeyden önce. banka işlerinde ve sanayide 
genişletmekte devam ediyor. Bankan ın  iştirakler tutarı 1 961 -62 yı l ları nda 
1 97.1 den 2 1 0.8 mi lyon l i raya yükseldi.  Banka.  tica ret. maden sanayii. 
u laştı rma. enerji a lanlarındaki sermayesini muhafaza ederek işleme sana
yiinde faaliyetini art ırd ı .  iş Bankası n ın sanayie yatırım bütün envestisma
n ı n ı n  % 76.76·s lnl  teşkil ediyor. Banka nın iştirakleri daha sonraki yı l larda 
da hızla arttı : 1 963 de 258.2 mi lyon. 1 964 de 279.1 mi lyon l i raya yükseldi.  
Iştiraklerin esas tutarı evvelce olduğu gibi yine imal sanayiine düşüyordu. 

1 964'te Iş Bankası asgari 35 aksiyoner şi rkete işti ra k  ediyordu .  Bunlar 
a rası nda : Türkiye Şeker Fa brika ları şirketi. Türkiye Çimento Sanayii  Şirketi. 
Türkiye Oniversal Mağaza ları şi rketi. Ca m Sanayii Aksiyoner Si rketi. Tür
kiye Petrol Aksiyoner Şi rketi. Iş Bankası n ın Ipl ik Sa nayii (<<Ipl ik

' 
Iş .. ) Şirketi 

g ibi.  tekel birl i kleri. Türkiye Denizci l ik  Bankası.  Tica ret Şi rketi (Gima). 
Ba l ıkesir. Manisa. Antalya. Karaman gibi büyük tekstil şirketleri. Türkiye 
Tica ret Bankası.  Sa nayi Kalkınma Bankası .  Sanayi Yatı rım ve Kredi Ban
kası .  Amerikan-Türk Dış Tica ret Bankası gibi  mem leketin en  büyük Ban
kaları .  «Destek Reasürans A.Ş . .. Mill i  Sigorta Şi rketi. Anadolu Sigorta 
Şi rketi. Ankara Sigorta Şi rketi v.s. vard ı r. 

Iş çevrelerin in o rganı  «I ktisadi  yürüyüş .. dergisi. Iş Bankasın ın menfaat 
a lanlarının genişliğ in i  an latara k «Bu banka etrafında büyü k bir müteşeb
bisler grupunun teşekkül ettiğ in i. Banka nın.  ça m. tekstil. şeker. Çimento. 
Metaı ü rj i .  değ irmen. yağ. konserve ve çeşitli sanayi alanlar ın ın başlıca 
teşkılatçısı ve hissedarı .. olduğunu. ayrıca tica ret. turizm. sinemacı l ık. 
sigortacı l ık. rekla m işlerinde v.s. a lan larda çıkarları olduğunu belirtiyor 
ve «Iş Bankası n ın. Dış Pazarlarla münasebetleri gen işletmede çok büyük 
rol oynadığını» kaydediyor. 

Cam Sanayii Aksiyoner Şirketi nin bütün sermayesi Iş Bankas ın ınd ır. Şir
ketin kurumları n ı n  üretimleri Türkiye i htiyaçlarını tama miyle doyuruyor. 
Bunları Amerika Birleşik Devletlerine. Holla ndaya ihraç ediyor. Ya kın ve 
Ortadoğu pazarları n ı  ele geçi rmeye ça l ış ıyor. 

1 0  fabrikayı kontrol eden Türkiye Çimento sanayii kurumları 1 962 yı l ı nda 
878.7'bin ton. 1 964 yı l ında ise 1 .423.7'bin ton Çi mento isti hsal etmiştir. 
H ü kü met da rbesinden sonra şi rket birkaç fabrikayı yeni ledi ve yeni lerini 
kurdu. memlekette ki tekelci durumunu sağ lamlaştı rd ı .  
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1 6  Şeker fa bri kası .  1 963 de 430'bin ton. 1 964'te 61 1 ton şeker istihsal 
etmişti r. Fa brika lar  ayrıca ispi rto. hayvan yemi ve başka maddelerde 
isti hsal etmiştir. Türkiye şeker fa brikaları şirketinin sermayesi 1 963'te 
22 mi lyon l i radan 1 00 mi lyon l i rayo yükselmiştir. 

Bu tekelci kumpanyanın  sermayesi iki devlet ba nkasiyle (Sü mer Bonk ve 
Zıraat Bankası) Iş Bankası  a rasında üç eşit kısma ayrı lmıştı. temel ser
mayesi 1 00 m i lyona çıktıktan sonra özel sermayenin hissesi % 50'ye yük
seldi ki. bunun % 22.5·i küçük aksiyonerlerin. % 1 9'u  Türkiye şeker kum
ponyasın ın  yavru şi ,ketlerin in ve Iş Bankası n ındır. 

Tü rkiye Petrol Şirketince tekelleştiri len petrol sanayii kuru mlorının işle
til mesinden de Iş Bankası hissedorları için doyurucu sonuçlo r elde edi ı:' 
miştir. 1 963 de şi rket 61 3.6 ton petrol çıkarmıştır (aynı y ı lda bütün Türki
yede elde edi len petrol 746 tondur). Türkiye Petrol şirketi dünyaca ta nın
mış Amerikan «Kalteks . .  kumpa nyası i le anlaşarak  Ista nbulda b ir  petrol 
tasfiye fabrikası kurdu. Yeni kurulan «Ista nbul Petrol A.Ş.» (IPRAŞ)inde 
Türk tarafı % 51. Kalteks ise % 49 sermaye sahibidir. 1 0  mi lyon l i ra temel 
sermayeli bu kumpanya 25 mi lyon dola r değerinde büyük bir petrol tasfiye 
fobrikası kurdu.  

Isti hsa l lerini  geniş leten tekstil kurumların ın  işletilmesi de Iş Bankası  
hissedarları için oldukça «doyurucu» kaza nçlar sağla mıştır. 1 963-64 yı l la
rı nda istihsa l leri ni genişleten ve lşbankası hissedarları n ın  gel irini  a rtıran  
kuru m lar  şunla rı d ı r :  «Rabak» metalürji fa brikası.  «ızmir Metalürj i  Fabri
kası TAŞ . •  «Ta rım i ıaçları TAŞ .... «Maden Inşaat Işleri TAŞ ... v.s. 

Sanayi sermayesi yatı rı mlarından elde edilen büyük kazançlar lşban-
, kasın ı  envestisma nlarını  artırma yoluna götü rüyor. Yeni sermaye yatırım
ları ş irketler arasında şöyle ayrı l mıştı r :  Şeker fa brika ları ş irketine 13 mil
yon l i ra.  çimento sanayiine 4 mi lyon l i ra.  lasti k fabrikası «Pirelli T.A.Ş.»ne 
3.7 mi lyon l i ra .  Tiçaret-Sa nayi Şirketine. «Yüni lever T.Ş ... ne 2 mi lyon l i ra .  
Amerikan-Türk Ampul Fabrikası «General Elektrin T.A.Ş ... e 1 mi lyon l i ra.  
Madeni Imalat Aksiyoner Şirketine 1 mi lyon l i ra. Ta rım I laçları istihsal 
Şirketine 0.75 mi lyon l i ra .  Elektrolitik Bakır Isti hsal Şirketine 0.51 mi lyon 
l i ra.  K ıbrıs Adası Alkol lü Içkiler Türk Şirketine 0. 1 26 mi lyon l i ra.  v.s. 

