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Oktobr Devrimi: 

Sosyalizm ve komünizm çağının başlangıcı 

Boris Ponornaryoy 
SBKP Merkez Komitesi Sekreteri 

Yirminci yüzyılın 1 960 yıllan zirvesinden bakıldığında, Oktobr devriminin 
uluslararası karakteri daha da açıklıkla görülmektedir. Oktobr devrimi 
her bakımdan insanlık tarihinin daha yaşamadığı bir dönüm noktası oldu. 
Sosyalizm çağının başlangıç tarihi Oktobr ile atıldı. Lenin, Oktobr'un 
tarihsel yerini şöyle tanımladı: «Kapitalizmin ve onun izlerinin yokedilmesi, 
komünist düzenin temellerinin atılması, şimdi başlayan dünya tarihinin 
yeni döneminin muhtevasını vermektedir.» SBKP Merkez Komitesinin 
«Büyük Oktobr Sosyalist Devriminin 50 yılı» tezlerinde halkımızın açtığı 
kahramanlık yolunun bilançosu çıkarılmakta; yeni toplumun kuruluşunu 
yönetirken partimizin kazandığı tarihsel tecrübeler, yurt içinde ve dünya 
çapında sınıf düşmanlarına karşı yürütülen savaşta elde edilen tecrübeler 
genelleştirilmektedir. 

Bu yeni dönemin karakterine en başta damgasını vuran, Oktobr Devri
minin insanlık toplumunun gelişmesine yeni bir yön vermesi ve tarihin 
ileriye doğru akışını hızlandırmasıdır. Oktobr Devrimine evrensellik kazan
dıran, yalnızca Rusyanın ulusal çerçevesi içinde değil aynı zamanda ulus
lararası ölçüde de olgunlaşmış olan bir ödevi ilk kez çözmesidir. Devrimin 
zaferi, kapitalizmin sözümona «şeylerin doğal bir düzeni» olarak sarsıl
mazlığı efsanesini yıktı, böylece kapitalizmin ebediyen sürüp gitmeyece-
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ği ni ve sosyalizmin onun yerini almasının tarih gündemine geçtiğini gös
terdi. Oktobr Devrimi toplumsal ilerlemenin olgunlaşmış gereklerini en 
eksiksiz olarak her yönüyle bütün dünyada dile getirdi. Işte bunun için 
Oktobr Devrimi sosyalist dünya devriminin yolunu açtı ve onun daha da 
gelişmesine temel oldu. 

Yarım yüzyıl içinde dünya devriminin zaferlerle dolu gelişmesi toplum
sal ileriliğin yeni güçlerinin yaptığı etkinin doğrudan doğruya bir sonu
cudur ve bunun kaynağı Oktobr Devrimi olmuştur: 

- işçi sınıfı ilk defa olarak iktidara gelmiş ve gerçeğin devrimci dönü
şümünde kendi tarihsel hegemonyasını devlet gibi güçlü bir cihazla 
yürütme olanağını kazanmıştır. Böylece uluslararası proletarya başlayan 
dönemin merkezinde bulunan tayin edici güç olduğunu kesinlikle doğru
lamıştır; 

- Bütün ilerilik güçlerinin savaşçı önc(jsü dünya komünist hareketi 
yeniden doğarak bu dönemiıi en kudretli politik gücü olmuştur; 

- Oktobr dünyanın her yanında ezilen sınıfların ve ulusların muazzam 
yığınlarını etkin savaş yolunda uyandırmış ve onları kurtuluş akımına 
çekmiştir; 

- Marks, Engels ve Leninin dehasıyla hayal olmaktan çıkıp bir bilim 
haline getirilen komünizm yaşayan bir gerçek olmaya başlamıştır. Sosya
lizm ideolojisi bütün dünyada önüne geçilmez bir şekilde yayılma yoluna 
girmiştir. 

Bütün bu etkenler, 50 yıl içinde yerküremizin çehresinin temelinden 
değişmesinde kesin bir katkıda bulunmuştur. Bu kısa zaman içinde erişilen 
en önemli devrimci başarılar şunlar olmuştur: Sovyetler Birliğinde sosya
lizmin kuruluşu ve Komünist toplumun kuruluşuna geçiş; sosyalizmin ilk 
ülkesi, faşizmi kesin yenilgiye uğrattıktan sonra Avrupanın öteki ülkele
rinde ve Asyada gerçekleşen sosyalist devrimler; sosyalist dünya sistemi
nin doğuşu ve Kübada devrimin zaferi; dünyada kuvvet oranında sosyaliz
min yararına temelli değişikliklerin olduğu bir dönemde geçen ve sosyaliz
min etkin desteğiyle sömürge imparatorluklarını yıkan ulusal kurtulus dev
rimleri, dünya siyasetinde özerk bir etken durumuna gelen ve önder bölümü 
de sosyalizme yönelmiş olan 70 ten fazla genç milli devletin doğuşu. 

Oktobr devriminin başlattığı sosyalizme yönelen hareket, çağdaş tarihin 
değişmez bir kanunluluğudur. Emperyalizmin hiçbir oyunu ve hiçbir karşı 
saldırısı; Mao Tse Tung gurubunun anti-leninist politikalarıyla doğurduk
Iarına benzer ve geçici sapmaların hiçbiri bu kanunluluğu hükümsüz 
kılamaz. 

Sovyetler Birliğinde komünizm kuruculuğu kardeş partilerin birçok defa 
belirttikleri gibi, dünya devrimci dönüşümü ortak cephesinde en önde 
gelen hattı teşkil etmektedir. Bu kuruculuk, Oktobr devriminin başlattığı 
eserin devam ettirilmesinde, dünyada bugünkü toplumsal gelişmenin 
kudretli bir amili olarak etkisini göstermektedir. 
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1 .  

Sosyalizm Oktobr'un başlıca kazancı 

Oktobr, toplumun prensip bakımından yeni bir örgütlenme şeklinin 
doğuşunu ortaya koymaktadır. Tarihte ilk defa bir sınıf, tarihi gelişmeye 
çalışan insanların çıkarlarına uygun düşecek şekilde bilinçli olarak düzen
lenen bir süreç karakterini verebilecek durumda olan bir sınıf, kendi kade
rini kendi ellerine almıştır. Bu anlamda prensip bakımından önem taşıyan 
bir gerçek şudur ki, sömürüden ve sömürenden arınmış bir toplumun üre
tim araçlarında özel mülkiyet olmaksızın varolabileceği ve başarıyla ge
lişebileceği pratikte ispat edilmiştir. Oktobr devrimi düşmanlarının bütün 
kehanetleri boşa çıkmıştır. 

Büyük Oktobr'un teşvik ettiği muazzam tarihsel işin başlıca sonucu 
bugün açıkça görülmektedir. Bu sonuç, Sovyetler Birliğinde ve öteki sosya
list devletlerde komünist uygarlığın temellerinin atılmış olmasıdır. Bunun 
karakteristik çizgileri başka başka gelişme aşamalarında bulunmakta ve 
elbette herbir ülkede birçok ayrı özellik taşımaktadır. Ama bunlar artık 
günlük hayatta belirginleşmiştir ve ortak sosyalist idealin hayatta gerçek
leşmekte olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sovyetler Birliğinde meydana gelmiş ve yürürlükte olan sosyalist eko

nomi'nin bütün spesifikleri, ülkemizde sosyalizmin kuruluşunun somut 
özelliklerini yansıttığı gibi, sosyalist toplum ekonomisinin genellikle geçerli 
karakteristik çizgilerini de taşımaktadır. 

Sosyalizmin ekonomisinin tayin edici karakteristik çizgisi, üretim araç
ları üzerindeki toplum mülkiyetidir, ve bu, üretimin işçi sınıfı yararına, 
bütün halk yararına gelişmesinde toplumsal denetim için geniş olanaklar 
sağlamaktadır. Toplumsal mülkiyet, halk ekonomisinin oranlı olarak ve 
bunalımsız gelişmesini önleyen özel mülkiyetin kısıtlamalarını ortadan 
kaldırmaktadır. Toplumsal mülkiyet, bileşik bir halk ekonomik kopleksi 
olarak ekonominin bilimsel bir biçimde planlaştırılması olanağını vermekle 
kalmamakta, aynı zamanda bunu objektif olarak da gerektirmektedir. 
Objektif kanunların her çiğnenmesi, iradeciliğe dayanan her «sıçrama", 
ekonomik hayata düzensizlik getirir ve eninde sonunda ciddi ekonomik 
tepkilerle cezasını bulur. 

Sosyalist ekonomi 50 yıl boyunca olağanüstü yaşama yeteneğini ispat
lamıştır. Yurtdaş harbinin, sosyalizmin bir tek ülkede kurulması güçlük
leriniri doğurduğu en büyük çaba devrelerinde, sosyalist ekonomi, ülke
mizin dayanıklı kalmasına yardım ettiği gibi faşizme karşı şiddetli savaş
lar sırasında da ülkemize yardımcı olmuştur. 

Sosyalizmin ekonomisinin ikinci karakteristik çizgisi, üretimin artış hızının 
çabuklaşması, üretim güçlerinin yüksek bir gelişme düzeyidir. Marksistler 
bunu her zaman, kapitalizmin yerini alan yeni toplum düzeninin çok 
önemli ve zorunlu bir alômeti saymışlardır. 

46' 731 

TÜSTAV



Dlkemiz, sosyalizmin endüstiriel-teknik temelini büyük bir ölçüde yeni 
baştan yaratmak zorundaydı. Tecrübelerimiz gösteriyor ki, belirli ekonomik 
önşartlar ve doğru bir politika varolduğu taktirde yeni toplumsal ilişkiler 
böyle bir temelin tarihsel bakımdan kısa bir zaman içinde kurulmasına 
imkôn vermektedir. Lenin'in, «sosyalizmin devôsô güçlere sohip olduğunu 
bütün dünyaya canlı olarak, göze çarpar delillerle göstermek .. diye belirt
tiği özlemini biz gerçekleştirdik. Sosyalizm kapitalizme üstünlüğünü, eko
nomik gelişme için sürekli olarak yüksek bir hız sağlayarak ispatlamıştır. 
Sovyetler Birliğinde 1 929-1966 yılları arasında sanayi üretiminin yıllık 
ortalama artışı % 1 1 , 1 iken, buna karşılık A.B.D. de % 4, Ingiltere ve 
Fransoda % 2,5 olmuştur. Dlkemizde milli gelir devrim öncesine kıyasla 
33 misli; sanayi üretimi 66 misli, bu arada makina sanayii üretimi 500 mis
linden daha fazla artmıştır. Bu, nitesel bir değişmedir; proletarya devri
minin zaferi olmaksızın yapılması mümkün olmayan devôsô bir ileri 
adımdır. 

Sosyalizmin ekonomisinin - gene aynı şekilde tecrübelerle doğrulanmış 
olan - üçüncü karakteristik çizgisi. emekçilerin maddi ve manevi ihtiyaç
larının kabil olan en yüksek ölçüde karşılanmasının ve geliştirilmesinin en 
önemli itici güç olmasıdır. Sosyalizmin kendisi ihtiyaçları şekillendirmekte 
ve geliştirmekte, bunların manevi muhtevasını gittikçe derinleştirmektedir. 
Hepsi birlikte toplumu meydana getiren formların ihtiyaçlarının en akıl
lıca karşılanmasını sosyalizm sağlamaktadır. 

Böylece sosyalizm üretim için tamamen yeni düşünce ve ahlôk güdüleri 
getirmektedir. Sosyalizmde yapılan işe göre paylaşma ilkesi geçerlidir. 
Sosyalizm insanın insan tarafından sömürülmesi olanağını bile ortadan 
kaldırmakta; çalışan insanın yüzyıllar boyunca uğrunda savaştığı sosyal 
adôleti, bizim koşullarımız altında erişilebilen sosyal adôleti pratikte 
yaratmaktadır. Toplumun, kollektifin ve kişiliğin çıkarlarını en iyi bir şekilde 
biribiriyle bağlayabilmek ve toplum içinde gerçek inancıl ilişkileri geçerli 
kılmak için ortaya temel çıkmaktadır. Yapılan işe göre ödeme ilkesi ne 
kadar şaşmaksızın uygulanırsa, bu, moral güdün ün gelişmesine o dere
cede fazla yardım eder. Bugün uygulanmakta olan ekonomi reformunun 
önemli bir görüntüsü budur. Sosyalizmin bu ilkesinde maddi ve ahlaki 
teşvik birbiriyle organik olarak bağlanmaktadır. 

Marksist-Leninistler, yapılan işe göre ödeme il1<esinin tarihsel bakım
dan geçici karakterde oluşunu görmektedir. Bizim son hedefimiz komü
nizmin ihtiyaca göre paylaşma ilkesinin zaferidir. Nevarki buna geçiş 
ancak üretim güçlerinin ve toplumsal bilincin çok yüksek bir gelişme 
düzeyinde mümkün olabilir. «yapılan işe göre .. ilkesinin her türlü küçüm
senmesi hattô şimdiki koşullar altında bunun bir kenara atılması, her 
türlü acelecilik topluma ciddi zararlar getirir; sosyalizm uğrunda yürütülen 
savaşa marksist-Ieninistçe yanaşmanın doğrudan doğruya reddedilmesi 
olur. 
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50 yıl içinde sovyet insanlarının maddi ve kültürel ihtiyaçlarının karşı
lanmasında da muazzam ilerlemeler sağlanmıştır. Olayların birçoğu en
geller çıkarmasaydı şüphesiz bu alanda çok daha ilerde olabilirdik. Uzun 
yıllar boyunca ülkemiz dünyada tek bir sosyalist ada idi. Emperyalizmin 
vurucu güçlerinin iki büyük istilôsına karşı koymak zorunda kaldık. Sal
dırganlığın püskürtülmesi ve bunun ardından halk ekonomisinin yeniden 
kurulması yirmi yılımızı aldı. Şimdi Sovyetler Birliği kendi ülkesinin ve 
bütün sosyalist dünya sisteminin güvenilir bir şekilde savunmasını sağla
mak için, emperyalizmin saldırgan güçlerini dizginlemek için büyük mas
raflar yüklenmek zorundadır. Biz bir termonükleer dünya harbinin çık
masını önlemekle önemli bir uluslararası yükümü yerine getiriyoruz. Sov
yet halkı bunu, kendisine hiç te ucuza malolmadığı halde, bilinçli olarak 
üzerine almaktadır. Emperyalizmin varlığıyla bağlantılı olan bu verimsiz 
giderlerin kısıtlayıcı çerçevesi ortadan kalkar kalkmaz halkın hayat düze
yinin ve kültür düzeyinin yükselmesi için ne denli olanaklar çıkacağı bu 
bakımdan anlaşılır bir şeydir. 

Olkemizde sosyalizm kurulurken elde edilen tecrübeler, toplumun dev
rimci dönüşümünün karmaşık bir süreç olduğunu ve bu süreç boyunca 
temelli ayrışım ve ciddi çözüm gerektiren yeni yeni' sorun ve ödevlerle 
karşı karşıya kalındığını göze çarpar bir şekilde göstermiştir. Halen sosya
list ülkelerin çoğunluğunda, sosyalist ekonominin yönetim şekillerinin 
mükemmelleştirilmesi için; bütün dünyadaki bilimsel-teknik ilerleme, çağ
daş uluslararası işbölümü ve sosyalizmin toplumsal bir formasyon olarak 
eriştiği gelişme düzeyinin gereklerine uygun olarak mükemmelleştirilmesi 
amacıyla büyük işler yapılmaktadır. Birçok sosyalist ülkede - bu arada 
Sovyetler Birliğinde de - yürütülen ekonomi reformu bu hedefe hizmet 
etmektedir. 

Ekonominin mükemmelleştirilmesi alanında partimizin yürüttüğü çalış
maların anlam ve amacının özü, sosyalist toplum üretiminin veriminin 
azami derecede arttırılmasıdır; sosyalist düzenin üstünlüklerinden azami 
derecede yararlanmaktır; ve sosyalist ekonomik yönetim prensiplerinin, 
yani demokratik santralizm, planlılık, ekonomi muhasebesi, maddi ve 
manevi güdülerin bütünlüğünün yaratıcı bir şekilde uygulanmasıdır. Bütün 
ağırlığıyla belirtmek gerekir ki, şimdi uygulanmakta olan ekonomi reformu 
- türlü tenkitçilerin iddiaları zıddına - planlama ilkelerinde bir gevşetme 
demek değil, tam aksine planlamayı kuvvetfendirme ve mükemmelleştir
medir, komünizm kuruculuğu için elverişli koşulların yaratılması demektir. 

Karşılıklı sosyal ilişkifer ortamında da 50 yıl içinde derin dönüşümler 
oldu. Oktobr'un yolundan gidilerek sömürücü sınıfların keskin sınıf savaş
ları tasfiye edildi, insanın insan tarafından sömürülmesi ortadan kaldı
rıldı. Olkede sınıf antagonizmleri geri gelmemek üzere sona erdirildi. 

Toplumun yönetici sınıfının, işçi sınıfının karakteri temelinden değişti. 
Sayıca gücü kat kat arttı, meslek bilgisi ve genel eğitimi muazzam ölçüde 
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yükseldi. işçi sınıfı yeni bir sosyal-ekonomik formasyon kuruculuğunda 
yolundan saptırılamayacak bir şekilde ilerlemektedir. Işçi sınıfı, nihayet 
her türlü sınıf duvarlarının ve başkalıklarının ortadan kaldırılması uğrunda, 
böylece sınıfsız bir toplum kurulması uğrunda en çok ilerlemiş sınıf olarak 
etkisini göstermektedir. 

Sosyalizm köylüyü temelinden değiştirdi. Sovyetler Birliğiyle öteki sos
yalist ülkelerin tecrübeleri çürütülmez bir şekilde ispat etti ki, köylü ken
disini özel mülkiyet bireyciliğinden kurtarabilecek, küçük bireysel özel 
işletmecilikten büyük kollektif sosyalist işletmeciliğe geçebilecek, sosya
lizm ve komünizm kuruculuğunda tam değerde ve etkin bir güç olabilecek 
yetenektedir. Işçi sınıfıyla köylünün ittifakı hakkındaki büyük Leninci fikrin 
ısrarla gerçekleştirilmesi, köyün sosyalist dönüşümünde olduğu gibi bütün 
toplumun sosyal ve politik bakımdan sağlamlaşmasında da kudretli bir 
araç olmuştur. 

Sosyalizm kuruculuğu boyunca yeni bir aydın, halk-aydını yaratıldı. 
Çıkarları köylü ve işçinin çıkarlarından ayrılamayan halkaydını, bütün 
yeteneklerini, bilgisini ve kabiliyetlerini yeni toplumun kuruluşunda sefer
ber etmiştir. 