Iş Ba nkası «eski» Şirketlerine sermaye yatırı m ları n ı  artırırken bir ta raftan 
do birçok yeni a ksiyoner şi rketleri kurmuştur. 1 963 Martında 40 mi lyon l i ra 
sermayeli yeni bir  kredi müessesesini - sanayi yatır ım ve kredi bankasını 
kurdu.  lşbankası ile birl ikte Türkiye Garanti Bankası.  Va kıflar Bankası.  
Kredi Ba nkası. Akba n k  g ibi Türk Bankaları ve Ingi l iz-Fransız Osmanlı 
Bankası bu yeni şi rketin hissedarları oldular. 

Yeni kurulan bu Banka hükümetten önemli bir  destek gördü. 60 mi lyon 
l i ra kredi yard ı m ı  a ld ı .  Banka nın teşkilatçı lar ın ın açı klad ı klarına göre. 
onun amacı özel sanayi sektörüne kısa ve orta va deli kredi ler açma k ve 
ekonominin bu olanına yabancı sermaye çekmektir. Buna paralel olarak  
1 964 y ı l ında. özel çıkarma sanayiine kredi sağ lamakla görevl i benzeri bi r 
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bankayı, maden sanayi in i  kalkınd ırma bankasın ı  kurma hazırlık ları sona 
erdi. 

Hükümet devirmesinden sonra Türkiye sermayesinde yalnız konsantras
yon değ i l, santra l izasyon seyrinin de hız landığı  görüldü.  Iş  Bankası  bütün 
kredi m ü esseselerini kontrol altına aldı. Meselô, Türkiye Kredi Bankasının 
iflôsla yüz yüze gel mesi üzerine, bu banka ve onun kontrolü altındaki 
bütün ş i rketler Iş  Bankası n ın  doğ rudan doğ ruya bağı m l ı l ı ğ ı  a ltına g i rdi .  

Şakir Kesebir' in  kurduğu Türkiye Kredi Bankasın ı n  sermayesi DP dev
rinde 2 mi lyon l i radan 20 mi lyon l i raya çıkm ış, şubeleri 1 5'e yüksel m işti . 
Türkiye Sigorta Şi rketi, .. Porselen Tica ret» ş irketi, .. Kera m i k  Sanayii ham 
maddeleri» yavru ş i rketlerini kontrol eden Ista nbul Porselen sanayii ş irketi 
bu banka tarafı ndan kurul muştur. Banka,  aynı zamanda Sanayi Kalk ınma 
Bankasın ın  ve Çukurova Elektrik Şirketin in  sermayelerine ortaktır. 

Iş  Bankası  kredi Bankasını tam bir iflastan «kurtardı», ona 30 m i lyon 
l i ra (onun nominal  sermayesinden bir buçuk defa fazla) istikrazda bu
l undu. Ve onu kendi d iktası a lt ına aldı .  

Hükümet da rbesinden sonra geçen yı l lar içinde Iş  Bankası  daha çok 
A.B.D. ve Batı Alman Emperyalist tekelleriyle işbirl iğ ini  genişletti. Meselô 
bu banka .. Ereğ l i  Demir Çel ik  Fa brika ları AŞ.»nin başlıca hissedarları n 
dan biri oldu. Amerikan kumpa nyası .. Goodyea r» i le birl ikte Iş  Bankazı 
otomobil lasti k ve ko roseri ş i rketini kurdu.  93 mi lyon l i ra olan şi rketin 
sermayesin in  % 60'1 Amerikal ı ları ndır. 

«General Elektrik T.A.Ş.»ne a it Istanbul  Ampul Fabrikası öneml i  dere
cede genişleti ldi ,  ş imdi i lôve olara k  otomobil farları için 2 mi lyon anpul  
ve 1 ,5 mi lyon da anpul  çıka racak durumdadır. Iş  Bankazı n ın  bir  ıtalyan 
firması ile birl ikte kurduğu ızmirteki «Türk Pirel l i  A.Ş.» genişleti ldikten 
sonra, yılda 240'bi n otomobil koroserisi çıkarmaktad ı r. 

Türk-Fransız-Amerikan •• Sı nay Tatbikat AŞ.» tarafından kurulmuş olan 
Bornovadaki transformatör fa brikasının da istihsa l i  genişletilmiştir. Ve 
Sümerba nkla Iş Bankası da bu fabrikan ı n  orta klarıd ı r. 

Iş Bankası  i le emperyalist tekel lerin durmadan genişliyen işbirl iğ in in en  
büyük başarısı bu bankan ı n  «Ameri kan Bankası» i le birl ikte kurduğu 
«Amerikan-Türk Dış Tica ret Bankası  AŞ.»dir. Tü rkiye Burjuva bas ın ı ,  Ame
rikan-Türk Bankası n ı n  meydana getiri lmesini iki memleketin (Birleşik Ame
rika i le Türkiyenin) özel sektörlerin in birleşmesine, bu i ki sektörün mal i  
ş i rketler kurabi leceğ ine yen i  bir örnek olarak göstermektedir. Amerika n
Türk Bankas ın ın  sermayesi 1 0  milyon l i rad ır. Bunun % 76'sı ,  Iş Bankası na 
ve onun kontrolü a ltındaki ş irketlere, % 24'ü Amerikan Bankasına a ittir. 
.. I ktisadi  Yürüyüş» dergisi, «Türkiyenin özel Banka işlerin in  başlıca teşki
lôtı olan Iş  Bankası n ın  Amerika n ın  en önemli bankasıyle işbirl iği yapması 
sonucunda meydana gelen teşkilôt d ış  ticareti mizde özel sermayenin en 
önemli  dayanağ ıd ı r.» d iye yazıyor. Yeni kurulan Ba nka n ı n  baslıca a macı 
«Batı i le  d ış  Ticaret işlerin in genişletilmesi ve Türkiyede yaba�cı sermaye 
yatırımlarının teşvikidir ... 
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Görülüyor ki, Türkiye Iş  Ban kası  nüfuzunu çok genişletmiştir ve emper
yalist tekellerle işbirl iğ ini  kuvvetlerdirmeye devam etmektedir. Türkiyenin 
en kuvvetli özel sermaye kuruluşu daha da g üçlenmiş, özel bankalar  ve 
aksiyoner ş irketleri a ras ındaki güdücü durumu kuvvetlenmiştir. 

Iş Bankasın ın  nüfuz a lan ın ın  genişl iği sadece kumpanyalara ve şi rket
lere iştirakinin genişliğ inde deği ld ir, aynı za manda, pratikte bu bankanın 
kontrolü alt ında bulunan bazı  kredi m üesseseleri ne iştirakindedir. Tür
kiye Sanayi Kalk ınma Bankası bunla r a rasında önemli  bir  yer tutuyor. 