Oktobr'un yolundan gidilerek Sovyetler Birliğinde kafa ve kol işi arasın
daki, şehir ve köy arasındaki antagonist zıtlıklar kesinlikle ortadan kaldı
rılmış ve bu da aralarındaki esas başkalıkların giderilmesi için önşartları 
yaratmıştır. 

Oktobr'un yolundan gidilerek, toplumsal enerjinin büyük ölçüde ziyan 
edilmesine sebep olan ve tarihsel gelişmeyi duraksatan milli ve ırkçı ezgi 
ve düşmanlığın kökü tamamen kurutulmuştur. Sosyalizm, daha önce ezilen 
ve haklarından yoksun bırakılan milletlerin ekonomi ve kültürlerinin ser
pilip gelişmesi koşullarını yaratmış, onlara kendi devlet idarelerini kurma 
olanağını vermiştir. Yüzyıllar boyunca beslenmiş olan milli egoizm yoğun
laşan ilişkiler sonucunda başarıyla giderilmekte, herbir milletin ve milli 
topluluğun ulusal özellikleriyle geleneklerine karşı saygı artmakta, halk
lar arasında dostluk ve anlayış duygularıyla sosyalist enternasyonalizm 
duyguları kuvvetlenmektedir. 

Çok milletli sovyet devletinde sosyalizm ve komünizm kuruculuğunda 
edinilen tecrübeler gösteriyor ki, milletlerarasında yakınlaşma için emek
çilerin hergün ve temelli olarak enternasyonalist bir eğitim içinde bulun
maları; milli peşin hükümlere karşı ve sosyalist devrimin zaferi ile otoma
tik olarak kaybolmayıp milletler arasında işbirliğini ciddi olarak engelle
yen burjuva nasyonalizmi kalıntılarına karşı barışmaz bir savaş yürütmek 
gereklidir. Milli duvarların aşılması ve emekçiler arasında enternasyonal 
kardeşlik bağlılığı ancak bu yolla sağlanabilir. 

Oktobr'un yolundan gidilerek dünyanın ilk sosyalist ülkesinin 50 yıllık 
tecrübeleriyle ispatlandı ki, sosyalizm okuma yazma bilmeyenıerin olma
dığı bir toplum, kültür ve eğitimin yüksek düzeylerde bulunduğu bir top-
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lumdur. Daha önceki yüzyıllar boyunca insanlığın maddi ve manevi geliş
mesiyle ortaya çıkarılmış olan bütün değerleri benimsemeden yeni, sosya
list bir kültür yaratmanın tasavvur edilemeyeceği pratikte ispatlandı. Bu 
değerler insan aklının hazinesini yaratmakta ve bu hazineler sosyalist 
toplumsal ilişkiler sayesinde en geniş halk yığınlarına açılmaktadır. 

Oktobr'un yolundan gidilerek toplumla insan arasındaki antagonizm 
ortadan kaldırılmıştır ve her yönüyle gelişmiş bir kişiliğin doğması için 
koşullar yaratılmaktadır. Sosyalist toplumsal ilişkiler mükemmelleştiği 
ölçüde insanın manevi dünyası zenginleşmekte ve genişlemektedir. Hal
kın içinden, işçi köylü ve emekçi-aydın saflarından üstün bilim, teknik ve 
kültür temsilcilerinin yükselmesi de bunu göstermektedir. 

Sovyet toplumu varlığının 50 yılı boyunca gerçeğin sosyalist dönüşümü 
ô/et ve vasıtalaf/nı denedi. 

Oktobr devrimi hazırlıklarında, sosyalizm ve komünizm kuruculuğunda 
edinilen tecrübeler, komünist partisinin yönetici, ilham verici ve seferber 
edici rolünü bütünyle ortaya koymaktadır. Gerek muzaffer Oktabr Devrimi
nin hazırlıklarında, gerek sosyalist ve komünist kuruculuğun yürütülmesinde 
tayin edici rolü oynayan komünist partisi olmuştur. 

Sosyalist devrim teorisinin emperyalizm döneminde uygulanmasını, parti 
işleyip hazırlamıştır. Işçi sınıfını ve köylünün geniş tabakalarını devrimin 
gerçekleştirilmesi yolunda parti seferber etmiştir. Yeni, sosyalist toplumun 
kuruluşu bilimini, parti işleyip hazırlamıştır. Parti, herbir tarihsel aşamada, 
hem sosyalist kuruculuğun başlıca ödevlerinin ve hem de emperyalist 
güçlerle harpçi· çarpışma döneminde çözülmesi gereken ödevlerin teorik 
temellerini göstermiştir. Leninizm muhaliflerine karşı, - troçkistlere, sağcı 
oportünistlere, nasyonalistlere karşı - kararlı bir savaş yürütülmüş ve bu 
leninci fikirlerin teoride ve pratikte zafere ulaşması için kaçınılmaz bir ön 
şart olmuştur. 

Sovyet toplumunun 50 yıllık tarihi inandırıcı bir şekilde göstermektedir 
ki, sovyet halkı sosyalizm kuruculuğunda, komünist kuruculuğun ilerleme
sinde bütün başarılarını partinin teorik, örgütsel ve politik çalışmalarına 
borçludur. 

Bugün SBKP hemen de 13 milyon kişiyi sinesinde toplamaktadır. Ve parti 
Lenin'in vasiyetine uygun olarak bunların teker teker sıkı bir seçimden 
geçirilmesinden şaşmamaktadır. Bütün bunlar partinin sovyet halkından 
tam bir destek gördüğünü göstermektedir. 

Sovyet iktidarı döneminde SBKP'nin eriştiği başarıların büyük ölçüdeki 
nedenlerinden biri de daha Oktobr'un zaferinden çok önce büyük lenin'in 
önderliği altında partinin işçi hareketinde, bütün emekçiler arasında öncü 
rolünü sağlamlaştırmış olması ve Çarlığa ve kapitalizme karşı yürütülen 
ağır savaşlarda işçi sınıfıyla müttefiklerinin güvenini kazanmasıdır. Par
tinin faaliyetlerinde yığınlarla ilgili çalışmalar her zaman baş yeri tut
muştur. 
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Leninci partinin çalışmalarıom önemli bir yonu, Oktobr devriminin 
kazançlarının güvenle korunması uğrunda sürekli kaygı göstermesi olmuş
tur. Ilk sosyalist devletin tarihi dış Ve iç sınıf düşmanlarına karşı amansız 
bir savaşın tarihidir. Parti, komünistleri, bütün sovyet insanlarını her zaman 
Oktobr'un kazançlarını savunmcıya hazır olma ruhu içinde eğitmiştir. 

Toplumun - partinin önder rolü temel alınarak - dönüşümünde en 
önemli araç sosyalist devlettir. Proletarya diktatoryasının mahiyeti, önemi 
ve fonksiyonu bakımından, demokrasinin ilkesel yeni bir gelişme kademesi 
olduğu tecrübelerle ortaya konmuştur. Bu demokrasi bundan önceki bütün 
demokrasi biçimlerinden temelinden ayrıdır ve ezilen çoğunluk için bir 
demokrasidir. 

Proletarya diktatoryasının hiç de yalnız yıkıcı değil, yaratıcı yapıcı bir 
araç olarak işlediği ve bu olumlu ilkenin proletarya diktatoryasının ken
disine özgü olduğu eylemde gösterilmiştir. işçi sınıfı diktatoryasının köylü 
ile işçi sınıfının ittifakını gerçekleştirdiği ve köylünün sosyalizm yoluna 
geçmesini sağladığı gerçeği, dünyada bütün ülkeler için ve en başta da 
köylü halkı olan ülkeler için muazzam önem taşıyan ve pratikte ispatIan
mış bir gerçektir. ate yandan, proletarya diktatoryasının varlığının tarihsel 
sınırları da devrimimizin gelişmesinde edinilen tecrübelerle gösterilmiştir: 
proletarya diktataryası sosyalizm yolunda kesin zaferlere ulaşarak bütün 
toplumun politik örgütü haline dönüşür. Bütün halkın sosyalist devleti 
proletarya diktatoryasının eserini tamamlar, komünizm kuruculuğunda en 
önemli araçlardan biri rolünü oynar. Toplumu gayet ciddi bilimsel temel
ler üzerinde örgütlemek ve bunu her yönüyle yerine oturmuş bir organizma 
haline getirmek ödevinin çözümü sosyalist devlete düşer. Bu ödev başlıca 
şu doğrultularda çözülmektedir: 

- Planlamayı, sosyalist ekonominin tamamen olgunlaşmış kanunlarına 
uygun düşen, mal-para-ilişkilerinden sosyalist toplumun çok önemli bir 
kanunluluğu olarak tamamen yararlanmayı sağlayan ve bilimsel teknik 
devrimin gereklerini gözönünde tutan yeni bir düzeye yükseltmek; 

- Enformasyon akışını, komünikasyonu ve operatif yönetimi çağdaş 
bilimsel-teknik düzeyde örgütlemek; bunlar sosyalist ekonominin düzen
leyici unsurlarını göze çarpar bir ölçüde güçlendirir ve halk ekonomisi 
planlarının zamanında ve tam olarak kurulup düzeltilmelerine imkôn verir; 

- Maddi, politik ve ideolojik yönetim vasıtaları ile güdülerini toplumun 
geliştirilmesi amacıyla ahenkli olarak birbirine bağlamak; 

- Toplum hayatının bütün alanlarına kadro verebilmek amacıyla uzman 
eğitimini ve yetiştiri l mesini mü kemmel leştirmek, başlıbaşına bir düzen 
kurmak; 

- Sosya l ist demokrasinin dahcı da gel işmesinin önşartı olarak geniş bir 
anket ve değerlendirme sistemi  uygulamak, sosyalist demokrasin in  etkili l i 
ğini arttırmak ve dah a  bir sıra ilkesel tedbirler almak. 
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Komünizm kuruculuğunun bütün ödevlerinin çözülmesi, sosyalist demok
rasinin olgunlaştırılmasıyla, kendi kendini idarenin yeni şekillerinin geliş
tirilmesiyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. 

Bütün bu sorunlar, parti programında, SBKP'nin XXIII. Kongre kararla
rında ve Merkez Komitesinin son yıllarda komünizm kuruculuğu ile ilgili 
sosyal-ekonomik sorunları incelediği plenumlarında belirtilmiştir. SBKP'nin 
1964 ekim plenumu partinin hayatında önemli bir olay olmuş, yeni aşa
mada partinin rolünün daha da büyümesine katkıda bulunmuş, parti haya
tında leninci normların ve kollektif yönetim ilkesinin şaşmaz bir şekilde 
uygulanması uğrunda partinin gösterdiği sarsılmaz iradeyi onaylamıştır. 

SBKP'nin geride bıraktığı 50 yıl, toplumun sosyalist dönüşümünün ne 
kadar karmaşık bir eser olduğunu göstermiştir. Lenin der ki: « • • .  bu, 
tarihte eşi olmayan yeni bir eserdir, kitaplara bunun hakkında hiçbir 
kayıt geçmemiştir.» 

Lenin Rusyada devrime başlamanın, onu sona erdirmekten, sosyalizmi 
kurmaktan çok daha kolay olduğunu belirtmişti. Lenin bu sözleriyle şunu 
demek istiyordu: sosyalist devrim aslında ekonomisi geri kalmış ve gerek 
emperyalist harplerle gerekse yabancı istildlarla büyük ölçüde zarar gör
müş bir ülkede, halkının ezici çoğunluğunu köylülerin ve küçük burjuva 
tabakalarının yarattığı bir ülkede zafere ulaşmıştır. Devletimiz emperyalist 
devletler dünya sisteminin tümüyle uzun zaman boyunca tek başına karşı
karşıya kalmıştır. Ortaya şu şıklardan birini seçmek zorunluğu çıkmıştır: 
ya bilinçli olarak hayat seviyesini sınırlamayı göze almak ve kahramanca 
çabalarla en kısa zamanda güçlü bir ekonomi kurup kendi savunma 
gücünü sağlamlaştırmak; ya da gericiliğin birleşen kuvvetlerine ezilmek. 
Burada geçerli olan, ne bahasına olursa olsun zaman kazanmaktı. Bu ise 
son derece kısa bir zaman içinde Sovyetler Birliğinde sanayileşmeyi ve 
kollektifleştirmeyi gerektirdi ve ülkemizde sosyalist kuruculuk sorunlarının 
çözümünde bir sıra özgül yöntemler ortaya çıkardı. 

Geçen 50 yıl içinde aşılan yol boyunca partimiz, halkımız, büyük zafer
Ierin sevincini yaşadığı gibi kayıpların, geçici başarısızlıkların ve yanlış 
hesapların acılarını da tanıdı. Stalin etrafında yaratılan şahsa tapma, 
belirli bir aşamada sovyet toplumunun gelişmesini zorlaştırdı. SBKP Mer
kez Komitesinin Oktobr'un 50. yıldönümü tezlerinde de belirtildiği gibi bu 
şahsa tapma, bir insanın rolünün Marksizm-Leninizm ruhuna yabancı 
olacak bir şekilde büyütülmesinde, leninci kollektif yönetim ilkelerinden 
sapılmasında, sosyalist kanunluluğun ihlal edilmesinde kendini gösterdi. 
Bu sapmalar toplumumuza zarar verdi ama, ne sosyalizmin tabiatını 
değiştirdi ne de onun temel direklerini sarstı. Partinin gücü, sosyalist 
sovyet düzeninin gücü, burada kendini gösterdi. Bütün dünyada en geniş 
emekçi yığınları bunu Sovyetler Birliğinin gelişmesinin somut verileriyle 
göze çarpar bir şekilde görmektedir. 
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Sovyet halkının ilk keşif yolunda karşılaştığı engelleri aşmak için göster
diği çabaların, katlandığı fedakôrlıkların boşuna olmadığı genellikle bilin
mektedir. Bunlar başka halklara yardım etmiştir ve sosyalizme çok daha 
az güçlükler içinde, daha kolay bir yoldan gitmeleri için onlara daha da 
yardım edecektir. 

Oktobr'un yolunda Leninci partinin ve sovyet halkının aldığı sonuçlar 
sayesinde bugün komünizm pratik olgulara, gerçekte var olan bir topluma 
göre değerlendirilebilmektedir. Daha birçok şeyin geliştirilmesi, olgun
laştırılması gerektiğini biliyoruz. Birçok şey mükemmelleştirilebilir ve düzel
tilebilir. Ama Oktobr devriminin ülkemiz önüne koyduğu başlıca ödev 
- sosyalizmin kurulması ve bir daha bırakmamak üzere yerini alması -
başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

2. 

Kapitalizmin sürüp gitmesi neye mololuyor 

Antikomünizmin bugün sarıldığı başlıca tezlerden biri, şu iddiadır: top
lumsal ilerilik açısından sosyal bir devrim yapmaya değmez, bu devrimler 
«çok pahalıya» malolur. 

Sosyal devrimlerin şimdiye kadar yıkıntısız ve kurbansız geçmediğini 
kimse tartışamaz. Bunun nedeni, devrimin antagonist bir toplumun ürünü 
olmasıdır. Nevarki, bu kurbanların sorumluluğunu taşıyanlar devrimci 
sınıflar değillerdir. Oktobr devrimi bunu çürütülmez bir şekilde ispatlamış
tır. Uzun süren yurtdaş harbi gibi halkımızın çok pahalıya ödediği istilayı, 
abluklayı tarih ebediyen karşı-devrimin ve uluslararası emperyalizmin 
utanç hesabına geçirmiştir. 

Bugün tamamen haklı olarak söyieyebiliriz ki: dünya sosyalist devriminin 
gelişmesinin bir kanunluluğu, sosyalist kuruculuk yoluna giren her yeni 
ülkenin, bu amaç için gitgide daha elverişli koşullar bulması ve bu yolu 
- komünist partisinin doğru bir siyaset yürütmesiyle - daha az güçlük
lerle karşılaşarak ve daha az kurban vererek aşabileceğidir. Böylelikle 
her yeni devrim, aldığı sonuçların işçi sınıfı için, bütün emekçiler için ne 
kadar elverişli etkiler doğurduğunu nispeten daha çabuk gösterebilir. 
Sosyalist devrimin yapıcı muhtevası bugün artık kısa bir tarihsel dönem 
içinde ortaya çıkarılabilir. Oktobr devriminin uluslararası rolü bunda da 
gittikçe daha fazla tam olarak etkisini göstermektedir. 

Ve buna karşılık kapitalizmin gelişmesinin bir kanunluluğu da tarihinin 
her yılında her gününde kapitalizmin, gittikçe daha ağır kurbanlar istediği 
ve sömürülen ve 'ezilen milyonlara yeni yeni yoksunluklar ve acılar getir
diğidir. 
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Kapitalizm'in geçen 50 yıllık tarihi, ömrünü tüketmiş alan bu düzenin 
süregelmesinin, insanlığın geçmişte uğradıklarını gölgede bırakacak facia
lar getirdiğini göstermektedir. Bu zaman içinde halkların ödedikleri 
«ücret», onmilyonlarca insanın türlü harplerde ölmesidir; faşistlerin gazo
dalarında ve toplama kamplarında milyonların ölümüdür; ırkçılığın bar
barlıkları, yığınla işsizliğin korkunç maddi ve manevi eziyetleridir; dünya 
halklarının kıtalar ölçüsünde çektiği müzmin açlıktır; gençliğin büyük 
kısmının darmadağın olması, bütün bir kuşağın manen yıkılmasıdır. Bütün 
bunlardan suçlu olan emperyalizmdir. 

Geçen 50 yıl içinde insanlık emperyalist harp politikası ve militarizm 
politikası yüzünden, ilerilik güçlerine karşı silôhlı ezgiye gidilmesi yüzünden 
hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar ağır kayıplar vermiştir. Yalnızca ikinci 
dünya harbi elli milyon insanı yeryüzünden silip süpürmüş ve 28 milyonu 
sakat bırakmıştır. ikinci dünya harbinin verdiği maddi zarar 300 milyar 
doları aşmaktadır. Ama bütün bunlardan sonra da kapitalizm dış siyaset 
faaliyetlerindeki ana doğrultuyu değiştirmemiştir. Yeni bir dünya çatışma

,sının - füze ve çekirdeksel silôhların kullanılması halinde - milletleri 
yokedebileceği günümüzde bile emperyalist devletlerin dış siyasetinin 
temeli gene harpler hazırlamak ve yürütmek olmaktadır. 

Birleşik Amerikanın, Kore Halk Demokratik Cumhuriyetine karşı harp 
için 15 milyar dolardan fazla harcadığını hatırlatmak yeter. Amerikan 
emperyalizminin Viyetnam'a karşı yürüttüğü alçakça saldırı şimdiye kadar 
50 milyar dolara malolmuştur. 

Silôhlanma yarışı yıldan yıla halkların sırtında gittikçe ağırlaşan bir 
yük olmaktadır. Barış döneminde silôh altına alınanların sayısı son elli 
yılı biraz aşkın bir devre içinde 5 katına çıkmış ve askeri masraflar 30 kat 
çoğaImıştır. 

NATO'nun kurulduğundanberi yaptığı harcamaların toplamı artık 1 .000 
milyar doları aşmaktadır. Bütün dünyada silôhlanma harcamaları yılda 
130 milyar dolara yaklaşmaktadır. Bu harcamalarla her yıl, Bhilai işlet
mesi gibi 100 büyük metalürji işletmesi kurulabilirdi. Yıllık askeri bütçelerin 
yalnızca beşte biri gelişmekte olan ülkelerin iç yardım kaynaklarıyla bir
likte bu ülkelerde 1 0-15 yıl içinde açlığın, salgın hastalıkların ve cehale
tin ortadan kaldırılmasına yeterdi. 

Barış yıllarındaki askeri harcamalarla harp harcamaları son 50 yıl 
içinde halkların 3.500 milyar dolarını yutmuştur. Bu toplam bütün dünya 
ülkelerinin son iki yıl içindeki milli gelirlerinden daha yüksektir. 

Bugün bilim ve tekniğin başlıca güçlerini militarizmin kendine bağla
ması, toplumsal ilerilik hesabına uğursuz sonuçlar doğurmaktadır. Pek 
çok bilim adamının yaratıcı dehası yapıcı işlerden uzaklaştırılmakta ve 
insanlığın zararına kötüye kullanılmaktadır. Dünyadaki bütün bilim adam
larının üçte bir kadarı yeteneklerini askeri işlerde harcamakta ve durma
dan yeni yeni yıkım ve yok etme araçları bulmaktadıriar. 

739 

TÜSTAV



Daha 1 9 1 3  yılında Lenin şunları yazmıştı : «nereye bakı l ı rsa bakı ls ın her 
adımda, insanlığın kesinlikle hemen çözebileceği ödevler çıkmaktadır. 
Nevarki, kapitalizm bunun yolunu önlemektedi r». O günden bu yana insan
l ı k  toplum unun olanakları ö lçülemeyecek kadar arttı. Ama bu zaman 
içinde kapita l izm, çözü mü olgunlaşmış, bütün dünya halkları için hayati 
önem taşıan ödevlerin önüne en başta m i l itarizmin yard ım ıyla yeni muaz
za m engel ler çıkartm ıştır. 

Oktobr'dan sonraki 50 y ı l  içinde ka pital izmin süregelmesi i le, sömü r
gelerde ve bağ ım l ı  ü lkelerde yüzmi lyonlarca insanın çektiği eziyetler 
uzamıştır. Ezilen halk lar Oktobr devri minden güç o larak özg ürl ü k  sava
ş ına ka lktıkla rında em perya l izm,  bu hamleye bir s ıra yık ıcı sömürge ha rp
leriyle karşı çıkmıştır. Binlerce ve binlerce insan ö lmüş, sakatlanmış, evsiz 
barksız kal mış, şehirler ve köyler yıkılm ış, ekonomi harab ol muştur. Ve, 
sömürge ve bağ ı m l ı  ü lkelerden zorla kovu lan kapita l izmin geride b ı raktığ ı  
i z ler  işte bunlar  o lmuştur. 

Bir s ı ra eski sömürgelerin tekeller tarafından soyul ması bugün de süre
gelmektedi r. Yalnızca eşdeğer ol mayan mal mübadelesi yüzünden «üçüncü 
dünya» devletleri her yıl ka pita l ist devletlerle yürüttükleri ticarette mi lyar
la rca dola r zarara g i rmektedir. Bunun yanıs ıra eski sömürge ü l kelerinde 
adam başına besin maddeleri ü reti m i  yı ldan yıla % 1 -2 aza lmaktad ı r. 
Emperya l ist devletlerdeki tekel ler sömürgelerden sağ ladık ları karlarını 
a rttı rdı kça, kurtu lmuş ü lkelerin halkları gene de yoksu l luğun ve yüzyı l l ı k  
gerika l m ış l ığ ın yükünü taşımağa devam etmektedir. Bu halk lar, kapita l iz
min Amerikada ve avrupada süregelmesinin «ücretini» kendi tecrübeleriyle 
bi lmekted irler. 

Geçen 50 yı l ın  tarihi ,  batı ü lkelerinin meşhu r  «mukaddes ittifabının b i r  
efsane olduğunu gösterdi. 1919  i le  1 939 yı l ları a rasında sanayi bakımın
dan gelişmiş ka pita l ist ü lkelerinde greve katı lanla rın sayıs ı  74 m i lyon iken, 
1 946-1966 yı l larında buna karşı l ı k  262,9 mi lyona yüksel miştir. Bu dönemde 
g revlerin toplam sayısı da 1 65.600 den 285.900'e çıkmıştır. 

Ka pita l izm topl uma muazzam ekonomik zarar lar getirmekted ir. Yalnızca 
işsizl i k  yüzünden Amerika, 1 929-1966 yı l ları arasında 9,5 mi lyardan fazla 
iş haftası kaybetmiştir. Bunun yanıs ıra,  kısa iş günleri ya da gizli işsiz l ik 
yüzünden uğranı lan kayıp ların  bu sayıda d i kkate a l ınmadığı da unutu l 
mamalıdı r. Kapitalizmin, kendi gel iştirdiği ü retici g üçlerden etkili bir 
şekilde yararlanma yeteneğinden yoksun olduğu gittikçe açık  olarak 
görü lmektedi r. I kinci dünya harbinden sonra üretimdeki buna l ı m  niteli
ğ inde geri lemeler her nekadar feci bir buna l ı m  olan 1 929-1933 yı l larının 
ölçülerini bu lma mışsa da bu gerilemeler s ık  s ık  olagelmektedi r. [Jretim 
kapasitesinin sürekli olarak kısıtlanması göze ça rpa r  bir düşük ü reti m 
sonucunu doğ urmaktad ı r. Bi l indiği  g i bi örneğin A.B. D.'de bu yüzden 
1 953-1960 y ı l larında ortalama 1 8,5 m i lyon iş  y ı l ı  kaybedi l m iştir. 

Son 50 yı l ın  tecrübelerinden görüldüğü gibi hakim sınıflar, somurgen 
toplumun ömrünü uzatabi l mek çabasıyla büsbütün vahşice hakimiyet 
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metotlarına başvurmaktadırlar.  Bu yöntemlerin en korkunç görüntü biçimi, 
20. yüzyı l  kapita l izmin in  doğ urduğu bir ucube olan faşizmdir. 

Vahşet ve zorbal ı k, em peryalist gerici liğin kendine özgü olan sadizm, 
faşizmde büsbütün kutsa l laştı rı l mıştır. 

Günümüzde aş ırı gerici gurup ve örgütlerin başl ıca kapitalist ü lkelerde 
gi riştikleri komplolar, Batı Alma nyada faşizmin yeniden başka ıdırması,  
Yunanista ndaki son faşist da rbe, benzer bir  da rbenin ıta lyada hazırlan
dığ ı  hakk ında 1 964'te ortaya çıkarı lan  veriler, son yı l larda Latin Ameri
kada yapı lan bir s ı ra «Gori!.. - hükü met da rbeleri, Birleşik Amerikada 
"mecnunların» ve "atmacaların» etkin l eşmesi, emperyalizmin kendine özgü 
olan .. bütün doğrultu boyunca gerici lik .. eğil i minin, Lenin in  işaret ettiği 
bu eğilimin, bütün insan l ı k  için ciddi bir tehlike ol maya devam ettiğini 
göstermektedir. 

Em peryal izm, sa ld ı rgan askeri paktlar  ve ayırıcı ekonomik topluluklar 
kurmakla, yeni-sömürgecil i k  pol iti kasıyla, gergi nlik yuvaları ya ratmakla 
ve başka halklar ın içişlerine - askeri yoldan da - müdahalelerle, halkla r 
a rası ndaki u lusla rarası i l işki lerin normal gelişmesini engellemektedir. 
Emperya lizm, anti-komünizm siyaseti yürüterek, sosya list düzene karşı, 
çağ ı mız ın en i leri fikirl eri ola n komünistlerin fikirlerine karşı önya rgı ları 
besleyerek halklar arası ndaki f ikir i lişkilerine m uazza m zararlar getir
mektedir. Emperyalizm, ı rk düşman l ığ ın ı  ve mil letlera rasındaki düşman
l ık ları körükleyerek halklar ın a rasın ı  açmaktad ı r. Dünyan ın  büyü k bir kesi
m i nde ka mu oyu nu gangsterl ik  yöntemlerini politik rekla mlarda uygu
layarak ve yanl ış  bi lgi ler vererek parça lamaktad ı r. 

Bütün bu sayı lan lar, kapital izmin varlığı yüzünden toplumun - maddi, 
ma nevi ve sosyal bakı mıardan - ne kadar ağır kayıp lara uğradığı ,  bütün 
insan l ığ ın  sosyal i lerlemesin i  ka pita lizmin  nekadar duraksattığı ha kkında 
bir  yargıya var ı lması  için yeterl id ir. 

Emperya l izmin insanl ığa karşı işlediği en büyük ve en adi cürüm, Oktobr 
Devri minin ilk günündenberi sosyalist topluma karşı yürütmekte olduğu 
gadda r ve kindar savaştır, s i lah l ı  ve si lahsız savaştır. 

Yaşadığımız devir, kapita l ist düzenin ortadan ka ld ırı l masın ı  tarihin 
gündemine a l m ıştır. Büyü k Oktobr'un başlattığ ı dü nya sosya list devri mi  bu 
evrensel ödevi başarıyla yerine getirmektedir. Derim, kapita l izm in  sosyal 
i leriliğe vurduğu zincirleri k ı rmaktadır. Ve gerçekten de tarih in  kudretli b ir  
lokomotifi olarak etkisini  göstermektedir. Sosya l ist Oktobr Devrimin in  
sonuçlarıyla bunlar  açıkça görülmektedir. Oktobr Devrimi  kapitalist çeliş
melerin Gordios düğümler' in i  kesip açmış ve ü l kemiz hal kına, insan l ığ ın  
binlerce yı ldan beri çözmeye ça l ı şt ığı sorun ları n  pratik olarak çözüm üne 
başlaması olanağın ı  vermiştir. Bu yüzyı l l ı k  sorun ları n  çözümlenmesinde 
ya l n ızca 50 yıl içinde muazzam sonuçlar aldık.  Sovyet toplumunun iç 
gelişmesi ba kı mından artık, kurba nlar  ve ağ ı r  yoksunluklar getiren çatış
ma lar  geçmişte ka l mıştır, a rtık aş ı lm ış  bir konaktır. Kapita lizm d ü nyasına 
karşı l ı k  sosya l ist düzenin tartışma götürmez üstün lüğ ü  budur. 
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3. 

Devrimci güçler Oktobr dôvasını devam ettiriyorlar 

Oktobr'un fikir ve i l kelerinin hayat g ücü ve m uazzam etki l i l iği  bug ün 
sosyal dünya devrim ini i leriye götürmekte o lan kudretli gerçek güçlerce 
gel iştiri lmekte ol masındadır. Bu g üçler, sosya l ist dünya sistemi, u luslara
rası işçi  sınıfı ve u lusal  kurtuluş savaşl a rıd ı r. 

Sosya l ist dünya sistemi bug ün çağın başlıca devrimci etkeni olarak 
beli rmektedir. Sosya l ist dünya sisteminin doğ uşu dünya sa hnesinde kuvvet 
oranını sosyal izm yararına, emperyal izme ka rşı savaşanların tümü yararına 
kökünden değiştirmiştir. Bu, Oktobr'un zaferindenberi geçen 50 yıl içinde 
dünya ölçüsündeki gel işmelerin çok öneml i  bi r sonucudur. 

Yalnızca sosyal ist ü lkelerin gelişme yollarının özel l iği  bile sosya l izmin 
mil l i  zeminde derin kökler salm ı ş  olduğunu ve herbir halkın muazza m bi r 
sosyal ve politik enerj isini yüıeye çıkardığını göstermektedir. Sosyal izm 
kurucu luğunda kazanı lan tecrübelerin toplanması u lus lara rası  bir kara k
ter a l mıştır. Sosya l ist ü l kelerin kollektif tecrübeleri, dünyanın bütün dev
rimci güçlerinin değerli bir mülkiyetidir ve bundan böyle dünyadaki sosyal 
gelişmenin kudretli bir kata l izatÖrüdür. 

Sosya l izmin tek bir ü lke sınırla rını aşmış olması  ve dünya sosyal izmi 
i le  dünya kapital izmi a rasında savaşın i lerlemiş bulunması sonucunda, 
gel işmiş ka pita l ist ü lkelerdeki işçi s ınıfı ile mi l l i  kurtu luş ha reketleri için 
yeni koşu l la r  ortaya çıkmıştır. Bunun yanı s ı ra,  ma rksist-leninist teorinin 
çıkardığı şu sonuç da tamamen geçerli kal maktadır: devrim, herne koşul
lar içinde olursa olsun herşeyden önce ve en başta herbir ü lkenin iç  
gelişmesinin bir  sonucudur. Devrim, ne i hrac edi lebi l i r  ne de sun'j olara k  
d ışa rdan zorlanabilir. 

Günümüzün devrimci hareketleri, Oktobr davasının meşru halefid i r, onu 
yeni zeminlerde ve yeni koşu l lar  içinde deva m ettirenlerd i r. 

U luslara rası işçi sınıfı g ünümüzde sosya l ist toplumun gücü i le dünyanın 
bütün öteki ü lkelerinin işçi hareketlerinin gücünü içine a lmaktad ı r. Bu 
yüzden, g ünümüzün temel sorunlarının çözümlenmesinde rolünün gittikçe 
a rtması mü m kün olmaktad ı r. Sosya list ü lkelerin başa rı la rı, işçi sınıfının 
tekelci ka pitalden kopa rıp a ld ığ ı  yeni ekonomik ve politik mevkiler, Lôtin
Amerika, Asya ve Afrika ü lkelerinde işçi ha reketinin büyümesi, bütün 
bunla r u lus lara rası işçi sınıfını dünyayı kapsayan etki l i  bir güç hal ine 
geti rmiştir. Kapitalist ü lkelerin işçi sınıfının u lus lara rası duruma yaptığı  
etki a rtmaktad ı r. Işçi  sınıfları, hükümetlerinin yalnız iç siyasetlerinde deği l ,  
d ış  siyasetlerinde de sözlerini söylemekte, g i riştikleri eylemlerle hakim 
sınıfla rın manevra a lanlarını kısıtlamaktadır lar. Işçi s ınıfının bu rolü anla
ş ı l mazsa o zaman dünyanın sosya l ist ol mayan kesimindeki durum kavra
na maz. Em perya l izmin burçlar ında - Fransada, ıtalyada, Batı Al manyada, 
A.B.D.'de ve Ingilterede - ve kapitalist dünyanın daha bi rçok devletiyle 
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kurtu lmuş ü lkelerde i leri l i k  davası ve ha lkları n  özg ürlüğü i çin ,  gerici l iğe 
ve sa ld ı rganl ığa karşı yürüttüğü savaş, bütün dü nya nın emperya l izme 
karşı  yürüttüğü savaşa muazzam bir katkı o lmaktadır. 

Işçi s ın ı fı n ı n  sosyalizm uğrundaki savaşın ın temel çıka rları en geniş ha lk 
yığ ın lar ın ın çıka rlarına uygundur. Işçi sınıf ı n ın müttefi klerin in  sayıs ın ın eşi 
görü lmemiş bir ölçüde artması bundan ötürüdür. Bugün, köylü g ibi gele
neksel bir m üttefik yanında, memurların aydı n ların ,  ve şeh i r  orta tabaka
ların ın  göze ça rpa r bir kes imi  sosya lizmden ya na çıkmaktad ı r. Bu, sosyal 
devrim ordusunu büyütmekte ve sosyal devri min,  somut durumun zorladığı  
biçi m lerde yürütül mesi için önşartları yaratmaktadır. 

Devrimci hareket türlü ü lkelerde başka başka gelişme merhalelerinde 
bu lunmaktad ı r. Bu da savaşta başka başka biçi mler ve yöntemler gerek
ti rmektedir. Ve biz bütün devrimci kol lar  Oktobr'un yolunda gidiyor dedi
ğ im iz  zaman,  kısacası hepsinin Rusyada, Sovyetler Bir l iğinde olanı  tekrar
ladıkları an lamı  çı kmaz. Görüşüm üze göre Oktobr davasını  deva m ettir
rnek demek, Oktobr'un fiki rlerinden yön a lara k  ve onun öğretisini ca ndan 
benimseyerek, Oktobr devri m in in  dünya ölçüsünde ortaya çıkarmış olduğu 
aynı u lus lara rası ödevler için somut yol lar  ve çözüm araçları bul mak 
demektir. 

Mi l l i  ku rtuluş hareketi dünya ça pında güçlü ve etkin bi r kuvvet hal ine 
gelmiştir. Bu kuvvet, ka pital ist ü l kelerdeki işçi s ın ıf ı  hareketi ve sosyal ist 
dünya sistemi i le  bi r l ikte bi leşik anti-emperyalist ak ımı  yaratmaktadır. 

Lenin,  bir za manki sömürge ve bağ ım l ı  ü lkeler ha lk ların ın  politik ve 
ekonomik kurtu luşla rı uğrunda, ve asl ında em peryal izme karşı yönelmiş 
savaşların ın  gelişmeleri s ırası nda belir l i  bir düzeyde gitg ide daha çok 
anti-ka pital ist bi r özle dolacağ ın ı  önceden görmüştü. Bugün biz, m i l l i  
ku rtu luş hareketleri bölgesinde b i r  s ı ra sosya l ist yönel im l i  ü lkenin nası l  
doğduğunu, bu nlar ın nası l  derin sosyal dönüşümler yolunda gerçekçi 
ad ımlar  atmış olduklarını  görmekteyiz. 

Bu ü lkelerde sosya l izme yönel im,  proletaryayı, köylüyü ve şeh i r  ve köyün 
orta tabakala rını biraraya getirmektedir. Sosyal izmin, dünya ölçüsündeki 
gel işmede tayin edici güç olduğu günümüzün koşul ları içinde bu ü lkeler, 
işçi hareketleri henüz f i l izlenmekte olsa bile, kapital ist ol mayan gel işme 
yolu üzerinden bir s ı ra a ra merhaleleri aşarak sosya l izme u laşabi l i rler. 
Mi l l i  ku rtuluş ha reketi, - ne özel biçi mler a l ı rsa als ın ve yoluna ne güç
lükler çıkarsa çıksın - bugün dünyadaki genel devri mci dön üşümün bi r 
parças ıd ır. 

Bütün bu sürecin birleştirici gücü dünya komünist hareketid i r. Komü
nizm, proleta rya enternasyona l izmin in bayraktarı olduğu iç in  bu rolü  en 
yüksek ölçüde oyna maktad ı r. 