.. I ktisadi  Yürüyüş» derg is inin yazdığ ına göre, Tü rkiye Sanayi Kal kı n ma 
Bankası» özel sanayii desteklemek, genişletmek, yeni özel sermaye kuru m
ları meydana getirmek, Türk ve  yabancı özel sermayeleri n memlekette 
kurulan sanayie katı lmasına yard ı m  etmek, her şekildeki teşebbüslerih 
kalkınmasına yararlı o lmak amacıyla kurul muştur.» Bankanın  sermayesi 
25 m i lyon l ira olara k  tesbit edi lmiştir. Bunun 1 2,5 milyon l i rası  yı lda 
% 6 gele garanti l i  tahvil  ç ıka rma, 1 2,5 mi lyon l i rası Türk ve yabancı ban
kalara ve ayni za manda özel kişi lere hisse senedi dağıtma yoluyla sağ lan
m ıştır. Iş  Bankası  Sanayi Kalk ınma Bankas ın ın  en büyük hissedarıd ı r, bu 
bankan ın  3 mi lyon l i ra l ı k  hisse senedine sa hipt i r. Bundan başka, hisse 
senetlerin in  3,5 mi lyon l i ra l ığ ına yakın bir kısmı ya doğ rudan doğ ruya Iş 
Bankasın ın kontrolü altında bulunan veya onunla sı kıca bağl ı  olon ban
ka ların el inde toplanmıştı r ki ,  bunla r Ticaret Bankası, Yapı  ve Kredi Ban
kası Ista nbul ve ızmir ş irketleridir. Sanayi Kalk ınma Ba nkas ın ın  hissedar
ları a rasında ya bancı bankalar  do vardır. (Osmanl ı  Bankası, Selan ik  
Bankası ,  ıtalyan Bankası, Holanda Bankası ve  .. Banko Di Roma» gibi). 
Bunla r hisse senetleri nin 3,2'sine sahiptirler. Sanayi Bankasın ı n  hisse 
senetlerini doğ rudan doğ ruya ellerinde tutan lar  aras ı nda büyük teşebbüs 
sahipleri de va r :  M ültim ilyoner Vehbi Koç, Tü rkiye Garanti Bankası  ba
şında bulunan Ca bir  Selek, Ya pı  ve Kredi Bankası  Idare Heyeti üyesi 
Hazım Atıf Kuyucak, Büyü k Fabrikatör F. Eczacıbaşı  v.s. g ibi.  

Sanayi Kalkı n ma Bankası n ın  dayandığı  başlıca sermaye Amerikan "yar
d ımları», «Marşal plônı» özel kurumlar  fonu denilen ödünç pa ralar, mi l 
letlerarası Kalkınma Ba nkası kredi ve istikrazları, hükümet dotasyonla r, 
Merkez Bankasın ın  kredi leridir. 

Sanayi Kalk ınma Bankası hükümet da rbesinden sonra faal iyetini  bir  
hayl i  genişletti. 1 963 de banka n ı n  sermayesi i ki m isl i  artarak 50 mi lyon 
l i raya yükseldi .  Bunun 1 7,5 mi lyon l i rasını  bankanın  aksiyoneri hal ine 
gelen Mi l letlera rası ka l kınma Bankası ndan aldı .  1 963 de Sanayi Kalkınma 
Bankası,  Türkiyeye gönderilen Amerikan artı k mal ların ın  sat ı lmasından 
elde edilen 1 25 mi lyon l i rayı kendi emrine aldı .  Resmi bilgiye göre, Tür
kiye Merkez Bankası Sanayi Ka lk ınma Bankasına 334 milyon l i ra l ı k  kredi 
açmıştır. 

Sanayi Kalkınma Ban kasın ın  faaliyeti soyguncu bir  karakter taşıyor. 
Bunu, bu banka n ı n  ida recileri de gizlememektedi rler. Banka n ı n  boş ida-
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recisi B. Yazıcı şöyle diyor: .. B i ri nci Dünya Harbinden son ra, özellikle, 
1 934 yı l ından sonra Türkiyede yavaş yavaş bir müteşebbisler s ın ıfı mey
dana gelmeye başladı.  I kinci Dünya Harbinden sonra bu sınıf ın çok kuv
vetlendiğini ,  Türk ekonomisine dinamik bir kara kter vermeğe başladığı n ı  
görüyoruz ... 

B. Yazıcıya göre, özel sermayenin her za man bir  Sa nayi Kalkınma Ban
kası kuramayacağı  az gelişmiş memleketlerde ... bunları hükümetin yard ı m ı  
i le  kurmak zarurid i r. Yalnız bu g i b i  bankaların sermayesi nin zamanla 
özel sektöre geçmesi için önceden tedbirler al ınmasının öngörülmesi ge
rekir ... B. Yazıcı dolaşım sermayesinin ikmali için ya bancı istikrazlara baş
vurmak gerektiğ in i ,  Türkiye Sa nayi Ka lkınma Bankası kurulduğu zaman 
el inde ancak );,j imkôn bulunduğunu bunun %,'ü  ise devletten ve memleket 
dışı ndan sağladığını  bel i rttiyor. Yazıcı Bankan ın  faa l iyet prensiplerini 
şöyle açıkl ıyor :  «Kalkınma Bankası kurmayı d üşü nenlerin çoğu sanıyorlar 
ki, bu banka l a r  kôr elde etmek ça bası göstermezler, onla r halka h izmet 
etmel id irler, ve ta bir caizse, fi lantropik bir teşkilôt olmal ıdırlar. Realite 
buna karşıd ı r. Iyi teşkilôtlandırı lmış  bir kal kınma Bankası  kazanç payını 
h issedarla rca kabul edilecek şekilde dağıtabi leceği gibi, ihtiyatlarını  i kmal  
edebi lecek bir kô r müessesesidir.» . . . .. . . .  m üteşebbisin kôrı da,  bankeri nki 
g ibi, her zaman ilk planda gözönünde tutu lmal ıd ı r.» Yazıcıya göre, eğer 
ş i rketin (fa brika v.s. 'n in) durumu şüpheli ise, bankerler bu gibi müessese
lerle devletin meşgul olması gerektiği düşüncesindedirler. B. Yazıcı kendi  
emekleriyle banka hissedarlarına kôr ve mutluluk sağ l ıyacak mi lyonlarca 
e mekçiyi tabi i  ki düşünmez. 

Türkiye Kalkınma Bankası,  hükü met da rbesinden sonra geçen yı l lar 
içinde, sanayide, özell ikle «mahdut kiş i ler çevresinin eli nde bulunan .. hisse 
senetlerindeki nüfuzunu önemli surette genişletti. Bunlar, başlıca olara k, 
büyük ş i rketler - mi lyonerlerdir. 1 960 yı l ı  raka m la rına göre banka, faal i 
yeti s ırasında 420 firmaya 31 2,7 mi lyon l i ra tutarında uzun vadeli  kredi 
açm ıştır. 