Proleta rya enternasyonalizmi her za man somuttur. Ka rakteri, a lô met
leri herbir ta rihsel merhalenin özel l ikleriyle tayin ed i l i r. Oktobr devri m in in  
zaferi nden sonraki i l k  merhalede, i l k  işçi-köylü devletini savunmak ve 
korumak ödevi, o zamanlar  bi rçok komünist partis in in belirttiği g ibi en 
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öne geçti. Gerek işçi hareketinin u luslararası  ortak çıkarla rı. gerekse bu 
hareketinin herbir kolunun çıkarları bunu gerektiriyordu. Çünkü Sovyet 
devletin in  sağ lamlaşması ve gel işmesi. sosyal izm uğru nda ulus lararası 
savaş ın sonucu etkileyen bir ha lkası  idi  (bir bakıma bugün de böyledir). 

Yurtdaş harbinin ve ya bancı isti lôs ın ın ağır  y ı l larında u lusla rarası pro
letarya nın .. Sovyet Rusyadan el inizi çekin h. şiarı i le  gösterdiği daya nış
mayı haLkı m ız  şü kranla anmaktad ı r. Sovyet ha lkı .  geri kal m ış. ha rplerle 
yıkı lm ı ş  bir ü l keyi sosyal ist bir büyük endüstri-kolhoz devleti duru muna 
getirmek gib i  çok ka rmaşık bir  ödevi çözdüğünde bu desteği duydu. 

Sovyet komünistleri proletarya enternasyonal izmini  hiçbir za man tek 
yön lü  sayma mışlard ı r. U lusla ra rası  proletaryan ın  yard ı m  ve testeğini  
hesaba katmı ş  olan SBKP için ü lkemizde yeni top lumu koruma ve kurma 
işi hiçbir za man bir  mutlak a maç ya da partimizin bir  iç sorunu o lmamış. 
pa rti aynı zamanda bunda ulus lararası  yükü münü.  bütü n dünya emek
çilerinin em perya lizme karşı savaşındaki ortak davaya katkıs ın ı  görmüştür. 

Fakat biz dava n ın  öteki yönünü de hiçbir za man gözden uzak b ı rak
madı k. demokrasi. m i l l i  bağı msızl ı k  ve sosyal izm uğrunda öteki ü l kelerde 
savaşan savaşçılara e l imizdeki a raçlarla herza man pratik yard ı mda 
bulunduk. 

1 940 y ı l ların ın  büyük anti-faşist harp döneminde proletarya enternas
yonal izminin bütün yön leri b i r  noktada bi rleşti ve yüce ortak savaşta 
belirgin leşti. Bunun sonucunda. dünya ölçüsündeki kurtuluş  hareketini ve 
bu ha reketin burcu olan Sovyetler Birl iğini ezebileceklerini sanan emper
yal izmin vurucu güçleri m utlak b i r  yeni lgiye uğratı ld ı la r. Sovyet kom ünist
lerinin. sovyet halk ın ın ve öteki ü lkelerin komünistlerin in u lus lararası tari h
sel büyük eseri i le ikinci dünya harbinde insan uygarl ığı  faşist barbarlı
ğ ı ndan kurtar ı ld ı ; yerküremizde yeni sosyal ist ü lkelerle bunun yanısıra 
sömürge zi ncirlerinden kurtulara k  yeniden u lusal doğuş ve sosyal i leri l i k  
uğrunda savaşa ka lkan bir  s ı ra halkla r toplu luğu ortaya çıktı. 

Enternasyona l izmin başl ıca görevi. bugünkü merhalede bütün devrimci 
kol ları bileşik bir anti-emperya l ist akı mda birleştirmektir. Insanl ığ ın gele
ceğin in eni nde sonunda birçok bakımıardan bu ödevin çözümüne bağl ı  
olduğunu söylemek mübalôğa ol maz. 

Günümüzde enternasyonalizm. 
- harbe ve emperya l izmin doğ urduğu harp tehlikesine karşı savaşta 

başa rıya u laşmak için çok önemli  bir şarttır; 
- sosya list toplu luğu ü l kelerinde yeni bir top lumun fi i len kuru l ması için 

kaçın ı l maz bir  önşarttır; 
- sosyal ist topluluğu, u lus lara rası proletarya ve mi l l i  kurtuluş ha reket

leri a rasında sürekl i  ka rş ı l ı kl ı  destektir ve dayanışmadır ;  
- nihayet bütün ü l kelerin emekçi yığ ın ların ın  ideoloj ik eğitim i  iç in  b i r  

a raçtır. Çünkü sömürgen s ın ıf ları n  kendi hakimiyetierin i  sürdürmek için 
kul landığı m i l l i  çatışmalara ve ı rk düşmanl ığ ına karşı koyan enternasyo
nal izmin kendisidir. 
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Bugünkü duru m  u lusla rarası  komünist ha reketine özel l ikle büyük görev
ler yüklemektedir. Çünkü bu hareket proletarya enternasyonal izminin hem 
başlıca bayrakta rıdır hem de başlıca g üçlendiricisidi r. Ve proletarya 
enternasyonal izmi u luslara rası  a landa gerici l ik  ve emperyal izm kuvvet
lerine karşı savaş ın  kudretli s i ıôh ıd ır. 

Günümüzün somut tarihsel koşul ları içinde ulus lara rası komünist hare
ketin in  birl iğ in i  sağla mlaştırma uğrunda gösteri len kaygı, proleta rya 
enternasyona l izmin in  en yüce belirtisidir. Böyle bir bi rl ik uğrunda, dünya 
siyasetin in  i l kesel sorun larıyla i lg i l i  tutu mları n ahenkleşti ril mesi uğrunda 
harcanan çaba marksist-leninist partiler arasında gittikçe kuvvetle kendini  
göstermektedi r. 1967 nisanında yapı lan Karlovy Vari konferansı bu eği l i 
min pekleşmesi nde ve gel işmesi nde şüphesiz önemli  bir rol oyna mıştır. 

Bi l indiği  g ibi u luslararası  komünist ha reketin in  bütün lüğ ü, bütün i lerici 
g üçlerin etkin bir eylem bi rl iğ in i  sağla mak için, e mperyal izmin u mutsuz 
karşı saldır ı ları n ı  geri püskürtmek ba k ımından muazza m bi r önem taşı
maktadı r. Komü nist safları n ı n  bütün lüğü, eylem birliğ i,  mi l l i  bağ ı msız l ık, 
demokrasi ve sosyal izm uğrunda barış g üçlerin in  tarihi taarruzların ı n  daha 
da kuvvetlenmesin in  gara ntis idir. 

Ulus lara rası komünist hareketi n in  gel işmesinde bugün ciddi güçlükler 
vard ı r. Ama a macına ulaşma k için 50 y ı l l ı k  muzaffer devrimci tecrübeler 
gibi bir yard ı mcısı vardı r. U luslara rası komünist ha reketi o kadar olgun
laşmış ve güçlenmiştir k i ,  güçlükleri aşmak iç in  yolu nu bulacağına şüphe 
yoktur. Bu güçlüklerin aş ı lmasın ın bir anahta rı, en önemli  yol larından biri, 
görüşümüze göre, marksist- leni nist pa rtilerin  ortak çabalar ın ın sonucu 
olarak komü nist ve işçi parti lerin in  yeni bir u luslara rası  danışma toplantı
s ına çağ rı lmasıdı r. Bu danışmalarda, devrimci güçlerin bugün her za man
k inden daha karmaşı k ve çok yön lü  olan d ünya ölçüsündeki savaşının 
gidişi birl ikte tahl i l  edilebi l i r  ve tarihsel gel işmenin bugünkü olağanüstü 
sorumlu luk  yükleyen merhalesinde ortak ödevleri mizin çözü mlenmesi için 
dü nya komünizmin in kol lektif olgun luğ u  a racı l ığ ıyla en etki l i  yol lar belir
tilebi l i r. Şüphe yok ki, komü nist ha reketi bundan böyle de tarih in  kend i
s ine devrettiği görevin üstesi nden geleceğ in i  gösterecektir. 

4. 

Oktobr ve harp ve barış sorunu 

Oktobr'un  o zamanki bileşik kapital izm dünyasında, sömürü ve ezgi 
dünyasında boylanıvermesi geçen 50 yı l içinde sosyalizme öyle bir duru m  
kazandırd ı  ki, tari hte i l k  defa biz im çağ ı mızda insanl ığ ın  bir d ü nya harbi 
kôbusundan kurta rıla rak  gerçekçi bir temele dayanabi l mesi olanağı 

doğdu. 
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Ma rx der ki : işçi s ınıf ı ,  tarih sahnesine «soru mluluğunun bi l i ncinde ve 
barışı getirebilecek yetenekte, , .» başına buyru k b i r  güç olara k  çı ktığ ın ı  
dünyaya ispat etmek zorunluğu ndad ı r. Rus işçi s ın ıfı bunu pratikte göster
miştir. Daha sonra ları öteki sosyal ist ü lkelerin işçi sınıfla rı da, sosya l ist 
olmayan dünyan ın  harp tehl ikesine ka rşı savaş yürüten em�kçileri de 
bunu göstermiştir. Işçi s ın ıfın ın  çıkarın ın  gerçekten barış olduğu, gerçekten 
soru mluluğunun bi l inciyle ha lkların barış ve g üvenl iği  davası n ı  etkili b ir  
biç imde koruyabi lecek yetenekte olduğu bugün her za mandan daha 
aydı ndır. 

Sosya l izm başlangıçtanberi, em perya list harplerin doğ urduğu zararlar
dan ve y ıkı m lardan insan uygarl ığ ın ın  kurtar ı lması  bayrağ ın ı  ka ld ı rmıştır. 

, Oktobr devri mi,  u luslararası i l işkileri, halkla rın  çı ka rlarına uygun düşecek 
çözüm yol larına yöneltecek nitel ikte olan toplu msal güçleri ve maddi araç
ları meydana ç ıkarm ıştır. 

Pa rti miz ve Sovyet devleti emperyal izmin s i lôh l ı  iktidar tekel in i  y ıkmak 
için el inden gelen herşeyi yapmıştır. Bir a n  için Sovyetler Birl iğinin i kinci 
dünya harbi a rifesinde o za manki u lus lara rası ölçüde eriş i lmiş olan teknik 
düzeyde gerekli askeri güce sahip olmadığı  varsayı l ı rsa, bunun yalnız 
ü l ke mizde sosya l izm için deği l  fakat d ünyayı kapsayan tüm devrimci 
süreçler için ne sonuçlar  verebileceği olanakları tasavvur edi lebi l i r. Bir 
an için A.B.D.'nin günümüzde çekirdeksel s i lah tekel ini  el i nde tuttuğ unu 
varsaymak, bunun günümüzdeki devrimci kurtuluş hareketlerine ne kadar 
korkunç etki ler yapabi leceğin i  tasavvur etmek için yeterlidir. 

Bir sosyal ist devletin doğ ması i le devrimci işçi hareketin in  genel l i kle 
büyümesi ve mi l l i  kurtu luş hareketlerin in gelişmesi, bütün ulus lara rası  
i l işkiler düzeni nde derin nitesel değiş ik l ikler doğurmuştur. Eskiden emper
yal istler ha lkları n  kurtu luş hareketlerini hiçbir şeyi di kkate a l madan bas
tırıyorlardı .  Oktobr'un zaferinden sonra duru m  değişmeye başladı.  Emper
yalizm elbette daha sonra ları da sa ld ı rgan bir dış siyaset yürüttü. i kinci 
dü nya ha rbinden son ra bile em peryal ist devletler yirmiden fazla sa ld ı rgan 
harp çıkarttı la r. Nevarki, bu harplerin bir bütün olara k  sonucu, em per
yal izmin daha önce erişebi ldi kleri nden ta m a men başkadı r. lJstel i k  sosya
l izm ve öteki devrimci güçler öylesine kuvvetlenmişlerdir ki, emperya l izmin 
daha önceleri hesa p vermeden harp yoluyla «çözdüğü ..  sorun ları n  barış 
yoluyla çözümüne zorlanması olanağ ı doğ muştur. Sosyal izmin desteğin i  
gören, sosya list ü lkelerce desteklenen halkların kurtuluş savaşlarının fır
tınası ka rşısı nda em perya listler onlarca Afrika devletin in  m i l li bağı msızl ı 
ğ ın ı  tan ımak zorunda ka l mış lard ı r. A.B.D. sald ı rga nları Viyetnam'da yeni 
yeni yüz kızartıcı yeni lgi lere uğruyorlar, sosya list ü lkelerin çok yön lü  ve 
sürekli olarak artan yardım ından ve bütün dünyanın  i lerici güçlerin in aynı 
biçimde desteğ inden emin olan Viyetna m  halk ın ın  kahramanca d i renişiyle 
karşılaşıyorlar. 

Nevarki emperya l izm tuttuğu köprü başlarını gönül lü  o lara k  elinden 
bırakmak niyetinde deği ld i r. Emperya lizm türlü ma nevra lara başvu rmakta, 
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yeni gerg in l ik  yuva ları yaratmakta ve halklar ın ku rtuluş hareketlerini bağ
maya ça l ışmaktad ı r. 

Sırası  gelm işken bunun la i lg i l i  olarak Vakı ndoğu olaylarına deği nel im.  
Genellikle bilindiği gibi Birleşik A.rap Cumhuriyeti, Suriye ve öteki A.rap 

devletleri kend i lerini sömürge boyunduruğundan kurtarm ışla r ve emper
ya l izme karşı kara rl ı  bir savaşa geçm işlerdir. Bu bölgede el indeki ki l it 
noktalar ını  birbiri a rd ına kaybeden em perya l izm uzun za mandır  önder 
a ra p  devletlerin in  bağ ı msızl ı kların ı  ve sosyal i lerlemelerini sağ la m laştı r
mak  yolunda ya ptı kları hamleleri önlemek a macını  güden planlar üzerinde 
durmaktadı r. Emperya l ist propaganda uzun yı l lardanberi ısra i l  i le Arap 
devletleri a rası nda d üşma nl ık  tohumları ekmektedir. 

Vakı ndoğu a n laşmazl ığını  ya l n ızca ara plarla ya hudiler a rası ndaki m i l l i  
çatışmaları n b i r  sonucu olarak gösterme çabaların ın  gerçek davra nı şla 
hiçbi r i l işiği yoktur. Burada esas olan başta A.B.D. emperya l izmi o lmak 
üzere uluslararası emperya l izmin ısrai ldeki hakim çevreleri kul lanara k  Bir
leşik Arap Cumhu riyeti, Suriye ve öteki önder Arap devletleri n in  i lerici 
idarelerin i  devirmek ve yeni sömürgeci koşul ları bütün ara p  dünyasına 
kabul etti rmek yolunda bir denemeye girişmeyi kararlaştırmış olmasıd ı r. 

Partimiz  ve sovyet halkı Vakındoğu sorunları karşısında kararlı bir enter
nasyonalist tutum, s ın ıf  ba k ımından tutum a lmaktad ı r. Biz ısra i l in  hakim 
çevreleri i le  bu devletin emekçi yığ ın ları arası nda kes in l ikle ayır ım ya pı
yoruz. Aynı zamanda da ı rkçı ve mi l l i  i nhisarcı nasihatlara karşı ve herbir 
halk ın  kendi  bağı msız m i l li devletini yaratma hakkından yana çıkıyoruz. 
Sovyetler Birl iğ in in  temel l i  dış siyaset i l kelerinden biri budur. Bu soruna 
başka türlü her yanaşmayı emperya l ist güçler sald ı rgan eylem lerin i n  ger
çek hedefleri ni örtbas etme ya ra rı na durmadan kul lanmaktadırla r. 

Sosya list devletlerin ve öteki i lerici g üçlerin çabaları sayesinde sald ı r
ganl ığ ın  durduru l ması,  ateş in  kesi l mesi sağ lanabi ldi .  Ama durum karma, 
şıkl ığ ın ı  koru maktad ı r  ve ısra i l  sa ld ı rganl ığ ın ın  sonuçları n ı  daha çabuk 
gidererek Arap devletlerine barış, m i l li bağ ı msızl ı k  ve sosyal i leri l ik  
yolunda gelişmeleri için barışçı koşul lar  yaratmak uğrunda bütün barış 
güçlerin in  daha büyük çaba harcamaları gerekl idir. Anti-em perya list 
cephe, saldırganı  mora l  ve politik bakımdan suçlamak için, onu işgal ettiği 
bölgelerden çekil meye zorlamak için, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Suriye, 
Cezair ve öteki Arap devletlerin in  u lus lara rası durumunu sağ lamlaştırmak 
için ve onlara gerekli olan başka yard ım larda bulunmak için bütün gücü nü 
ha rca mak zorundadır. Emperya l ist gerici l iğ in henüz a nti-em peryal ist cephe 
içinde ayrı ayrı kesimlerde geçici bir şekilde ağ ı r  bastı rabilecek ve böylece 
de devrimci süreci kısmen frenleyebilecek kuvvette olduğunu Va kındoğu 
çatışması göstermiştir. Ama emperya l izmin bu kez de bu cepheyi yara
madığ ın ı  ve Arap Doğusu'nda hedeflerine u laşamadığ ın ı  a rtık söyleye
bi l i riz. 

Dünya sahnesinde kuvvet oran ı  sürekli ve değ işmez bi r ölçüde deği ld i r. 
Bugün bütün u lus lara rası sorun ları n  komünistlerin çaba gösterdi kleri g ibi 
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çözümlenmesi otomatik olarak önceden tayin edilemez. Bunun birbiri ne 
i l işkin iki etkene bağ l ı  olduğu gözden kaçmamal ıd ı r :  Dünya sahnesinde 
sınıf güçlerinin objektif guruplaşması bir etken ; barış ve sosyal i leri likten 
yana çıkan güçlerin politika lar ın ın  doğru luk  derecesi de ikinci etkendir. 

Sosya l izmin durumu nun emperya l izmin  a leyhine daha da sağ lamlaşt ırı l 
mas ı  için a ra l ıksız çaba harca mak, sürekli  olara k  savaşmak gerektir. Bunu 
tayin edecek olan ya l n ızca Sovyetler Birl iğ in in  füze ve çekirdeksel silôh lar  
g ücü, yaln ızca Varşova Antlaşması ü lkelerin in  askeri ö rg ütünün olgunluğu 
değildir. Bu aynı zamanda bütün a nti-emperya l ist güçlerin etkin ve doğru 
tedbirler a lmasına bağl ıd ır .  

Genel  kuvvet oran ı  iç in öneml i  olan, sosya l ist toplu luğunun birliğ in in  
ne kadar  s ıkı olacağı ,  bütün devrimci kol lar ın eylemleri n i n  ne derecede 
ahenkl i  olduğudur. Unutmamak gerekir ki emperya l ist stratej i ,  sosyalist 
ka mpı  içi nden kundaklamak, ü l keleri birbirine düşürmek, devrimci güçler 
arasındaki fik ir  başka lıklarından yararlanmak noktalar ından ha reket 
etmektedi r. 