Kalkınma Bankasının mi lyonlar  tutan kredilerinin % 78'e yakın bir kısmı,  
memleketin büyük ve en büyük kumpanyalarına açılmıştır. Sanayi bankası 
m i lyonlarca sermaye ile oynayan Türkiye Büyük burjuvazisi nin «kendi öz .. 
bankasıd ır. Dağıtı lan sermayeleri n ana kaynağı yurt dış ındadır ve bun
ların başlıca hedefleri em perya l izme doğrudan doğ ruya bağl ı  bulunan 
mi l l i  burjuvaziyi beslemek ve büyütmektir. 1 962 yı l ı  sonu raka mlarına göre 
Sanayi Kalkınma Bankası 492,2 mi lyon l i ra kredi vermiştir. Bunun 50 mi l 
yon l i rası  iç  kayna klardan 238,6 mi lyon l i rası «Marşal Plônı» özel sermaye 
fonundan, 1 1 9  mi lyon l i rası Mi l letlerarası Rekonstrüksiyon ve kalkınma 
Bankasından, 84,6 mi lyon l i rası Kalkınma Istikrazı Fonundandır. 

Sanayi Kalkınma Bankası büyük Türk şirketlerine kredi verirken tercihan 
hafif  sanayi istihsa l i  alanının genişlemesine yardım ediyor. 

Belirtmek gerek ki, Bankanın kredilerin i, bir kaide olarak, şirketler 
üzerine, ipleri memleket dışına uzanan bir kontrol ta kip etmektedir, 
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1 961 Temmuzunda Sanayi Kalkınma Bankası özel b ir  «sanayi finansı man 
fonu .. (sermayesi 40 mi lyon l i ra) ve «ihracat işleri finansıman fonu .. (ser
mayesi 75 mi lyon l ira) meydana getirdi. Sanayi fonunun vazifesi yeni 
kurulan şirketlerin oksiyonların ı  satın o lmak ve onları esham ve tah l i l  
borsasında rea lize etmektir. Başka bir  deyimle, Sanayi Kalkınma Bankası 
Türkiye Aksiyoner Şirketleri üzerindeki kontrolü n ü  genişletmeye ve Türk 
.:;>irketlerinin bir kısmını yabancı kumpanyalara satmaya gayret etmektedi r. 
Bu suretle Banka yabancı sermayenin Tü rkiyeye girmesinde a racı l ık  rolünü 
daha geniş  bir  şekilde gerçekleştirmeyi tasa rıomoktadır. 

Sanayi Kalkınma Bankasının aracı faal iyeti hissedarlara önemli kazanç 
payları sağladı .  Banka nın kuruluşunda hükümet hissedarlara % 6'dan az 
ol mayan bir  kazanç gara ntilemişti. Resmi rakamla ra göre, 1 961 ve 1 962 
yı l larında banka her hisse senedi için (taşıyana) % 1 2  kazanç payı ödedi .  
Onceden tesbit edi lmiş fiyatı 1 00 l i ra o lon  Sanayi Kalkınma Bankası hisse 
senedi 1963 yı l ı  Kosı mında borsada 240 l i raya sotı lmıştır. Son üç, dört 
yıl içinde Türkiyenin yalnız en büyük aksiyoner şi rketlerin in  değil,  aynı 
zamanda büyük sermayenin ayrı ayrı temsilcilerin in  de pozisyonları kuv
vetlendi,  nüfuzları genişledi. Bu temsilciler arasına önce, bi rçok fabrika
ların sahibi, b ir  güdücü teşebbüs sahi pleri gurupunun üyesi, b ir  sürü 
şi rketin yöneticisi, kı rkta n fazla şirketin büyük hissedarı mültimilyoner 
Vehbi Koç'u kotmak gerektir. 

1 960 olayla rı na kadar V. Koç, Türkiye Sanayi Kal kınma Bankası nın,  
Amerikan-Türk a m pul  fabrikası (General Elektrik T.A.Ş.)n in  büyük bir  his
sedarı, 20,3 mi lyon l i ra sermayeli büyük tekstil şirketi Bozkurd'un, ihracat 
şi rketi «Koç Ticaret T.A.Ş ... nın, Istanbul  Tica ret Şi rketi «Koç T.A.Ş ... nin «Koç 
Dem i r  i h racat Ş ... nin kurucusu, Sila htarağa Maden Fabrikasının,  «Kardel 
Kablo» ve sairenin sahibi olara k  ta nınmıştır. 

H ü kümet devirmesinden sonra çok geçmeden Vehbi Koç, iş  alemindeki 
nufuzu ndan faydalanarak, Tica ret ve Sanayi Odaları Birl iğ in in Başkan ı  
seçi ldi .  Bu öneml i  mevki V .  Koç'un  nüfuzunu daha do artırd ı .  1 963 Ara l ı 
ğ ında «Koç Holding T.A.Ş ... şi rketini kurdu. Türk bası n ın ın düşü ncesine 
göre, bu şi rket çeşitli kurumlara ve Aksiyonar şirketlerine iştirak ederek 
onları birleştiren kendine özel bir trösttür. Bu şirketin kuruluş şekli ve 
faal iyet metotları doğrudan doğruya A.B. D. ve Batı Almanyadan a l ınm ış
tır. «Koç Holding TAŞ ... nin baş di rektörü H .  Alisba'nın ifadesine göre, 
yeni teşkilôt küçük sermaye yatı rım larını  büyük bir biznese yöneltmek için 
m ü m kün olduğu kadar elinde topla maktır. 

Bizi m de amacımız a ksiyoner şi rketlerin i  b irleştirmek, onları destekle
mek, ana ka mpanya etrafında toplamaktır. diyor Alisbah .  

..Koç Holding TAŞ ... de, şi rketin sahibi g ibi,  emperyalist çevrelerden 
büyük bit ilgi ve destek görmektedir. Vehbi Koç ve onun şi rketleriyle bir
l ikte Türkiyenin sanayii nde, tica retinde, sigorta ları nda ve diğer ekonomik 
a lanlarında Amerikan ve Batı Alman Tekel lerin in büyük bir  kısım envestis
manları gerçekleşmektedir. Amerikan tekeli «Ford Motors» Tü rkiyede «Koç 
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Holding T.A:Ş ... i le bir l ikte otomosil montaj fabrikası kura n  ve Amerikan 
l isansı ile işleyen .. Otomobil Sanayii T.A.Ş.» (Otosan)ı tesis etmiştir. Ame
rika tarafından yapı lan yatı rı m ın  tutarı nisbeten büyük d eği ld i r :  Şirketin 
temel sermayesi 1 0  m i lyon I i rdadır. Fakat Amerikan Tekel in in  nüfusu yatı
rım tutarı ile tayın edilemez. Onun kuvveti n i  yerli büyük sermaye g rupuyla 
sıkı işbirl iğ inde, bu g rupun h ü kümetten destek görmesinde, otomobil mon
taj fabrikas ın ın  kamyon detayların ın  dışa rdan ithaline bağlı bulun masında, 
Türkiyenin emperyalist monopoilere genel bağl ı l ığ ındadır. 