Devrimci g üçler emperya l izmin stratej is ine kendi politik stratejileriyle 
karşı çıkma ktad ı r. Bu stratej i n i n  başl ıca tezleri u lus lararası komünist hare
ketin i n  program belgelerinde - 1 957 ve 1 960 bi ld iri lerinde tan ım lonmış
tır. Bu tezler, devrim ve sosyal i leri l i k  güçleri n i n  gelişmesi uğrunda elve
rişl i  koşu l lar  sağ la mak, em peryal izm güçleri n i  bağla ma k  ve bir termo
nü kleer dü nya harbi n i n  çıkmasını  önlemek içindir. 

Bu stratej i n i n  başarısı gerek herbir devrimci kolun  siyaseti n in  doğ rulu
ğuna ve gerekse onları n  öteki devrimci kol lar ın durumlarıyla ahenkleş
melerine bağ l ıd ı r. Tecrübeler gösteriyor ki : komünistler hareketlerin i  
a henkleştirdikleri yerlerde emperyal ist stratej iye karşı başarı kaza n ma k
tadırlar. 

Mao Tse Tung gurubunun  bölücü doğrultusu hepimize onların  sebep 
oldukları kayıpları g idermek gibi a ktüel bir ödev yüklediği nden, bir l ik 
soru n u  daha da acil olmaktad ı r. Bunun için Mao Tse Tung gurubunun 
bölücü faa liyetlerine ka rşı kararl ı  bi r savaş yürütmek gerekl id i r. Emper
yal izmin sa ld ı rgan l ıklarına karşı etkili bir şekilde ç ıkabil mek ve u luslara 
ras ı  güven l iğ i  gara nti edebi l mek birçok ba kımdan b u  savaşın başa rıs ına 
bağl ıdır. Sovyet devletin i n  d ış  siyasetinin hedefi, SBKP XXi ii .  Kongresinde 
bel i rtildiği g ibi şunlard ı r :  Sosya l izmin ve komünizmin kuruluşu uğrunda 
öteki sosyalist ü lkelerle birlikte elveriş l i  u lus lara rası koşul lar  sağla mak ;  
sosyalist ü l kelerin birl iğ ini  ve bütünlüğünü,  dostluğunu ve ka rdeşçe bağ
l ı l ığ ın ı  pekleşti rmek ;  m i l l i  kurtu luş hareketlerin i  desteklemek ve geliş
mekte olan genç devletlerle çok yönlü  bi r işbirl iğ i  yürütmek ;  başka başka 
toplumsal düzenleri ola n devletlerin barış içinde yanya na yaşa maları i l ke
sini ısrarla savunmak, emperyalizmin  saldırgan güçlerine kesin darbeler 
ind i rmek ve insan l ığ ı  yeni bir dünya harbi nden korumak. 

Dış siyaseti mizin bütün bu yönleri birbirine bağ l ı  olduğundan gerek 
a nti-emperya l ist savaşın desteklenmesiyle barış içinde yanyana yaşa manın 
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temel inden kundaklandığ ı  yolundaki görüşü ve gerekse barış içinde yan
yana yaşa ma i lkesini savunmakla anti-emperyal ist savaşın zayıf düşürül
düğü görüşünü aynı şeki lde yanlış buluyoruz. Bize göre. barış  içinde yan
yana yaşama uğrunda savaşla anti-emperyalist savaş a rasında ayrı lmaz 
b i r  bağlantı vard ı r. 

Barış içinde yanyana yaşa ma. sosyal ist ü lkeler i çin a macın kendisi 
deği ld i r. Barış içinde yanyana yaşa ma yalnızca onların çı karlarına hizmet 
etmemektedir. Aynı zamanda kapitalist ü l kelerde komünist pa rtilerin 
durumlarının sağlamlaşmasına hizmet etmekte ve işçi sınıfıyla bütün emek
çilerin çıkarları  uğrunda yürüttükleri savaşta onlara yard ı mcı o lmaktad ı r. 
Genç (Tli l l i  devletler. ü retim güçlerini gel iştirmek. kendi ekonomik potan
siyel lerini b i r  bütün olarak sağ l a mlaştı rmak. sosyal i lerlemeyi emekçilerin 
ç ıkarına garanti a ltına a lmak ve yeni-sömürgeci l iğin da rbelerine karşı 
koymak uğrunda barış içinde yanyana yaşa madan başarıyla yararlana
bi l irler ve ya ra rlanmaktadırlar. Bu i l ke daha da öngörüyle ve kararlılıkla 
kul lanıldığ ında.  m i l li kurtuluş hareketleri bölgelerindeki i lerici rej i mierin 
otoritesini daha da a rttı rır ve durumları nı sağ lamlaştır ır. 

Emperya l istler yü rüttükleri siyasetleriyle öncel ik le barış içinde yanyana 
yaşa ma i lkelerini yozlaştırmaya çal ışıyorlar. Bu arada Birleşik Amerikanın 
hakim çevreleri. kudretini küçümseyemedikleri Sovyetler Birleğiyle i l iş
k i lerinde bu i l keleri tanı r görünüyorla r. Ama. bazı sosya l ist ü lkelerle ve 
kurtulmuş ü lkelerle i l işki lerinde aynı i l keleri uygulamaya yanaşmıyorla r. 
Partimiz böyle bir  tutu mu kesinl ikle reddeder. 

Son zamanlarda şu iddia lar  duyu lmaktad ı r :  Dünya ölçüsünde sosya
l izme geçişin tarihsel bakımdan geri dönüşü ol mayacağı açık olduğuna 
göre. günümüzde barış  içinde yanyana yaşama i lkesi artık eski miştir. Bazı 
naza riyeci ler bu i l kenin şimdi devrimci sürecin gelişmesini önlemeye baş
ladığ ını açıkl ıyorlar. Bu gibi açıkla malar  ve «nazariyeler»in hiçbir tutarl ığ ı  
yoktur. Bunlar  yalnız d ış görünüşte devri mcidi r. a ma özleri bakı m ından 
devrimci ha rekete zarar getirmektedir. Toplumsal düzenleri başka başka 
olan devletlerin barış içinde yanyana yaşa maları i l kesi proletarya ile 
m üttefiklerinin kapitalizme karşı yü rüttükleri sınıf savaşının gelişmesi için 
sosyal ist olmayan ü lkelerde sosyal izmin zaferi için hertürlü olanağ ı ver
mektedir. 

Bi l indiği gibi 1 957 ve 1 960 ulus lararası konferansıarında bütün komünist 
partileri açık ve seçik olara k  bel irtti ler ki .  yeni bir dünya harbinden ko
runma uğ runda savaşmak komünistler için birinci derecede öneml i  b i r  
ödevdir. Gene bi l indiği  g ib i  bu şiarın ortaya konması ve  kararl ı l ık la uygu
lanması geri b ı ra ktığ ım ız  dönemde yalnızca bir  dünya harbinden uza k  ka l
makta deği l .  demokrasi. m i l l i  bağ ı msızl ı k  ve sosyal izm uğrunda savaşan 
bütün sosyal güçlerin durumlarının sağ lamlaşmasında da m uazza m b i r  
rol oyna mıştır. Komünist ha reketi. barış i çinde yanyana yaşa mayı dünya 
sahnesindeki sınıf savaşının bir  şekli olarak a l ma kla.  tekelci kapital izmin 
hakimiyetine ka rşı savaşta yığ ınların etkinliğinin artmasını sağ l a mıştı r. 
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Buna karşı l ı k  ba rış içinde yanyana yaşa ma prensi binden vazgeçmek, yal
n ızca u lus lara rası durumu son derecede kötüleştirmekle kal maz, yaln ızca 
insa n l ığ ı  her an bir termo-nükleer çatışman ın  çıkması tehl ikesi içinde 
b ı rakmakla kal mazdı aynı zama nda emperya lizme ka rşı, sosyal devrim 
uğrunda ortak savaşta komünist partilerin in  birçok m üttefiklerini kaybet
meleri sonucun u  da doğururdu. 

işte bu yüzden marksist- Ienin istler ,«solcun-radikal,  maceracı isteklere 
ka rş ı ,  her fı rsatta atom si lôhlarıyla tehdit etme isteklerine karşı, her a n laş
mazl ıkta düşün meden bir  dünya ha rbi rizikosuna gi rme çağrıs ına karşı 
çıkmaktad ı rlar. 

5. 

Marksizm·leninizm - Dünyanın devrimci yenilenme teorisi 

Parti miz i lk  muzaffer proletarya devri minin,  top lumun sosyal ist dönü
şümünün başına geçmekle muazza m bir  tarihsel sorumlu luk  yüklen iyordu.  
Bu sorum luluğun üstesinden gelebi lmek, politik doğrultuyu her  a n  doğru 
olarak tayin edebi lmek için parti, dünya olayla rı n ın  tecrü beleri n i  ve kendi 
ü l kesinde yığ ı n lar ın tecrü beleri ni genelleştirip gerekli nazari sonuçları 
çıkarmak zorundayd ı .  Devrim in  geleceğ i, çağ ı mızda insa n l ığ ın i lerleme
sinin teorik yönetimi ve ideoloj ik temeli olarak marksizmin  otoritesi, bunun 
ne derece doğru ve gerçekleştiri lebilir olmasına bağlıydı. 

Teori artık doğrudan doğruya yeni gerçeğe şekil vermeye kat ı lmakla 
yükümıüydü. Ve Lenin ' in ,  partinin en seçkin düşünürlerin in  cesa reti ve 
devôsô teorik iş i  burada bütün gücüyle kendi n i  gösterd i.  Sosya l ist kuru
cu luk  işlerinin örgütlenmesinde Lenin  ve pa rti, geçiş dönemi g ibi, işçi 
s ın ıfıyla köyl ünün  ittifakı ve sosya l izmin zaferi için bu ittifa kın önemi gib i ,  
yen i  t ip devlet idaresi n in  geliştiri lmesi, tarımda kooperatifler biçiminde 
bi rleşme, sosya l ist sa nayileşme, sosya l ist mi l letlerin doğuşu ve gelişmesi 
ile çok halkı ı  bir sosya l ist devletin gelişme biçim leri, kültür devri mi  g ib i  
pek öneml i  sorun ları işlediler. Partin in sosya l ist kurucu lukta ve daha sonra 
komünist kuruculukta yönetici ve yön verici güç ol ması ile i lg i l i  Len inci 
öğ reti n in  gel işti ri lmesi uğrunda muazza m çalışma lar  ya pı ld ı .  

Bunun iç in  b iz  tama men hak l ı  olarak diyebi l i riz k i ,  Sovyetler Birl iği nde 
sosyal izmin zaferi yal n ızca sovyet halkı n ı n  fedakô rca ça l ışmaların ın  b i r  
zirvesi, partin in  politik ve örgütsel ça l ışmaları n ı n  b i r  zirvesi değil ,  aynı 
zama nda bi l i msel sosya l izm naza riyesi n in  gel işmesi n in  bi r z irvesi, yeni 
görüntüleri genel leştirerek devrimci pratiğin yolunu ayd ın latma n ın  da bir 
zirvesidir. 

Sovyet toplumunun komünizm kuruculuğuna geçişi, b i l imsel teorin in  
rol ünü  daha da arttı rmış ve partin in  önüne yen i  büyük teorik sorun lar  
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koymuştur. Bu sorunları n  işlenmesi, SBKP'n in  XX, XXi, XXI I ,  ve XXI I I .  Kong
relerinde, yeni parti progra m ı nda ve Merkez Komitesi n in  1 964-1966 Ple
nu mları kara rlarında baş yeri a l m ıştır. SBKP teorik olarak komünizmin 
maddi-teknik temel in in  yaratı lmas ın ın, komünist toplumsal i l işkilerin doğ
ması n ı n  esas ları n ı  ve sosya l ist demokrasiyi daha do gel iştirmek, sosyal ist 
m i l letler a ras ı ndaki i l işkileri o lgunlaştırmak zorunluğunun esaslarını  koy
muştur. 

Ma rksist- leni nist pa rtilerin kol lektif çal ışmaları n ı n, günümüzün öneml i  
soru n ları n ı n  işlenmesine büyük b ir  katkısı o lmuştur. Bu soru n lar  a rasında, 
sosyal ist d ünya sistemin in  doğ uşu ve gelişmesinin ka nun lu lu kları ,  sömürge 
olmaktan kurtu lan  devletlerin sosyal gelişme yolları, yeni tarihsel koşul la r  
içinde sosyal ist devrim teoris in in daha d o  gel işti ri l mesi, yeni b i r  dünya 
ho rbinden uza k kalma olanaklarından ç ıkacak sonuç to vard ı r. 

Biz, kardeş partilerin pol itik ve teorik faal iyetlerini komünist ha reketin in  
orta k ma l ı  o larak, komünistlerin bundan sonra do büyük Oktobr davasın ı  
deva m etti rirken yeni yeni boşarı lara erişeb i lmeleri için dayanabi lecekleri 
kazançlar olarak değerlendiriyoruz. 

SBKP ulus lara rası  komünist hareketinde sürekli o larak  fikir ve görüş 
değiş-tokuşundan yanadır ve marksist- leni nist düşü ncenin kardeş parti
lerde ya rattığ ı  iyi olon herşeyi devra lara k  bunla rdan ya rar lanmak çaba
s ındadır. Devri mci teoriye onları n  yaptığı  katkıyı SBKP, kardeş partileri n 
ortak teorik çal ışmaların ı n  b i r  pa rçası saymaktadı r. 

Komünist parti lerin in  hem politik hem de teorik a lan lardaki özerkliği, 
marksizm-Ieninizmin gel iştiri l mesi nde daha do o rta n olanakları ve tec
rübeleri, teorik sorun lara u lus lara rası  yonaşmadon sapma maya daha 
kuvvetle di kkat edi l mesin i  gerektiriyor. Sorun lara a ncak bu biçimde ya
naşma i le m a rksizmin  gerçekten d ü nyayı kapsayan devrim öğ retisi o lara k  
gel işmesi sağlanabi l i r. Ancak böyle b i r  yonaşma, dünyan ın  neresinde 
olursa olsun lar, bütün devrimci ler için devrimci öğ retin in  teşebbüslerinde 
bir  yönetmen ol masına ya rdı mcı olabi l i r. 

Dünyayı kapsayan toplu msal gel işmenin geleceği, insa n lığ ın  geleceği 
marksizm-Ieninizm ile b i rb i rine bağl ıd ı r. 

Şimdiki koşul lar  içinde bu geleceğin  bi l imsel-teknik devrimden ayrı la
mayacağı, bunun verdiği devôsô olanaklardon ayrılo mayocağı açıktı r. 
Şurası do açıktı r ki, ölçuleri muazza m derecede büyümüş ve gittikçe kar
maşıklaşmış o lon  sosyal ve politik süreçler, 20. yüzyı l ı n  fırtına l ı  b i l imsel
teknik i lerlemesi n in  insan l ı k  hizmetine veri lebil mesi için yen i teorik ödev
lerin çözümlen mesini gerektirmektedir. 

Dünya n ın  sosyal ist dönüşümü ile b i l im ve tekniğin devôsô gel işmesi 
esasında bi rbi rin i  ta mam layan iki devri mdir. Bu ne demektir? Eğer teknik 
devrim ve onun sonuçları muzaffer proleta rya n ı n  el inde bulunursa, bunlar 
işçi  s ın ıfı n ın  çıka rlarına,  emekçi y ığ ın ların ,  bar ış  ve sosyal i leri l iğ in  çıka
rı na hizmet eden muazza m bir güç o lur. Teknik devri m in  meyva larından 
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tama men yararlanan sosyal izm, 20. yüzyı l ın ikinci yarısında tarihsel geliş
menin ana yolunu d üzlemektedir. 

Bi l imsel-tekni k devrimin mu htevası - üretim g üçlerinin gelişmesinin 
aza m i  ölçüde hızlandı rı lması - 20. yüzyı l ın sosyal devriminin başl ıca 
ödevine ta m uygun düşmektedir. Böylece her i ki devrim esasında bi leşik 
ve önlenemeyecek olan süreci, eski uygarl ığı yadsı ma yeni bir  uygarl ığ ı ,  
komünist uygarl ığ ı  yaratma sürecini yansıtmaktadır. 

Artık sosya l ist toplu m  bir  s ıra ü lkede b i l im ve tekniğin çağdaş kazanç
larından yararlanarak Marx ve Engels'in açıkladığı i l keyi gerçekleştirmek 
üzere doğru yolda yürümektedi r. Bu i lke şudur: «herbirinin serbestçe ge-o 
I işmesi, hepsinin serbestçe gelişmelerinin şa rtıdır». 

azet olara k :  Oktobr Devrimi  bütün insanlığa ne getird i ?  
Genel olara k  buna şöyle ceva p veri lebi l i r :  
- i k i  kıt'aya uzanan dev bir  ü lkede, Sovyetler Birl iğ inde sosyalizm zafere 

ulaştı ve kom ünizme geçiş başladı. 
- Uç kıt'ada 13 ü lkede daha sosyalist devrim zafer kazandı ; bu ü l ke

lerin çoğu sosya lizm kuruculuğunda kesin başa rı lara u laştı la r. 
- Sosya list dünya sistemi,  Oktobr'dan sonraki en büyük tarihsel kazanç 

olan, günümüzde devrimci güçlerin en sağlam burcu kuruldu.  
- Bir zamanki sömürge ve bağı m l ı  ü lkelerin ha lkları dünya sosyal izminin 

ve devrimci işçi hareketinin desteğiyle emperya l ist boyunduruğunu kırı p 
attı, sömürge i m pa ratorluklarını yıktı ve bağı msız gel işme yoluna girdi ; 
bunların önder bölümü sosyal ist yönel imi  benimsedi. 

- Oktobr devrimi  ve öteki muzaffer sosyal ist devri m ler, kapitalist ü lke
ler proleta ryasının kendi g ünlük çıkarları ve son hedefi uğrunda yürüttüğü 
savaşın koşul larını öneml i  derecede etki lediği gibi onların demokrasiyi 
gel iştirme uğrunda ve sosyal izmin zaferi için yürüttükleri savaşta öneml i  
başa rı lar kazanmalarına yardı m  ediyor. 

- i l k  sosya l ist ü lke olan Sovyetler Birl iğ i ,  faşist köleleştirme tehl i kesin
den insanl ığ ın ku rtu l masında baş rolü oynadı,  bir s ıra ha lkı yokolmaktan 
kurta rdı .  Faşizmin yeni l mesi, ha lklara karşı zor kul lanı l masına, ha l kların  
özg ü rlüğüne ve  bağ ı msızl ığ ına da rbeleri ind irilmesine karşı genel b i r  nefret 
havası ya rattı ve devrimci hareketin bütün d ünyada daha yüksek, yeni bir  
d üzeye ulaşmasına katkıda bulundu. 

- Sovyetler Birl iği, Sosyal ist dünya sistemi ve ulus lara rası  devrimci işçi 
ha reketi, bir nükleer harpten korunmoda kesin rol ü  oynamaktadı r. Ve 
dünya harp lerini toplum hayatından ta ma men silip atmak için yürütülen 
savaşta başlıca g üçtür. 

- Oktobr'un yolunda geçen 50 yı l ,  sosyal izm fikirlerinin geniş ölçüde 
insanl ık  bi l incine g i rip yerleşmesine katkıda bulund u ;  marksizm-Ieninizm'i 
çağ ı mızın fikir hayatının m erkezine oturttu ve mi lyonlarca emekçinin sosyal 
adaletin zaferine besledikleri inancı kuvvetlendirerek, onların bu ü lküye 
erişmelerinin kendi el lerinin, kendi a kı l la rının ve kendi i radelerinin b i r  
eseri olacağına onları inandırd ı .  

752 

TÜSTAV



Bütün bunlarda, Oktobr' ın insan l ı k  tarihine katkıs ın ın  kaybol maz öne
mini görüyoruz. Ve bugün, 50. y ı ldönümünün a rifesi nde bütün inancımız ia 
Lenin' in öngörüyle söylediği şu sözleri tekrarlayobi l i ri z :  «Komünizmin 
zafere ulaşmam asına imkôn yoktur. Zafer komünizmin olacaktır.,. 

Biz sovyet komünistleri g ib i  öteki ü lkelerin komün istleri de Oktobr 
Devri min in  jübi les in i  hakl ı  olarak bozulmaz enternasyonal kardeşl iğin 
b i r  .sem bolü, Oktobr davası  ve fikirleri etrafı nda bizleri birleştiren sada
kat ın  bir sembolü saymaktadı rior. 

Devrimci 50 yı l ın marksist-leninist parti lerce genel leştir i len tecrübeleri 
muazzam bir ideoloj i k-politik güçle doludur ve şü phesiz marksizm-leni
n izmin ölü msüz f ikirleri n in  bütün ülkelerde daha da yayı lmasına hizmet 
edecek, proletarya enternasyonal izmi ne, tüm üyle dünya n ı n  sosyal ist dönü
şümü dava sına yeni zaferler kaza ndı racaktır. 
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Emperyalizme karşı olan bütün güçlerin birleşmesi 

arap halklarının ilerlemesi için tek yoldur 

Emin Salim, Ticani Babiker 

ısra i l in sa ld ı rıs ından evvel, bi rkaç hafta boyunca, emperyal ist propa
ganda ısrai l i ,  Arap komşuları n ı n  sa ld ı rı eylemleri n in  kurban ı  olarak gös
teren bir ka mpanya yürütmüştü. Buna yeryüzünün çeşitli yerlerinde, genel 
olarak, Amerikan ın  sald ı rı politikasına karşı koyan bazı demokratik çev
reler bile aldanmıştı. Bu çevreler Yakın Doğu krizin in bir Arap-isra i l  
çatışması olduğunu ve ısra i l i n  kendin i  savunmak iç in  harekete geçtiğ in i  
zannettiler. Ş imdi  a rtık daha az i nsan inansa da, masal halô etkis in i  gös
termekte ve saldırı için fazladan bir bahane rolü oynamaktad ı r. Kamu 
oyunun a ldatı lmasından maksat, herşeyden önce Yakın Doğu krizi n in  
gerçek karakterini g izl iyerek, Amerikan emperyal izmin in rolünü ve niyet
lerin i  maskelemek ve aynı zamanda Arap halklar ın ı  mi l letlerarası dayan I Ş
madan geniş ölçüde mahrum  etmekti. 

Emperyalistlerin ve ısra i l i n  propagandalarına göre, kriz Birleşmiş � 
�likleri n in  çekilm...!tsi ve Akabe körfezin i n  israi!JI�f!1.ileri!l_�_k��s_1 
üzerine başlamışt ır. Halbuki 'bunu ısra i l in ,  Haziran  ayından önce, Ordüne 
ve Suriyeye karşı sa ld ı rı hareketleri nde bulunduğu gerçeği olduğu kada r, 
ısraildeki yönetici çevrelerin ,  Kah i re hükümetin i n  gerekli ölçüleri a lmasın
dan evvel yaptıkları harpçi beyanatlar da ya lanlamaktad ır. Eşkol i le 
Dayan ın  gazetelerde çıkan ve ş imdi g iz l i l ik perdesine bürünen beya� 
ve birçok delil ler, sald ı rı ile i lg i l i  gayet titiz hazırl ık ların ,  en azından bu 
y ı l ı n  başında planlanmış olduğunu göstermektedir. 

isra i ldaki siyonist yönetici çevreler, 1 948 yı l ından beri, emperyalistlerin 
Arap ülkelerine karşı y ıkı cı eylemlerinde daimi o larak maşa rolünü oyna
mış lard ı r. Ve bunu yaparken, �ı<en:di yayı lma hedeflerin i  
de gözönünde bulundurmuşlardır. Esasen bu çevreler isra i l in  s ın ı rlarını 
� nehirlerine kadar genişletme n iyetlerini de gizlem iyorlar. Arap 
aleminin mi l letlerarası önemini küçüısemel/�mkün deği ld i r. Bunu bi l
hassa zengin yeraltı kaynakları ,  hayati önem taşıyan hava ve den izyol
lar ın ın düğüm noktasında bu lunmasın ın verdiği stratej i k  durum ve üç 
kıtaya yakın olması sağlamaktad ı r. 
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Uzun y ı l lar  boyunca Arap meseleleri Londran ın, Parisin ve Vaşingtonun 
kontrolü a ltında bulunmuştu. Fakat son 10 sene iç inde menzara süratle 
değişti, çünkü 13 Arap Olkesi siyasi bağımsızl ık ları n ı  elde ettiler. Birleşik 
Arap Cumhuriyeti, Suriye ve Cezayir sosyal ve ekonomik bakımdan köklü 
değişikl ikler yapmak yolunu tuttu lar ve mi l l i  hayatların ın  düzenlenmesinde 
önemli başarı lara u laştı la r. Bu ü l kerce elde edilen başarı lardaki çekici l i 
ğ in  ve sosya l izmin yükselmekte olan itibarın ın  etkisiyle, Arap a lemin i  
güçlü bir halk devrimi  hareket kapladı. Bu hareketin amacı sömürgecilerin 
hakimiyeti a ltında bulunan bütün arap topraklar ın ı  kurtarma k, yabancı 
askeri üsleri tasfiye etmek, bağımsız bir dış politika izlemek, yabancı ve 
yerli sermayenin hakimiyeti ni ortadan kald ı rmak ve Arap alemin in kaynak
ların ı ,  bu ü l keler ha lkların ın  refahı ve i lerleyişi uğrunda kul lanmaktır. 
Genişl iyen ve savaşçı eylemleri gitgide artan bu hareket mi l letlerarası 
devrimci sü reçte önemli bir yer a ld ı .  

Oyle bir durum meydana geld i  k i ,  emperya l izmin dünyan ın  bu bölge
si ndeki hayati çı karları ciddi bir tehl i ke karşısı nda ka ld ı .  Işte Arap alemin
deki  devrime karşı birbirini kova l ıyan sa ldırı hareketlerin in  sebebi budur. 
Arap feoda l lerin in ve kapita listleri n in  de çıkar ve imtiyazları teplike karşı
sında kaldığı için, emperyal istler bu zümrelerle birleşerek Arap devrim 
hareketini yoketmeye niyetlendi ler. Esas darbe de, bu hareketin Yakın 
Doğudaki başl ıca başarı larına, Birleşik Arap Cumhuriyeti i le  Suriyedeki 
i lerici rej imiere yönelti ldi .  

Devrimci hükümetleri, hükümet darbeleri ve suikast tertipleriyle yıkmak 
için, ardarda denemeler yapı ldı .  I lerici rej im ierin tecrit etmek, diğer ü l ke
lerdeki devrimci hareketleri ürkütmek ve i leri ve emperyal izm a leyhtarı 
güçler a rasında birl ik sağ lanması uğrundaki gayretleri d inamitlemek içi n ,  
komünizm düşmanl ığ ı  yolu seçi ld i .  Çeşitli Arap ü lkelerinde demokrasin in  
s ın ı rlandırı lması, devrimci partilerin yasaklanması, devrimcin l iderlerin 
katled ilmesi ve baskı kampanya ların ın  uygu lanması hususunda, değ işik 
oran larda başarı lar elde edi ldi .  Emperya l istler ve onları n  maşa ları ,  müs
l üman l ığı bayrak yapmak yüzsüzlüğünü de göstererek, « Is lôm Paktı . . kış
k ı rtmalarıyle dünyan ın  bu bölgesindeki bütün gerici güçleri birleştirmek, 
« ı l ım i ı  .. hükümetleri kendi safla rı na çekmek ve böylel i kle devrimci rej imieri 
kuşatarak, yöketmek ümidine kapı ld ı lar. 

Fakat bu yı l ı n  başlarında, emperyalistlerin Arap devrimci l iğine karşı bir 
mukabi l  taarriz sağ lamak denemeleri n in  iflôs ettiği , gözle görü lü r  hale 
geldi .  Arap alemindeki devrimci hareket, hem de bütünü i le, elde ettiğ i  
başarı ları koruyabi id i .  I lerici rej imiere karşı yapı lan  entrikalar a rdarda 
ortaya çıkarı ld ı .  Siyasi ve iktisadi  baskı larda başarıs ız l ık bel irtileri ortaya 
çı kmaya başladı .  «Islôm Paktı .. n ın  içyüzü açıklandı ve kitlelerin gözünde 
itibarı n ı  yiti rdi .  Adende ve Güney Arabistanda, Ing i l i z  işga l ine karşı açı lan 
savaşlar birbiri n i  iz ledi .  I lerici güçler ve mi l l i  kurtuluş kuvvetleri birl ik bay
rağ ın ı  yükseltti ler ve bir l ik uğrunda bazı somut tedbirler aldı lar. Bu uğur-
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daki çağrı ve uyand ı rdığ ı  güçlü yankı lar, emperyal izmin Arap alemindeki 
etkisine karşı güdülen savaşın kuvvetlenmesine yard ım etti. 

Emperya l istler, devrimci l i kle geric i l ik  a rasındaki savaşın,  mantıki sonu
cuna kadar devam etmesine göz  yumulamıyacağ ın ı  ça bucak an l ıya rak 
saldırı ve harp yolunu tutmayı ka ra rlaşt ırd ı l a r. Amaçlar ına u laşmak için 
de ısra i lden ve Arap-ısra i l  an laşmazlığ ından faydalandı la r. Böylel ik le 
emperya l istlerin sa ld ırı takti kleri n in  s ins i l iğ i  kendis in i  b i r  kere daha gös
termiş o ldu .  

Katiyyen d in i  ve irki b i r  ka rakteri o lmıyan Arap-ısra i l  anlaşmazl ığ ı n ı n  
ayrıntı lar ına g i rmeden, şunu bel irtmeliyiz k i ,  Yahudi ler, son  1 4  yüzy ı l  
boyunca, Arap memleketlerinde h içbir zaman baskıyle karş ı laşmamışlar
d ı r. Bunun tam aksi olmuş, yani dünyan ın  diğer bölgelerinde katl iamlar 
yüzünden ve kendi lerinden nefret edilmesi sebebiyle çok isti rab çeken 
Yahudi ler, Arap halkları a ras ına da ima tehl i kesizce s ığ ınabi lmişlerd i r. 

Emperya l istler Arap ü lkelerinde yapı lan şovenistçe beyanatla rdan fay
dalanmış lar, bu a rada sahte beyanotlar  icadetmekten de geri ka lmıyo rak, 
bunları b i r  kısım i lerici Arap l iderlerin inmiş g ibi göstermişlerd i r. Bununla 
da, Arapları n  her an  isra i l  a leyhinde b i r  imha harbine başlamak hazır l ı
ğ ı nda oldukları kanıs ın ı  uyandırmak ve Yahudi lere karşı mevcut sempati
den istifade i le, dünya kamuoyunu Araplar a leyhine çevirmek amacın ı  güt
müşlerd i r. 

Bu s ıra larda ısrailde «sauvunma .. harb in in hazır l ı k ları h ız landırı lm ıştır. 
Hükümetin daha m i l itarist olması için kabinede yen i  bir g ruplaşma yapı l
mıştır. Bazı emperyalist ü lkeler Israi le muazzam miktarda s i lôh sağlamış
la rd ı .  Harp isterisin i  a levlend i ren ısra i ldaki aş ı rı çevreler için, emperyal iz
m in  bir nevi «hayı r duacıs ı  . .  o lan Amerikan ın  a ltıncı f i losu, ha rbe hazı r 
hale getiri lm işti r. Sa ld ı rı hareketleri n i  açıklamak cesaret in i  gösteren i sra i l  
Komünist Partis in i  ve  bu partin in  mi l letveki l lerini susmaya zorlamak için 
denemelere başvuruldu. Fakat, şovenistıerin amansız tedb i r  ve baskı lar ına 
rağmen, israi l  Komünist Partisi, sa ld ı rı yapı ldıktan sonra da, enternasyo
nal izm mevki leri n i  terketmiyerek, Isra i l i n  sa ld ı rgan l ığ ın ı  takbih etti. Parti 
Merkez Komitesi n i n  22 Haziran 1 967 tari h l i  plenyumu tarafı ndan kabu l  
edi len kara r su reti nde «ısra i l i n  güvenl iğ i  ve geleceği saldı rıya son veri l 
mesini, el leri Viyetnam ve d iğer memleketler halk ları n ı n  kanı i le  bulaşmış 
o lan Amerika l ı  petrol ve s i lôh kra l la rıyle yapı lan iş lerden vazgeçi lmesini 
gerekti rdiği  .. bel i rti ld i .  

Feci olayların cereyan ettiği s ı ra larda, yani Haziran ayın ı n  başlarında, 
Arap memleketlerindeki devrimci ha reket, bel i rl i  başarı larla, gel işmekte 
olduğu ha lde, a rzu ed i len amaçlara u laşmaktan uzaktı . Arap memleket
Ierinden birçokla rı, kendi halk ların ın  köklü menfaatlerine karşı entrikalar 
batakl ığ ına dalmış  o lan gerici rej imierin köleliği a ltındayd ı .  Arap ü lkele
ri n in  toprakları nda, harp edilen bölgelerin yakı n ları nda Amerikan ve 
i ng i l iz askeri üsleri bu lunmaktaydı. Arap petro l leri genel o larak  emper-
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ya list tekellerin el indeydi. Arap ülkelerinden çoğunun ekonomileri emper
yal ist devletlerin kontrolü a ltındaydı. 

Başarı n ın  başl ıca koşulu olan, devrimci güçleri n birl iği, yeter derecede 
sağlam deği ldi .  Devrimci hareketin belirli çevrelerinde, birlik davasına 
hiç te küçüksenmiyecek derecede zara r  veren komünizm a leyhtarl ığ ı ka l ı n 
tı la rı ha la  hüküm sürmekteydi. Bundan başka, i lerici rej imler a rasındaki 
birl ik, perçinleyici ami lden yoksundu. Yani emperyal izmin ve siyonizmin 
Arap alemindeki entrikalarına ve gerici Arap çevreleri ne karşı uygulana
cak savaş taktiği başta olmak üzere, bi rçok önemli meselelerde görüşler 
a ras ında uygun luk  yoktu. 

Bunlar ve diğer bazı güçlükler, sa ld ı rı n ı n  Araplar için yeni lge i le sonuç
lanmasın ı ,  kısmen olsun, ayd ın latmaktad ı r. Bi l indiği üzere Birleşik Arap 
Cumhuriyeti, Su riye ve Ordün toprakların ın  önemli bir k ısmı işgal ed i lmiş
tir. Asker ve sivil olmak üzere bin lerce insan öldürü lmüştür. Yüzbin lerce 
kişi evleri ni barkların ı  terketmek zorunda ka lmış lard ı r. Arap hal kla rı maddi 
ve manevi bakımıardan muazzam zararlara uğramış lard ı r. Dolayısiyle 
sa ld ırı , küçüksenmemesi gereken, belirl i bayarı lara u laşm ıştır, çünkü 
Araplar askeri bozguna uğrarken, isra i l ,  Süveyş kanal ından Ordün nehrine 
kadar uzanan toprakları i şga l  etmiştir. Bundan başka harp, Arap devlet
lerin i  muazzam güçlüklerle karşı karşıya getirmiştir. Maddi kayıplardan 
gayri, Süveyş kana l ın ın  kapat ı lması ve diğer iktisadi tedbi rler, söz konusu . 
devletler için ağır  b ir  mal i  yük o lmuştur. 

Ama bütün bunlara rağmen sa ldırı n ı n  asıl amacı gerçekleşmemiştir. 
Birleşik Arap Cumhuriyetindeki ve Suriyedeki rej imler ayakta kalmıştır. 
Bu rej imler sadece kendi halkları tarafı ndan deği l ,  diğer Arap ü lkeleri n
deki halk lar tqrafı ndan da desteklenmektedir. Birçok Arap şehi rlerinde, 
mi lyonlarca insan ın  sokaklara dökülerek, şahsen başkan Nasıra değ i lse 
bi le, onun yürüttüğü devrimci yola güven leri n i  ifade etmeleri bu desteğin 
parlak bir belirtisi o lmuştur. Şu da muhakkak ki, emperya l izmin, hele 
Amerikan emperyal izminin içyüzünü israi! harbi derecesinde h içbir  pro
paganda açıklayamaz ve geniş halk kitleleri n in gözünde bu kada r rezi l  
edemezdi .  

Yüzlerce ve  bin lerce Arap yurtseveri n in  ka lbi emperya lizme karşı kinle 
dolmuştur ve emperya listlerin ,  sebep oldukla rı ıstırap ve hakaretlerin 
hesabın ı  vermeleri isten i lmektedir. Buna mukabul ,  sosya list memleketlere 
ve bil hassa Araplara yaptığı samimi  ve gerçek yard ım dolayıs ıyle, Sovyet
ler Birl iğine karşı duyulan derin saygı ve minnet duygusu daha da a rt
mıştır. Burada şu ciheti önemli bel irtmek lazımdır ki, sosya l ist devletlerin 
siyasi teşebbüsleri ve süratle harekete geçmeleri, sald ırgana ait ordu ların  
ısra i l in  komşusu olan Arap ü lkelerin in  topraklarına daha fazla daIma ma
larına ve Güvenl ik  Konseyin in ateş kes kararına uyma larına öneml i  dere
cede etkide bu lunmuştur. Dolayısiyle, sosyalist devletlerin eylemleri, Arap 
halkları na karşı g i rişi len sa ld ı rı n ın  daha fazla genişlemesini engel le
miştir. 
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Yakın Doğuda durum, evvelce olduğu gibi ,  gayet gerg ind i r. Arap top
rakları n ı n  işgal a lt ında tutulmasına devam edilmesi, Kudüsteki Arap böl
gesi n in ,  Birleşmiş Mi l letler Genel Kuru lunun i ki kara r  suretine rağ men 
i l hakı, Fi l istin meseles in in ,  ısra i l in  kontrolü a ltında bir kukla Arap devle
t inin meydana getiri lmesi su retiyle «kesin olarak  düzenlenmesi» için ted
birler a l ı nması, mü lteciler ordusunun artması g ibi olaylar, ısrai l ile kendi
sine efendil"ik eden emperyalistlerin, sa ld ı r ın ın meyvalar ın ı  Araplar ın 
zararına toplamak niyetinde olduklarını göstermekted i r. 