Vehbi Koç, Sanayi Kalkınma Bankası,  Iş Bankası  ve Kredi Bankası i le  
bir l ikte Adapazarında büyük b ir  oto mobil  Ka roseri Fabrikası kuran  «U.S. 
Royal Lasti k T.A.Ş.» Amerikan-Türk kumpanyasına orta k  oldu. Kumpan
yanın sermayesi 45 mi lyon l i rad ır, ki onun % 60'1 Amerikan firması «U.S. 
Raober Kumpanyası»na, % 20'si Türkiye Sanayi Kalkınma Bankasına, 
% 1 0'u  I ş  Bankasına ve Kredi Bankasına, % 1 0'u  Vehbi Koç ve diğer bazı 
büyük Türk sermayeda rlarına a ittir. Vehbi Koç'un şirketi n idare heyetinin 
başkanı  olması  kumpanyadaki nüfuz g ücünü gösterir. 

«Koç Holding A.Ş.» Iş Bankası  ile bir l ikte, Batı Alman Firması «Şlitz» 
kumpanyası tarafından kurulan bira fabrika larına h issedar o lmuştur. 
(Sermayenin % 61 ' ine sahipti r.) Kumpanya, bugün Türkiyede mevcut b i ra 
fabrika ları n ı n  ka pasitelerin i  aşacak üç fabrika daha kurma ktad ı r. 

Türkiyenin en büyük iş adamları Koç, Eczacı başı ve Bezmen Amerikan
Türk Sigorta Şirketi «T.A.M. Sigorta A.Ş.»i kurdular. Türk basınına göre, 
bu,  «Türkiye Cumhu riyetin i leınındanberi ya ba ncı sermaye i le birl i kte kuru
lan ilk sigorta ş irketidir.» 

Vehbi Koç, Amerikan-Türk kumpa nyası «Ereğ l i  Demir ve Çel i k  Fabrika
ları T.A.Ş.»e büyük sermaye yatı rı m ı  yapmışt ı r. (Şirketin sermayesi 600 mi l 
yon l i radı r.) Vehbi Koç ş i rketin hissedarı ve idare heyeti üyesi ve başkan 
yard ımcısı d ı r. Türk basını ,  ş i rketin ş imdiki başkan ın ın, inşaat malzemesi 
ve kendi maden ocakları ndan elde edilen ham maddeleri sü rmek ve aynı 
zamanda istihsal in  dışarıya ihracından i lôve çıkar sağ lamak için ş i rketin 
idareci l iğ inden ve soru m luluğundan bi lerek vaz geçen Vehbi Koç'un bir  
gölgesi olduğunu açıkladı.  

Vehbi Koç Devlet Korporasyonların ın  a ksiyoner Holding ler halinde yeni
den reorganize edi lmesini ve kurulacak yeni teşkildta özel yatırımlarla  
devlet yatırı mları n ı n  anonim olara k  iştira klerin in sağlanmasın ı  istiyor. 
Vehbi Koç, ma kine ve kimya sanayii ş irketi g ibi  az rentabi i  devlet kor
porasyonla rı n ı n  devlet kontrolünde b ı ra kı l ması,  fakat başlıca devlet ban
ka larından biri olan Sümer Ban k  gib i  müesseselerin reorga nize edil mesi 
görüşünü savunuyor. 

Vehbi Koç, kendine özel bir «Halk ka pita lizmi» teşkilôtın ın  programın ı  
da  açı klıyor. Bu  programa göre, şi rketlere küçük  hissedarla r da iştirak 
edecekler, büyük biznesçiler ise, profesyonal  bir usta l ı kla teşebbüslerin 
yönetimini  gerçekleştirecekler. 
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Vehbi Koç'un başlıca hedefi, özel sermaye çıkarlarına  olara k, devlet 
teşekkül lerinden faydalanmayı genişletmektir. Bunun için o, örnek olarak 
gelişmiş kapital ist memleketleri gösteriyor ve onların tecrübe ve örnekle
rine daya nmayı teklif ediyor. Teklifi şu bakımdan enteresa ndır  ki, .. karma 
ekonomi sisteminde» o, kendi emekleriyle mültimi lyonere mi lyonlarca 
gelir  yaratan emekçilere, Türkiyede devlet sektörünü  fi i len yaratanıara 
nasıl  b ir  rol verdiği  ha kkında tek b i r  söz yoktur. 

Resmi ra ka mlara göre, «Truman Doktrin inin» ka bulünden sonra 1 963 
yı l ı nda kadar Türkiyeye 1 ,5 mi lya r dolar ekonomik  ve 2,5 mi lyar dolar 
askeri «yard ı m» ya pı lmıştır. Türkiye ekonomisine doğrudan doğruya yapı
lan ya bancı yatı rımları n ı n  genel tutarı, Türk ekonomistlerine göre, 2,8 mi l
yar  l i ra (250 mi lyon dolar) d ı r  k i ,  bunun 1 ,4 m i lyar l i ras ı  petrol sanayiine, 
1 , 1 6  mi lyar l i rası  Ereğli Metalürji Kombinasına, 240 mi lyon l i rası diğer 
sanayi a lanlarına yatı r ı lmıştır. Eldeki rakamlara göre, 1 964 başında ya
ba ncı sermaye yatı r ımlarını  teşvik komisyonunun geçen 12 yı l l ık varl ı ğ ı  
müddetince 256 ya bancı firmaya sermaye envestismanı  için müsade veril
miştir. Fakat reel olara k  ancak 1 03 firma sermaye yatırı m ı  yapmıştı r. 
(Petrol kumpanyaları bunun dış ındadır.) Reel ola rak  yatı rı lan  ya bancı 
sermayenin % 30,5'i Amerikan kumpanyalarına, 22,2'si ısviçre, 1 6,9'u 
Holla nda, 1 2,6'sı Fransız, 9,1'i Batı Alman, % 2,6'sı Ingi l iz  v.S. kumpan
yalara aittir. Yabancı sermaye yatırımlar ın ın  ana tutarı büyük yabancı 
f irmaları ta rafından büyük Türk firmaları i le bir l ikte rea lize edil mektedir. 