Sa ld ı rı n ı n  başlıca amacın ın gerçekleşmemesi, tehl ikenin  ciddi olmasına 
yol açmaktad ı r. Amerika Birleşik Devletleri ve ısra i ldaki idareci çevrelerin, 
iki yüzlü barışçı beyanatlarına rağmen, Arap a lemindeki devrimci hareketi 
boğmak için yeni denemelere girişi leceği açıkça a nlaşı lmaktad ı r. 

Bu amaca varmak için, Amerikan  emperyal izmi ısra i l  işga l in i  bel i rsiz b ir  
zamana kadar uzatmaya ça l ışmakta, ısrai l i ,  normal duruma dönüşü güç
leşti recek adımlar atmamaya teşvik etmektedi r. Bu davranış lar ise, Ame
rika Birleşik Devletlerindeki idareci çevrelerin taktiğine tamamiyle uymak
tadır. Amerikan emperya l istleri, üstüste saldır ı larda bu lunmak ve bunlara 
bir daimi l ik  karakteri vermekle, kamuoyunu  bu g ib i  olayları normal say
maya a l ıştı rmak amacını gütmektedi rler. Viyetnam harbindeki t ırmanma 
taktiği a lt ıncı fi losun Akdenizdeki manevra ları v.s . bunu göstermektedi r. 

ısra i l  işga l in in  devam etmesi, Arap devletlerinde olağanüstü bir ger
g in l iğe sebep olmaktad ı r. Amerikan emperyalistleri işgalden, bu devlet
lere karşı baskıyı arttı rmak için, bir manivela olarak faydalanmak ümidin
dedi rler. Amerikan emperyalistleri, Araplar  a rasına bozgu n  havasın ı  
sokabi lmek ve kukla ları n ı  yeniden oynatabi lmek iç in ,  elveriş l i  havayı 
yaratmak için, propagandaları n  arttıracaklard ı r. Bunun yanıs ı ra Arap 
devletleri ve bi lhassa i lerici rej imiere sah ip Arap devletleri arasındaki 
birl iği zayıfiatmaya çalışacaklard ı r. Odevleri n in a rasında, en önemli lerin
den biri ,  Arap memleketlerin in  sosya list ü lkelerle ve bil hassa Sovyetler 
Birl iğiyle i l işki lerin i  kundaklamak olacaktı r. Hiç şüphesiz ki, ikinci bir defa 
si lôha başvurma i htimal i  de gözden uzak tutu lmamal ıd ı r. Işte bu sebep
lerden dolayı Yakın Doğuda durum son derece gergindir. 

Arap memleketlerin in önünde, kaybettikleri toprakları geri a lmak, yapı
lacak her türlü yeni saldı rıyı ve harbin yarattığı güçlükleri önlemek gibi 
bi rleşik ödevler .durmaktad ı r. Bu ödevlerin çözülmesi, sadece Arapları 
değil, bütün barışçı güçleri ve ü lkeleri i lg i lendi rmektedir. Emperyal istlerin 
dünyan ın  bu bölgesinde amaçlarına erişmelerine müsaade etmemek için, 
herşeyin yapı lması lôz ımdır, çünkü onları n  amaçlarına u laşmaları sadece 
Araplar için değ i l ,  tekmil mi l letlerarası devrim hareketleri için bir kayip 
olur. Yaratı lan durumda ne yapı lma l ıd ı r? Bu temel soru, ortaya, emper
yal izmin artan faa l iyetleriyle i lg i l i  olarak, birçok hayati meseleyi çıkar
maktad ı r. Yı l la r  ve hattô asırlar boyunca, sömürgeci l iğ in yağma ve sömü
rüsü yüzünden zayıflamış olan gelişme hal indeki ü lkelerde, gerçek özgür
lüğün ve toplumsal i lerleyişin sağlanması, bütün gerçek devrimciler için 
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ödev olan, barış içinde bir a rada yaşama uğrundaki savaşın yürütülmesi, 
barış içinde bir a rada yaşama koşu l ları içi nde sa ld ırıya karşı savaşman ın  
taktik ve  yol ları n ı n  bulunması , dünyadaki bütün emperya l izm aleyhtarı 
güçlerin ve herşeyden önce, emperyalist sa ld ı rı n ı n  dizg inlenmesi ve yoked i l 
mesi iç in ,  başl ıca şart o lan,  m i l letlerarası komünist hareketin birleşmesi 
g ibi sorun lar  Arap devrimcilerin i  gece gündüz meşgu l  etmektedir. 

Devrimci ha reketi, bir tek yolun  mevcut olduğu, başka şıkları n sözko
nusu edilemiyeceği görüşünü kabule zorlamak için denemeler yapı lmak
tadı r. Bu görüş harbi öngürmektedir ve her du ruma uyacak, hazır reçe
teler sunmaktadı r. Böylel ikle düşmanın,  gerçek devrimcin i n  hiçbir zaman 
müsaade etmiyeceğ i şeyler yapması, yani devrimci savaşın a raçların ı  
s ın ı rlandırması imkôn dahi l ine g i rmekted i r. Gerçek devri mci, daima em
rinde bu lunan tekrni l  a raçlardan yararlanmak, bunları n a rasındak zamana 
en elverişli olan şeçmek imkônın ı  yaratmaya gayret etmelid i r. 

Bununla i lg i l i  o larak şunu bel i rtmek lôz ımd ı r  ki, başkan Na s ı r, saldı rıya 
karşı sadece bir tek savaş yolu olduğu konusunda i htiyatlı davranmakla, 
sorumlu luk  duygusunu  ispat etmiştir. Gerçekten de, Mısır devrim in in  
1 5- inci yı ldönümü münasebetiyle yaptığ ı  konuşmada «amacımıza varmak 
için kısa b i r  yol yoktur . . .  Aynı anda çeşitli yollardan yürümemiz lôzımdır  
k i ,  bunlar siyasi, i ktisadi, diplomatik, ideoloj ik  ve askeri eylemlerd i r» 
demiştir. 

Siyasi ve d iplomatik a raçların, henüz, ı sra i l i n  Arap topraklar ından 
çeki lmesin i  sağlamadığı b i r  gerçektir. fakat bu a raçla r, birçok hal lerde, 
sald ı rı n ı n  esas ın ı  açıklama ve Amerika Bi rleş ik Devletlerin in  oynadığı 
rolü ortaya ç ıka rma hususları nda yardımcı olmuşlard ı r. Artık, isra i l i n  yap
tı kla r ın ı  doğru bulanlar ın sayısı aza lmıştır. Dünya kamuoyu, Arap top
rakları n ın  işgal alt ında bulundurulmasın ı  ve ısra i l in ,  işgal ettiğ i  topraklar
daki, haklı olmıyan tedbi rleri n i  g itg ide daha az desteklemektedir. Ayrıca, 
henüz bütün siyasi ve diplomatik a raçların kul lanı lmadığını da belirt
memiz ıôz ımdır. Bu alanda daha çok şeyler yapılabi l i r. Süveyş kanal ın ın  
kapatı lması ve d iğer  bazı iktisadi tedbi rlerin a l ı nması da ayrı b i r  rol oyna
maktad ı r  ki, bunları n  tekrni l  önemini ş imdiden ölçmek güçtür. 

Arap ü lkeleri nde di kkatler, ertelenmesi mümkün olmıyan b irçok mese
leiere çevri lmişti r :  siyasi görüşlerin ayarlanması, Arap devletleri a rası n
daki a nlaşmazlıkların ortadan ka ld ı rı lması , ortak gayretlerin saldırıya 
karşı azami ölçüde seferber ed i lmesi v.s. bunlar ın a rasındad ı r. Bu devlet
lerde, harbin sebep olduğu iktisadi güçlüklerin ortadan kaldır ı lması 
yoluna g id i lmekte ve meselenin askeri yönü ve ihmal edi lmektedir. Arap 
s i lôh l ı  kuvvetlerin i n  yeniden örgütlenmesi ve techizi i le uğraşı lmaktadı r. 

Söz konusu edilen meseleleri n muazzam önemi, bu y ı l ı n  Ağustos-Eylü l  
aylarında Hartumda yapılan yüksek kademeli konferansta ortaya çıkmıştır. 

Dolayısiyle, bizzat hayat ta, bi rici k savaş yolu «teorisi»ni reddetmiştir. 
Arap memleketleri için, sadece askeri hareket şıkkı n ın  mevcut olduğuna 
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dair iddia lar, ya ln ız  mi l letlerarası durumun kavran ı lmadığın ı  değil , söz 
konusu ü lkelerin, ha l i -hazırda, böyle b i r  yol tutmak i mkônına sahip olma
dıkla rın ın  da bi l i nmediğ in i  göstermektedir. 

Hazirandaki harp, Arap devrimcileri için, üzerinde düşünülmase gere
ken birçok şeyleri ortaya çı kard ı .  Geçen olaylar  üzerinde geniş ölçüde 
açık ve sa mimi  f ikir teatisinde bulunu lmaktad ı r. Bunun, gelecekteki siya
seti n, taktiğ in ve eylemlerin tespiti için, geçmişten ders a lma bakımından, 
meyva lar vermesi gerekl id ir. Tabii, i leri sürülen bazı f ikirlerin a rdında 
sağcı l ı k  ve bozguncu luk bel irtileri g izlenmektedir. Birtakım kimseler, çeşitli 
hata ve noksan l ıkların  tankidi perdesi arkası nda, bi l hassa i lerici rej im
lerde, devrim in  esas yönünü şüphe a lt ında bırakmak ve bu yönün gerçek
leşmesi uğrunda uygulanan son derece önemli tedbirleri lekelemek iç in ,  
her gayreti sarfetmektedirler. Ote yandan ise, maceraperest ve «solcun 
görüşleri savuı;ıan kimseler de bulunmaktadı r. işin d ikkate değer yan şu 
ki , her iki tarafın temsi lci leri de, sosya l ist memleketlerin buhran sırala
rındaki tutumunu tenkit etmekte ve Arapları n  saldırıyı, sosya l ist ü lkeleri n 
ve bi l hassa Sovyetler Birl iğ in in  güya etki l i  ya rdı mda bu lunmamaları 
yüzünden defedemed iklerin i  i leri sü rmektedi rler. Devrimci mevzilerden 
vazgeçi lmesin i  istiyen gerici kampanya, Arapları n  sosyal ist ü lkelerle ittifak 
ve dostlukların sarsmak ve devrim i  yokolmaya mahkum etmek için dene
meler yapma ktadır. Gerçekçi o lmıyan ş iarları i leri süren bazı beyanotla r  
da ,  objektif olarak, aynı amaca hizmet etmektedi r. 

Fakat Arap aleminde, her ik i eğ i l im i  de yokedecek derecede, sağlam 
kuvvetler mevcuttur. Şayet bu kuvvetler uyanık l ık gösterir, henüz pek taze 
olan acı tecrübelerden doğru sonuçlar çıkarmayı başarır ve şayet emek
çilere sapasağlam dayan ı rlarsa, o takdi rde yapı lan fiki r teati leri devrimci 
güçler mevzilerin in  kuvvetlenmesin i  sağlıyabi l i r. 

Bugünün temel sorunu ,  ş imdiki durumdan çıkış yolunu bulmak, devrim i  
i leri götürecek yo l  ve araçları aramak, Arap a leminde emperya l izmin ve 
sa ld ırgan siyoniım in  mevzi lerini çökertmektir. Apacıktır ki , zaferin teminatı 
devrimci ve emperya l izme karşı o lan güçlerin birl iğ id i r. 

Bizim kanaatimize göre, saldırıya karşı savaşta, top lum düzenleri ne 
olursa olsun, bütün Arap ülkeleri arasında, en geniş b i r  işbirl iği şarttır. 
Bu ü l kelerin, zoldır ın ı n  izlerin i  ortadan kaldırmak maksadiyle, a henkl i  
tedbirler a labi l meleri için, herşeyi yapı lması IÔzımdır. H iç şüphe yok ki ,  
emperya l izm, Arap devletleri n i n  birbirine zıt cephelere ayrı lmalarına bel 
bağlamaktad ı r. Böyle bir ayrı lma savaşta kuvvetlerin dağı lmasına yol açar 
ve ancak düşmana hizmet eder. 

Sald ırı gün lerinde kitlevi bir halk hadeketi başlamıştı. Oyle ki , en gerici 
idare çevreler bile bu hareketin talep ve şia rlarına boyun eğmek zorunda 
ka lmış lard ı .  Arap topra kların ın işgal i ve haysiyet duygusunun çiğnenmesi, 
toplumsal devrim yolunda yürüyenlerden daha geniş tabakalarda mi l l i  
duygu ların  kabarmasına sebep olmuştu. Böylel ikle de mi l l i  duygu, dev-
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r imci lerin ihmal  edemiyecekleri b i r  önem kazanmıştı. Saldırıya karşı olduk
la rın ı  beli rten ve ona karşı savaşmaya hazır olan güçlerin fazlalığı bu
nun la izah edilebi l i r. Bunun iç in de devrimci g üçler bu a miiden ve onun 
meydana get i rdiği ,  emperya l izme karşı halk savaşı hareketi nden, fayda 10-
nabi l i rler ve fayda lanmal ıd ı rlar. 

Arap topraklar ın ın işga l ine son veri lmesiyle i lg i l i .  somut tedbirlere 
dayanacak bir ortak hareket progra mı. gerici rej imieri bi le. kendilerine bu 
programda verilecek ödevleri yeri ne getirmeye zorlıyabi l i r. 

Aksi takd i rde kendi  ha lkların ın  gözünde içyüzleri açıklanmış o lur  ki. 
bu da devrim davası için faydal ı  bir şeydir. 

Fakat şunu da u nutmamak lôzı mdı r :  bu çatışma esasta emperya l izmle 
i leri güçler arasındaki çatışmadır. Dolayısiyle emperya lizme ve saldı rıya 
karşı savaşta esas ve yönetici rol oynaması gerekenler. m i l l i  menfaatlerin 
en sars ı lmak savunucuları . i lerici rej im ierde ve emperya l izme karşı olan 
i lerici parti lerde birleşin Arap devrimcilerider. Bu güç birl iği zaferin baş
l ı ca koşu ludur ve bu sebepten birliğe yard ım edecek en önemli ami l leri n 
d i kkatle i ncelenmesi gerekmektedi r. 

Hazira n  ayındaki harp emekçilerin ve hepsinden önce işçi s ın ıf ın ın.  
emperya l izmle mücadelen in  en az iml i  savaşçı ları ve devrim in  en sa rsı lmaz 
destekçileri olduklarını  yeniden gösterdi. Suudi Arabistando. Libyado. 
Adende. Sudanda. lübnanda ve diğer Arap ü l kelerinde. çoğu defa idari 
çevrelere rağmen. d i kkate değer vatanseverl ik örnekleri gösterdi ler. Bu 
ü lkelerdeki emekçi ler emperya l izme karşı barışmaz bir  mevzi a ld ı lar  ve 
bunu sadece şiddetli nümayişlerle değil . petrol üretim in i  durdurmaklo. 
Amerikan. Ing i l iz ve Batı Almanya gemi lerini yükletip boşaltmaya razı 
o lmakla v.s. ispat etti ler. 9 ve 10 Haziranda m i lyonlarca işçi ve köylü. 
devrim i  savunmak ve iktidarın sağcı lar ın el ine geçmesini ön lemek için. 
kel imenin tam manasiyle. Kah i reye akın etti ler. 

Bu olayla r şunu ispat etmektedi r :  Emperya l izmden tamamiyle ku rtulma 
ve toplumsal i lerleme g ib i  sorun lar  en fazla emekçileri i lg i lendirmekte. 
on ları n  menfaatlerine yaramaktadı r. Burada emekçi insan ların kah raman
I ığ ı  g ibi boş lôflar değ i l .  emekçi menfaatlerin in .  sürekli ve aç ık  b i r  siyase
tin dayanak noktası o lması söz konusudur. Devrim in  belkemiği emekçiler 
olduğu içi n .  onlar ın örgütlenmesi. eğitilmesi lôzımdır  ve kendi lerini hare
kette. yönetici ve sorumlu  mevkilere getirmel id i r. Bir devrinci partin i n  cid
d iyet derecesi bu siyasetin gerçekleştiri l ip  gerçekleşt iri lmemesiyle ölçülü r. 

Ilerici rej imiere sahip ü l kelerde. işçi s ınıfı i le emekçi köylü lerin muaz
zam enerj is in in  harekete geçiri lmesi meselesi b i r  zaruret hal ine gelmiştir. 
Devrim in  da imi  su rette i lerlemes in in  teminatı. devrim in  savunulmas ın ın 
tem inatı. budur. Temeli . emekçi s ın ıf ların ın  meydana getirmeleri gerekl id i r  
ve onlar. bütün halkı özgü rlüğe ve sosya l izme doğru yönetebi lecek kabi l i 
yette olanları .  öncü lük yapan devrimci partin i n  seçkin yöneticilerini yetiş
tirebi l i rler. 
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Böyle bir partin in yokluğu, i lerici rej ime sah ip ü l kelerin en ciddi no k
sanl ığ ıd ır. Genel olarak  kabul edi ldiğine göre, i lerici rej imler son sene
lerde dikkate değer başarı lar  elde etmişlerdir. fakat emperyal izmin ve 
gericilerin istifade edebileceği kapıcıklar mevcut olduğu için, bu başarı
ların tehl ike a lt ına düşmasi mümkündür. Son olaylar, devrim düşman
lar ın ın devlet cihazında önemli mevkiler işgal ettikleri ne ve bu mevkile
rinden, devrimi çökertmek üzere denemelerde bulunmak için defala rca 
faydalandıklarına dair, son derece end işe verici örnekler ortaya çı karmış
tır. Devlet cihazında ve si lôh l ı  kuvvetler safla rı nda gerçekten devrimci 
kadroların YOKluğu, Arapların askeri yeni lgesinin sebeplerinden biri o lmuş
tur. Oncü lük yapacak devrimci parti, sadece bu g ib i  entrikalara karşı 
mücadele için değ il , emekçilerin siyasi bakımdan eğit i lmesin i ,  uyanıkl ık
l ı kların ın  a rttı r ı lmasını ve onları n  siyasi eylemlere daha fazla katılmasın ı  
sağlamak i ç i n  de ıüzumludur. 