Böylece, ya bancı envestismanların,  Türkiyede emperya l ist yayı l ış ına da
yanara k  ve kı lavuz olarak  ortaya çıkan mi lyoner Türk şirketleriyle (veya 
karma kumpa nyala rla) bir l ikte rea l ize edi l mesi tasarlanmıştı r. Bu envestis
manla r başlıca olarak lastik, k imya, g ıda sanayilerine (% 50) yönelti l
miştir. Ya bancı sermaye yatırı m ları Türkiye tarafı ndan yapı lan yat ı rı m  
tuta rın ı  mutlak surette aşmaktadı r. Diğer b i r  deyimle ya bancı sermaye 
yatı rı mları ,  ya lnız bütün olara k  Türk ekonomisi için deği l ,  emperya listlerle 
işbirl iği  yapan Türk ş irketleri için de köleleştirici bir nitel i k  taşımaktad ı r. 
Bununla beraber Türk mi lyonerleri, köleleştirici de olsa, kendilerine görül
med ik  kazançlar sağlıyan böyle bir işbirl iğ ine gitmektedirler. Gerçekler, 
ya lnız küçük ve orta burjuvazi ile emperyal izmin s ık ı  işbirl ikçisi büyük bur
juvazisi a ras ında değil, bu  büyük Türk burjuvaziSiyle yabancı burjuvazi 
arasındaki zıddiyetlerin sertleşmesi potansiyel imkônları n ı  da göstermekte
dir. Çok m ümkündür ki, Türk Büyük sermayesi, gel işmesinin herhangi bir  
aşamasında devletin yardımıyle emperya l ist tekellerle işbirl iğ i şartlarını 
düzeltmek, «dost>. ya bancı kumpanyaları n  baskısı n ı  zayıflatmak için teşeb
büse girişecektir. Bu sertleşmenin ve teşebbüslerin yaklaşmakta olduğunun 
belirtileri ş imdiden görülmekted i r. Türk büyük sermayesi i le ya bancı tekel
ler arasındaki işbirl iğinde zıddiyetlerin sertleşmesi tehl ikesi, yabancı en
vestismanla rın  Tü rkiyeye akmasındaki malum yavaşlamayı şüphe yok ki 
etki lemektedir. 
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Türkiyede faal iyette bulunan emperyal ist tekel ler, tercihen yabancı çev
relerle bağl ı  sanayi sanalarının gelişmesine gayret etmektedirler. Ameri
kan «ya rdım ı  .. nın başlıca hedefi, açıkça, karma kumpanyaları destekle
meye, gelişmiş memleketlerin pey ki müesseselerin donatı mına yöneltil
m iştir. 

Amerikan  emperya l istleri Türk sanayiini deği l ,  başlıca olarak, Türkiyede 
faa l iyette bulunan emperyalistlerle işbirl iği hal i ndeki a racı Türk sermaye
sin i  desteklemektedirler. Bugün Türkiyede faaliyette bulunan Amerikan
Türk karma «Ereğ l i  Demir  ve Çel ik  Fa brika ları A.Ş ... n in  kuruluş tarihçesinin 
i ncelenmesi, faa l iyetin in  ta hl i l i  varı lan bu sonucu ta mamiyle doğrular. 

I kinci b i r  metal u rj i  kom binasın ın  kurulması için, Türkiye ve Amerikan 
hükümetleri arasında görüşmeler 1 958'de başlamıştı r. Fakat, Amerikan 
tarafı Türkiye hükümetinin ricas ın ı  uzun zaman redetti. Amerikan-Türkiye 
Karma Metalürj i  Kumpanyasın ın  kurulması için anlaşmaya ancak 1 960 
yı l ı nda va rı lmıştır. H ükümet darbesinden bir ay önce, Türkiye hükü meti, 
fabrika nın ve karma kumpanyanın  kurul ması için kredi veri l mesi üzerinde 
A.B.D. ihracat-Ithalat Bankası ve Amerikan firmala riyle an laşmaya var
mıştır. Anlaşmalar köleleştirici bir nitel ik  taşıyordu. Türkiye h ükümeti başka 
memleketlerden ya pı lan elverişli teklifleri reddetmek, Amerikan kum pan
yası nın,  başlıca ola ra k  «Kopers .. kumpanyasının kontrolü a ltında ha reket 
etmek zorunda bırakı ld ı .  

Ya bancı kumpanyalar  korporasyona 36 mi lyon dolarla iştirak ediyorlar. 
Türkiyenin iştiraki 48 mi lyon dola rd ı r. Bunun 1 2  mi lyon doları devlet kuru
l uşla rı olan Sümer Bank ve Ka rabük Demi r-Çel ik  Fabrikasına, 12 mi lyon 
doları Ankara Tica ret ve Sanayi Odalarına (ayrı ayrı kişiler de dahil), 
12 mi lyon doları Iş Bankasına aittir. 

Devlet kuruluşları olan Sü merba nk ve Karabük Demir  Çel i k  Fabrikası, 
ş irketin özel bir kom bina haline gelmesi için, hisselerini za manla özel 
kişi lere ve aksiyoner kumpanyalara satmayı üzerlerine ald ı lar. 

Ereğli Demi r-Çel ik  Fabrikası, hükü metin büyük yard ımıyle kurulmuş 
olmasına ve devletin kumpanyaya ortak bulunmasına rağ men, pratikte 
devlet bu kurulun faa l iyeti ni kontrol etmekten yoksun edi lmişti r. 

Ereğ l i  Demirçelik Fabrikası ya kın ve ortadoğunun en büyük işletmesidir. 
I lk  ka pasitesi 477 bin ton, ta m ka pasitesi 1 mi lyon tondur. Fakat «borçları, 
borç fa izleri ni ödemek, h issedarlara kaza nç payı vermek, vergi leri öde
mek zarureti .. yüzünden müessesenin mamul leri piyasada önemli bir  i lave 
i le gerçekleşecektir. Bunun sonucu olarak, Ereğ lideki kombinanın bir  ton 
mamulunun fiyatı 3.528 l i rayı buluyor. Hal buki, aynı şeyin fiyatı ıtalyada 
1 .422, Fransada 1 .917, Batı Almanyada 2.023 l i radır. Işte Amerikan «yar
d ı m  .. ları n ı n  Türkiyenin sanayileşmesinde pratiği ve gerçeği budur. Bu 
«yardım .. yüzünden halk, Amerikan emperyal istlerine ve Türk mi lyoner
lerine yı l larca ağ ır  bir haraç ödiyecektir. Emekçilerin Türk burjuvazisine 
ve ya bancı emperyalistlere ödemek zorunda oldu kları bu haracın tü m 
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tutarı nedir? Türk resm i  istatistikleri, ta mamiyle anlaş ı l ı r  bir sebeple, bu 
suale cevap vermiyorlar. Fakat birçok bilgi ve dolayı i doneler, bir kutup
ta ki olağanüstü sefaletin, öbür taraftaki zenginl iğ in  hayret verici tablo
sunu ayd ı nlatmak i m kanını  veriyor. önce, yukarda gösteri ldiği  g ibi, bütün 
kazançların aslan payını ele geçiren büyük sermayenin gelirleri göze 
batıyor. 

Iş Bankas ın ı  a la l ı m :  Iş Bankasın ı n  muazzam operasyon tutarı, memle
keti n özel kredi şi rketleri a rasındaki haki m  durumu, bu bankanın  bazı 
tekel teşkiıatları üzerindeki kontrolü, sigorta işlerindeki kesin nüfuzu, bol 
yardım aldığı ,  destek gördüğü emperya list tekellerle sıkı bağlantısı bu 
bankaya büyük kazançlar sağ lama i mkanını  veriyor. Iş Bankasının idare 
heyeti raporuna göre yalnız 1 961-64 yı l ları nda bütün gel ir  tutarı şöyle 
bir a rtış göstermiştir :  21 8,9 mi lyon l i ra, 243.4 mi lyon l i ra, 294,5 mi lyon l i ra, 
ve 323,9 mi lyon l i ra. Iş Bankasın ın safi gel iri 1 961,  1 963 y ı l larında şöyle 
y ü kselmişt i r :  1 5,2 m i lyon l i ra, 1 9,2 mi lyon l i ra, 25.4 mi lyon l i ra, ki bu, ban
kanın ödenmiş sermayesinin % 1 52, 1 92 ve 250'sini  karş ı lar. 

Is Bankası memleketin en çok kazanç getiren kuru l u  olarak  kalmakta 
de�a m  ediyor. 1 963 ra kamlarına göre, devlet bankas ın ın  «safi .. karı ser
mayelerin in  % 7'si, özel bankaları n  % 1 4, 1 'i tuta rındad ı r. özel bankaların 
h issedarla ra ödediği  kazanç payı % 1 0'u aşmamıştır. Halbu ki, iş  Banka
sının .. Isme yazı l ı  . .  hisse senetlerin in kazanç payları 1 961-1963 yı l larında 
% 45, « taşıyana ödenen » hisse senetlerinin % 120, Kurucu hisse senetleri 
1 961  yı l ında % 399,9, 1 963 de % 51 0,5'i teşkil eder. 

I l k  değerleri 10 l i ra olan «na ma pazı l ı  .. ve «ibraza bağlı  .. h isse senetleri 
1 963 yı l ında Borsada 73-83 l i raya realize edi lmişlerdir. Iş Bankasının 
1 00 l ira l ı k  kurucu lar hisse senedi 1 960 da Tü rkiye Borsasında 2.395 l i raya 
realize edi l miştir. Mi lyoner Kaz ım Taşkent'in Kurduğu ve memleketin bin
lerce küçük hal ı  dokuyucusunu kredileriyle örümcek ağı  gibi  sara n  Ya pı 
ve Kredi Ba nkası (ki temel sermayesi 40 mi lyon l i rad ı r) ya lnız 1 963 de 
1 1 2,2 mi lyon l i ra gel ir  sağlamıştı r. Safi karı ise 7.4 l i rayı bulmuştur. 

Türkiye Vakıflar  Bankası hisseda rlarının kazanç payları 1 963 yı l ında bir 
yıl önceye naza ran % 1 3,3 artmıştır. 

Ingi l iz-Fransız Osmanl ı  Bankasının (Temel sermayesi 8 mi lyon l i ra) 1 963 
yı l ındaki gel iri 58,3 mi lyon l i rayı bulmuştur. Safi «karı» 1 0, 1 4  milyon l i radır. 

1 952 de Türk aksiyoner ş irketlerin in bütün kaza nç tutarı sermayelerin in  
% 44' ünü, 1 960 da % 71 ' in i  teşkil etmiştir. 

Devlet korporasyonları da, onbinlerce işçin in  a mansız bir kapitalist 
sömürmen in gerçekleştiğ i  kurumlarda önemli gelirler elde etmektedi r  . .  
Devlet iştiraklerinin, «safi .. kara g i rmeyen yüzmilyonla rca l ira kazancı 
memleketin askerileştirilmesine, aksiyoner ş i rketlere iştirake, özel sektöre, 
bu a rada yabancı tekelcilerin kumpanyalarına doğrudan doğruya yard ım 
işine harca nıyor. 
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Türkiyedeki yabancı kumpanyaların kazançlarına dair  bası nda bazı bil
gi ler sızıyor. Birçok yabancı firmaların, «Türkiye mi l l i» tabelasiyle gerçek 
kiml iklerini g izledi kleri için, bu çeşit kazançların hesapla nması çok zordur. 

Türkiyedeki yabancı petrol kumpanyaları, memlekette petrol istihsal 
ederek ve memlekete petrol itha l ederek palazlanmaktadı rlar. Yaba ncı 
kumponyalar Türk petrolünün her mi lyon tonundan 320 mi lyon l i ra kaza
nabi l irler. Bu firmaları n  Türkiyedeki petrol istihsal i  artmaktadır. Yakın  
gelecekte böyle bir  kazanç tomomiyle imkan dahi l ine gi recektir. Bugün 
Türkiye petrol ithal inden her yıl asgari 20 l i ra kaybediyor. Yabancı kum
ponyalar  daha şimdiden petrol isti hsali için Türkiyeye yatırdıkları serma
yenin üç  kat fazlası nı bu memleketten çekmişlerdir. Türkiyedeki yabancı 
bankaları n  ortalama «safi,. kazanç payı mi l l i  bankaları n  kazanç payın ı  on 
kat aşıyor. 1 963 ra kamlarına göre çeşitli banka kategorilerinde «safi" 
kaza ncın ödenmiş sermayeye n isbeti yüzde hesabiyle şöyle idi : 

Devlet Bankaları 
Büyük Ticaret Bankaları (özel) 
Küçük mahal l i  banka l a r  
Yabancı Bankalar  

7,0 
1 4, 1  

2,5 
1 24,2 

Yabancı Bankaların aktifleri nin Türkiye Bankaları Genel a ktif tutarın
daki izati ağ ırl ığı  önemsiz olmakla beraber banka sermayesinde büyük 
kaza nçlar özel l ikle yabancı bankalara düşmektedir. 

Bütün olarak  1 952-63 yı l larında yabancı firmalar Türkiyeye nakit olara k  
39,7 mi lyon l i ra yatırmışlardır. B u  müddet içinde bunları n  Türkiyeden nakit 
ola ra k  çıkardıkları 1 24,1 mi lyon l i radır. 

1 962 yı l ı  ra kamla rına göre : Ayrı ayrı yabancı ve karma ş i rketler yalnız 
bir  yı l  içinde temel sermayelerini 3-5-10 kat aşan bir  kazanç sağlamış
lardı r. 

Vaktiyle, "Tru man Doktrini,. ve "Marşal Planı,. açıklanırken Amerikan 
büyük iş adamları,  memleket dış ına yatırı lacak her doların bir  dolar 
kazanç geti reveğini i lan etmişlerdir. Şimdi görülüyor ki,  yatırı lan Amerikan 
dolarıarı çok daha fazlasını götürüyorlar. Bu kazançlar, Türkiyenin emper
yal ist memleketlere tüm olarak  bağl ı l ığ ıyla, emperya l istlerle yerli serma
yenin  işbirl iğiyle, emekçilerin ve her şeyden önce bütün işçi s ınıfı n ın  çağ
daş metotlarla sömürülmesiyle sağlanmaktad ı r. 

Amerikan yardım teşkilatı Türkiye Ekonomik Kalkınma Teşkilatı i le  bir  
o rada ve Amerikan Profesörü Enos'un yönetimi a ltında mi l l i  gel irin  bazı 
verilerini çözü mlemeyi denemiş ve sosyal adalet, - sizl iği Amerikan profe
sörünü  hayrete düşüren sonu çlara varmıştır. Amerikan profesörü va rılan  
bu sonuçları yayınladıkton sonra şunları söyledi :  «Gel i r  dağı l ış ın ın bu  
kadar kötü o lduğu bir memlekette ortaya çıkan bu ada letsizl ik daha ener
j ik  b i r  şeki lde protesto edi lmezse hayret ederiz.,. 
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Türkiye Mi l l i  Gelirin in genel tutar hesapların ın  ve onların çözümlenmesi 
metotları n ı n  doğruluğu ha kkında ciddi şüpheler var. Böyle olmakla bera
ber doğruluğu çok nisbi olan veriler bile burjuvazinin emekçileri soygunun 
parlak b ir  tablosunu vermektedir. 

Türkiye nüfusun�un % 75'i ta rım istihsaliyle uğraş ı r. Fakat nüfusun b u  
kısmın ın  genel gel ir  tutarı, tarımın  çok geri olması, toprak meselesinin 
çözülmemiş bulunması yüzünden ancak % 38'i teşkil eder. Köy n üfusunun 
yüzdesinde çok önemsiz bir  yeri olan küçük bir g ru p  köy sömürücüsü 
(büyük toprak sahipleri ve yeni köy zenginleri) bütün köy nüfusunun gelir
lerinin % 20'sini ele geçiriyor Yılda hemen hemen 4 mi lyar l i ra a l ıyor. 

Mi l l i  gel irin ono kitlesi şehirde dağ ı l maktadır. 3 mi lyon işçi ve küçük 
memur yılda 15 mi lya r kazanıyorsa, küçük bir kapitalist grup Türkiye 
nüfusunun bütün gelirinin dörtte birin i  ele geçi riyor. Kapitalist teşebbüs
lerin ve büyük memurların mil l i  gelirdeki payı üç mi lyon işçi ve küçük 
memuru ki nden daha fazladır. 

Türk halkı köy ve şehir sömürücülerine ve çoğunluğuyla sömü rücü sınıf
ların temsilcileri alan büyük memurlaro yı lda 20 mi lyar l i radan fazla 
(bütün mi l li gel iri n  % 40' ın l) ödüyor. Burada kaza nçların aslan  payı, 
sömürücü sınıfları n  g el i r  tuta rın ın  % 61 ' in i  alan şehir kapital istlerine 
düşüyor. 

1 962 yı l ına a it bir Türkiye kılavuz kitabında 1 960 yı l ında bütün Tü rkiye 
nüfusunun % 2'sininin mi l l i  gel ir in % 38'ini elde ettiğ in i  bel i rti lmektedir. 

Burjuva edebiyatında mi l l i  gel ir in hesaplan masında Türk vata ndaşın ın  
orta lama gel i r  tutarı göz  önünde tutulur. Böyle bir  metot, tab i i  o larak, 
Türkiye toplumunun çeşitli sı nıfların ın  temsilcileri a rasında gelirin reel 
dağı l ış ın ı  ortalama rakamlar arasında gizlemek imkanını verir. Mi l l i  gelirin 
halkın çeşitli kategorileri arasında dağı l ış ı  hesabının sonuçları bazı dü
zeltmelerin yapı lmasını  kolaylaştırır. Mesela 1 962 yı l ı nda Türkiyede mi l l i  
geliri n  adam başına dağı l ış ı  1 .871 l i ra idiyse, halk ın  çeşitli kategorileri 
a rasında gelir dağıl ış ı  hesaplananınca bir "fakir köylünün,. aynı yıl için
deki gelir inin 1 . 1 00 l i ra gibi  önemsiz bir  tutar teşkil ettiği, «zengin" köy
lünün ise 46 bin l iradan fazla olduğu görü l ü r. Aynı yı lda bir işçin in  ve 
küçük memurun mi l l i  gel irden payı 5 bin l i ra ,  «Patronun,. ise 1 23 bin 
l i ra d ı r. 

Olgular gösteriyor ki, Türk burjuvazisinin faal iyeti 1 960 hükü met dar
besinden önceki yönde gelişmekte ve aynı şekil lerde gerçekleşmektedir. 
Hü kümet darbesi so rosında menfaatlerine biraz dokunulan büyük burju
vazi pozisyonunu to momiyle düzeltmekle ka lmadı, önemli  derecede geniş- . 
letti ve kuwetlendirdi .  Türk büyük sermayesi ve herşeyden önce, onun 
tekelci l iğe yükselmekte olon üst tabakası bütün yeni kil it noktal arın ı  ele 
geçirmekte, devlet a racı larındon kendi amaçları için geniş ölçülerde fay
dolanmakto, emperya list memleketlerin tekelleriyle işbirl iğini  kuwetlen
di rmeye devam etmekte, kendi ekolöomik  ve politik nüfuzun u  kuwetlendir-

247 

TÜSTAV



mek için bu tekellerin tecrübe ve desteğinden faydalanmaktadır. Türkiye 
öyle bir devir yaşıyor ki. ekonomide bazı büyük sermaye temsilcileri tekel
cil iğe yüksel mektedir. bazı çevrelerin politikasında ise gerici l iğe ve yayı l 
maya doğru daha büyük bir eği l im görülmektedir. Tekelciliğe yükselmekte 
olan Türk sermayesi en büyü k toprak ağalarıyla birl ikte Türk ha lk ın ın  çek
tiği acı lar ın başlıca suçlusu. Türk toplumunun başlıca gerici kuvveti olarak 
kalmakta .devam ediyor. 

Devamı var 

248 

ı Ç i N D E K I L E R  

A/eksandr Sobo/ev 

Afrikada top l u msal i lerleme i le i lgi l i  bazı sorunla r . • . . . ,  165 

Lut/i EI-Ho/i 

Afrikada emperyalizme karşı yürütülen savaşın bug ünkü dönemi . 1 80  

T A R i H T E N  YA P R A K L A R  

L A/berto Ferrari 

Halk Cephesinden al ınan dersler ve Lôtin Amerika . . • . . ,  1 95 

Stephan N'Komo 

Rodeıya buhranı 

K I T A P L A R  V E  D E R G i L E R  

Terno Am at 

Oktobr Devri m i  ve Fransız halkının savaşı . 

S E M i N E R Ç A L I Ş M A L A R I  

Afrikada m i l l i  devrim sorunları . 

O Z E L  S AY F A L A R ı M I Z 

202 

209 

2 15  

Türkiye hakkında değerl i  i k i  eser . • • . • • . • • . . . .  220 

-

TÜSTAV



B A R I Ş  V E  S O S Y A L I Z M  P R O B L E M L E R I  

Ingilizcesi: 

Central Books ltd., 37 Grays Inn Road, london, W. C. 1 .  

Ita/yancası: 

libreria Rinascita, Via del le Botteghe, Oscure 2. Roma 

A/mancası: 

.. GlOBUS»-Vertrieb auslönd ischer Zeitsch riften, Wien XX, 
Höchstödtplatz 3 

Yunancası (Kıbrıs'ta): 

laikon Praktorion, Tricoupi Street, 53 r., N icosia 

Rusçası : 

Stred isko pro rozsi rovani tisku, Praha 6, Thakurova 3 

Fransızcası : 

Societe d'Edition et d 'Enformation 9, Boulevard des Italiens Pa ris (2e) 

Ispanyo/cası : 

Ediciones Pueblos Unidos Casil la Correo 589, Montevideo 

Japoncası : 

Nauka ltd., 2, Kanad-Zinbocho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 

Isveç dilinde: 

Arbetarkultur, Söderarmsvagen 36, Johanneshov 6, Stockholm 

Bu/garcası: 

Romoiznos, I ,  Rue Tzer Assen, SoHa 

Türkçesi: 

.. Y E  N i Ç A Ö "  - Stredisko pro rozsirovani tisku, Praha 6, 
Thakurova 3 

Fiyatı 1 l i ra 

TÜSTAV


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045