Emperyal izm� karşı savaştaki azim ve toplumsal devrim yolundaki ısrar, 
en geniş kitlelerin birleşmesini  temin eder. Bugün  tamamiyle apaçıktır ki, 
emperya l istlerin iktisad i  a landa olduğu gibi, hayatın diğer a lan larında 
da a na htar mevzilerini kontrol etmelerine ve Arap topraklarında askeri 
üsler meydana getirmelerine imkôn veren her türlü  işbirl iği Arap halkları 
için son derece zara rl ıd ır. Bunun tam zıddı bir siyasetin, sadece iktisadi 
gelişme bakımından değ i l, fakat herşeydan önce Arap ü lkelerinin varolup 
olmamala rı bakımından zaruri olduğu her zamankinden daha açı kça 
görülmektedir. 

I lerici rej imierin, halk ın maddi ve manevi bakımıardan seviyes in in  yük
selmesi, birçok a lan larda kayda değer sonuçlar  elde edi lmesi, m i l let
lerarası itibarın yükselmesi v.s. g ibi a lan lardaki başarı ları devrimin muaz
zam imkônlarını ispat etmektedi r. Bu rej imierin i lôn etti leri ve gerçekleş
tirdikleri siyaset, dünyan ın  bu bölgesinde emperyal istlerin entrikalarına 
karşı gerçek d i renmedir, Arap halkları n ı n  menfaatleri n i  gerçek an lamda 
korumaktı r. Bunun içindir k i ,  Arap a leminde en geniş  kitleler ta rafından 
desteklenmektedir ve birçok kimseler bu rej imIerin savunulması iç in hayat
lar ını feda etmeye hazırdır. 

Tam özgürlük uğrunda azimle savaşmak, i ktisadiyatı emperya l izmin 
hakimiyetinden kurtarmak, emekçi lerin hayat koşul larında köklü toplumsa l  
v e  politik değişiklikler yapmak, devrimci öncü güçleri n partis in i  kurmak 
yolu, Arap  devriminin yoludur, emperyalist sa ld ı rıya veri lmesi gereken 
cevaptı r, Arap a leminde bütün i lerici ve yurtsever güçlerin birleşmesini 
sağ lamanın somut programıd ı r. 

Arap devrimcilerin in bir l iği uğrundaki bayram, ısra i l  saldırıs ından önce 
yükselti lmiş, çeşitli kademelerde veriml i  görüşmeler yapılmış ve birlik 
uğrunda birçok somut adımlar  atı lmıştı. 

Şimdi bu görüşmelere devam edi lmesi, bunları n  başarıl ı sonuçları n ı n  
sağ lanması daha  büyük b i r  zaruret hal ine gelmişti r. Bi lhassa birl ik içi n 
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geniş bir kitlevi temelin yaratı lması gerekmektedir. Send ikalar, öğrenci, 
köylü v.s. bir l ikleri a rasında s ıkı bağlar sağlanması Idzımdır. Böylelikle, 
devlet ve parti kademesindeki temaslarla birl ikte, devrimci ve emperya
lizme karşı güçlerin daha dayan ıkl ı  birl iği sağ lanabi l i r. 

Bununla i lgi l i  olara k  komünizm aleyhtarl ığ ı  ka l ınt ı ların ın  tehli kesi üze
rinde durmak gereklid i r. Çeşitli tar ih i  sebepler gereğince, komünistlerle 
devrim hareketin i n  diğer müfrezeleri a rasında, şiddetli mücadeleler olmuş
tur. Söz konusu mücadelelerin nedenleri ve ayrı ntı ları üzerinde uzun 
uzadıya durmak bu makalen in ödevi deği ldir. Fakat komünistlerle devrim 
hareketin in  diğer müfrezeleri a rasındaki i l işkilerde başgösteren önemli 
değişikliklere, belirli ölçüdeki karş ı l ıkl ı işbirl iğine rağmen, ho Id komünizm 
a leyhtarl ığ ından vazgeçmek a rzusunu göstermiyen bazı çevreler mevcuttur. 
öyle ki, bazı Arap ü lkelerinde komünistler ve demokratlar hald hapislerde 
bulunmaktad ı r, diğer bazı ü lkelerde ise eylemleri s ın ırlandırı lm ıştır. 

Komünizm a leyhtarlığı h içbir zaman devrimin gelişmesin i  kolaylaştırma
mış, bi ldkis geçmişte devrim için zararl ı  olmuştu r. Bugün ise sadece 
emperya l istıere ve gerici lere faydası dokunabi l i r  ve dolayısiyle devrimin 
gelişmesini  gecikti rebili r. Komünistler, geçmişte olduğu gibi, şimdi de 
emperyal izme karşı savaşmaktan y ı lmadıklarını ,  devrim davasına ve halka 
mutlak su rette sodık olduklarını ve ortak düşmana karşı savaşta birleş
meye hazır bulunduklarını ispat etmektedirler. So l ıd ırı n ın  sonuçları , son 
derece belirl i çizgilerle şunu göstermiştir ki, komünizm aleyhtarl ığ ın ın 
Arap halkları n ı n  menfaatleriyle hiçbir bağı  yoktur ve bütün devrimci Arap
ları n  birleşmesi için, komünizm aleyhtarl ığ ın ın bir ta rafa bırakı lması Idzım
d ı r. Cezoyirde ve I ra kta hapiste bulunan komünistlerin ve demokratla rı n 
serbest b ı rakı lması ve Suriyedeki i lerici hükümetin halkçı temel in i  geniş
letilmesi, birleşme davasına en iyi hizmet o lur. 

Arap devrim in  geleceği ve başarıyle sonuçlanması .  mi l letlerarası dev
rimci hareketin geleceğ ine ve bundan sonraki başarı larına kopmaz bağ
la rla bağ l ı  bulunmaktad ı r. Arap devrimi. en hayati menfaatleri adına. 
gayretlerini. bütün gerçek enternasyona l istlerle bi rfeşti rme ödevi i le karşı 
karşıyadır. Bu gayretler sayesindedir ki, hareketin üç esas kaynağı. yani  
sosyalist memleketler. mi l l i  kurtuluş hareketi ve kapita l ist ü lkelerdeki işçi 
s ın ıfı hareketi arasındaki birl ik sağ lanabi l i r. Arap memleketlerinde dev
rimin başarts/ için en iyi koşullar, böyle bir birlik sayesinde ve bu birliğe 
dayamlarak gara,nti edilebilir. 

Arap alemind�ki devrimci güçler. her şeyden önce sosyalist ü lkelerle 
ve bi lhassa Sovyetler Birl iğiyle dostlu k  ve işbirf iği bağların genişletmek 
ve kuvvetlendirmek zorun lu luğundadırfar. Arap devletleri n in  sosyalist 
ü lkelerle bağların ın  gel işmesi karşıs ında korkuya düşen emperyalistler ve 
gericiler. bu bağları balta lamak için herşeyi yapmaktadırlar. Amaçları 
do Arapları en emin dostlarından mahrum bırakmaktır. Fakat geç
m işte olduğu gibi .  bugün de olayların gel işmesi şunu göstermektedi r :  
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Araplar ın sosyal ist ü l kelerle ve bilhassa Sovyetler Birl iği i le i l işki leri ne 
derse sıkı ise, emperyal izme ve onun entrikalarına karşı savaş kabi l iyetleri 
o derecede güçlü ve yüksektir. 

* 

Emekçilere sağ lamca dayanmak, emperyal izm a leyhinde ve toplumsal 
i lerleme lehinde azimle savaşmak, bütün i lerici ve yu rtsever güçlerin ener
jisi n i  seferber etmek ve mi l letlerarası devrim hareketiyle en sıkı birl iğ i  
sağlamak uğrunda birleşecek olan Arap devrimci kuwetleri, emperyalist 
sa ld ı rı n ın  kal ıntı larını ortadan kaldırı lması, Arap a lemine önemli değ i
şikl iklerin temel in in  hazırlanması ve devrimin zafere u laşması uğrunda 
biricik teminattır. 
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Endonezyada "Yeni düzenıı 

Suchohyo 

Bütün dünya i lerici insanl ığı ,  ik i  y ı ldan beri, Endonezyada daha bu 
güne kadar eşi görü lmemiş bir şiddet ve hunharl ık la komünistler ve öteki 
demokratlara karşı devam eden terör haraketin i ,  hiddet ve endişe i le 
izlemektedi r. Enternasyonal ist komün istler ve öteki demokratlar bütün 
dünyada, Endonezya yurtseverlerine karşı yü rütü len terör haraketi n in  
duruduru lmasın ı ,  ha lk ın  demokratik hakların ın  ve özgürlüklerin in tan ı nma
s ın ı  istemektedi rier. Gerici l iğ in azg ın  saldırı ları karşısında ve askeri b i r  
d iktatura a ltında, emperya lizme karşı, emekçi y ığ ın lar ın menfaatleri uğu-

. runda, Endonezya Devrim in in  kazançları n ı  e lde tuta�k için savaş a.. 
yiğ itçe devam eden komünistlere ve öteki yu rtseverlerle dayan ışmalarını 
�r. � ��u 

Cakartadan ald ığ ımız bir mektubu aşağıda yayın l ıyoruz. Mektub, Endo- , nezyadaki son feci olayları aydın latmakta, ve memlekettetSon durumu 
an latmaktadır. 

Bu gün, bu mektubu yazdığ ımız  tari hte, Endonezya u lusa l  f.g,çiasından, 
yani ;!Q Eylül 1965 olaylarından bu yana aşağ ı yukarı iki y ı l  geçmiştir. 
1 966 yılı Haziran ında, yan i  bu faciadan dokuz ay sonra Ameri kan Times 
derg isi Endonezyada olup bitenler için şu sonucu çıka rıyord u :  

Yı l lardan beri Asyadan gelen "Batı için e n  sevindi rici haber» 
Bu güne kadar halô ,,30 Eylül Hareketi .. d iye an ı lan 30 Eylü l olayları ,  

Genera ller Konseyin in komplosunu önlemek için �a�arıya ulaş� bir 
çı kışt ı .  Bu çıkış ın başarısızl ığ ı ,  mis l i  görülmemiş bir terör hareketine sebeb 
oldu. Halk ın bu güne kadar uğradığı bütün kayıplar gözönünde tutu-� l u rsa, gerçek, dünya bası n ı n  '-sözünü ettiğ i 4QQ.:QQ.Q. ölünün üstündedir. 
Ya ln ızJ!9.!j adasında kanlı terörün kurbanlar ın ın sayısı LQQ.QQQ. üstündedir. 
Java, Sumatra, ve Endonezyan ı n  öteki bölgelerindeki Kurban ları �� 
civarında saymak gerçeğe daha yakınd ı r. 

Sağcı askeri hükümet devirmesin in  biri nci aşaması 1 1  Mart 1 966'da, 
başkan Sokarnoya veri len bir ültimator<la"6� ladl . 1 1  Martta Cakartanın 
bütün stratej ik noktaları ordu birl ikleri taraf ından işga l  edi ldi .  I lôve yedek � 
olarak, "Siliva ngi» tümeni Batı Javadan geti r i ldi . (Bu tümene evvel� 
general Nasution kumanda etmişti.) Medaka sarayı, tankları n  ve zı rhl ı  
a rabalar ın desteği i le piyade birl ikleri komandoları ta rafından işgal  
ed i ld i .  Başkan Sok..a,tnoya bu şartlar  a lt ında ü ltümatoı("V�ld i .  Sokarno 
bu ültümato� sonra bir "�uyrultu yayın ladı ... Buyrultuda general 
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Suhartoya «Başkomutan ve devrimin büyük önderi başkan adına. devlet 
idaresin in  güven l ik. sükunet ve duruluğunu sağ lamak için gereken bütün 
tedbirleri a lmak yetkisi» veriliyordu . . .  

Bu «buyrultu» general Suhartoya h ızlı bir manevra i le kendisinin ve 
kliğ in in  durumunu kuvvetlendi rmek. başlamış olduğu hükümet devirmesi 
ha reketi n i  sonuca u laştırmak fırsatını verdi .  Suharto 12 Martta. başkan 
adına Endonezya Komünist Partis in i  bütün yığın teşkilôtları i le da� ıttı ve 
bütün Endonezya topraklarında onun faal iyeti n i  yasakladı. 1 8  Martta 
yine başkan  adına. Sokarno taraftarı on dört bak�-;;�t�k edip hapse 
attı. I leri sürülen sebeb hep «güvenliği sağl�;:;;�k» -;;:devlet idaresini 
durulamak»tı. . . 

Bununla beraber. komünistleri ve öteki i lericileri yoketme hareketi sona 
ereceğ ine. daha da sertleşti. Bu ağ ı r  günlerde bütün komünistler ö lüm 
tehl ikesi içinde idi ler. Kemünist Partisin in  mal ları � edildi. Markseı 
yayın lar ya..k!l21 ve YQg!'�IQ[ıE.ı. Endonezya Mi l l i  P_c!r.tiii ve Endonezya Par
tisi (P9r:ti.Q��) de aynı akibete uğradı lar. ı-i�tta- i lerici eği l im l i  müslüman 
kişi ler. özel l i kle  �donezY��<:ırış Komitesi ida recilerinden Hacı S i racuddi!! 
�9.b.�_ş. bi le tutsak edildi� Ama "b�-�ı;�d��' sağcı Masjuın\! PC;rtisi-��- Endo- . 
nezya Sosya l ist Partisi ida recileri serbest b;;�k;ı;yC;rl�-rdl .  Nusantara g ibi .  
Endon;;YöillilSosy'oTist ü lkelerle i l işki leri n i n  kes i lmesin i  isteyen gerici 
yayın lar  tekrar yayın lanmaya başlandı .  

Alınan bütün bu tedbirleri «halka doğrulatmak» ve bunlara sözde legal 
bir yön vermek yoluna g id i l iyordu.  Bunun için de Halk Danışma Mecl is in in 
doğrulama oyunun a l ı nması gerekiyordu. Mi l itarist kl iğ in bu yönde i lk  
adımı  ,ttIeclistı;n bütün komünist/eri ve i lericileri. 30 Eylü l olaylarına dolaylı 
veya dolaysız b i r  şekilde katı lmak şüphesi altında bulunanları ,Ç!,�g!.!Tlak 
oldu. Parlômentoda da bu g ib i  tedbi rler a l ındı .  Bu şeki lde boşaImış yer
lere adamların ı  yerleştiren. askerleri katarak Kurucu Mecl is in sayısın ı  
a rttıran ordu. Halk Danışma Mecl isi nde ezici b i r  çoğunluğu elde etti. 

Bu şekilded i r  ki. 1 1  Mart «Buyrultusu». Nasutionun başkan l ığ ındaki Halk 
Dan ışma Meclisi tarafı ndan general Suhartoya veri len «yetki» hal ine 
geldi .  Endonezya Komünist Partis in in ve Markscı-leninci propaganda 
yasağı Mecl is in kararı i le doğrulanmıştı. Sokarno ömür boyunca başkan 
ve «�@:ıi.'2...��Y9)<_�fi» olmaktan çıktı . Onun doktrin i n  tekrar gözden 
geçirmek söz konusu oldu.  Halk Dayanışma Meclisi. yeni rej im in  şefi 
Suhartonun aldığı  tedbirleri «Iegoi ize etmek» ve onun gelecekteki eylem-
lerine «kanun i  bir temel» sağlamak 'gereken--koşuTiarı yarattı. ' - ' . 

işte bundan sonradır  ki. sağcı mi l itarist kl ik Sokarnoyu işbaşından uzak
laştı rmak savaşına hız verd i .  Sağcı öğrenci gösterileri tertiplendi. siyasi 
partiler ve sendikalar Sokarnonun iktidardan uzaklaştı r ı lmasını ve Yüksek 
Askeri Mahkeme önünde yarg ı lanmasını isteyen bi ld iri ler yayın lamaya 
teşvik edi ldi . 

Sokarnoya i ktidardan kendi isteği i le çeki lmesi iç in «dostça f ik ir ver
mek» zamanı gelmişti deni l iyordu. Bu işi bitirmek için Suharto askeri 
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rej im in  istekleri n i  bi ldirmek için Bagora g itti . . 20 Şubat 1 967 de Sokarno 
bütün uygulama yetki le...r:ini general Sohartoya ver.di. I htiyaç duyu lduğu 
takdirde. zaman za� Suharto. Sokarnonun  kendine devrettiği yetki lerin 
kullanı l ı ş  şekli hakkında halô ismen başkan alan Sokarnoya hesab vermek 
zorunda idi .  Bu değiş ik l iğ in ';resmen .. taSdiki. Halk Danışma Mecl is inin 
1ı M�ri JSlqZ tarih l i  toplantısında yapı ldı .  Bu toplantıda Mecl is Sokar
"onun başka nl ı k  sıfat ın ı  kaldırd ı  ve general Suhartoyu gelecek genel 
seçimlere kadar başkan veki l i  tôyin etti . Işte sağcı m i l itarist kl ik. hükümet 
devirmesin i  bu şekilde sonuçland ı rmış  oldu. 

* 

Sömürgeci l iğe ve emperyalizme karşı tarih i  boyunca ağır kayıplara 
uğrayan Endonezya halkı bu sağa kayışı kolayl ı kla  kabul etmedi .  Nasu
tion Suharto grubu b� pek iyi bilmektedt�ler. B�nun içindir ki. bu g rub. 
hükümet devirmes in in  başından beri. Endonezya Komünist Partisinin ya
saklanmasın ın ve Sokarnonun  devri lmesinin. Endonezyan ın  sağa koyması 
an lam ına gelmeyeceği yönünde ha lka garanti vermiştir. Suharto 1 965 yı l ı  
sonunda Sokarno i le beraber imzaladığı b i r  vesikan ın  kopyasın ı  yayın 
lad ı .  Bu vesika Endonezya devrimin in  devam l ı l ığ ın ı  gösteriyordu. Vesika. 
Endonezya devriminin .ŞQj. s,2.�cı.list. aDtj.�emperyaUşt. �.!!.t!:��pL�aJi.st. p�
..t�1 ve q!!tl:IQiW bir devrim olduğunu gösteriyordu .  

Dış işleri bakan ı  �MaILk. yabancı ve Endonezyal ı  gazetecilere ver
d iğ i  bir demeçte. Endonezyada sağcı eğil imlerin çok kuvvetli olduğunu. 
bunları n  hem yerli hem de yabancı gerici kuvvetler tarafı ndan desteklen
diğin i  söylemiş. Endonezya halk ın ın çoğunluğunun sağa kaymaya karşı 
olduğunu bel i rtmiştir. 

Gerçekten de Endoneıya halkı memleketin in  bu yöne kaymasın ı  isteme
mektedir. Memleketin geçirdiği bu zor günlerde bi le. halk ın bu eğ i l ime 
karşı direnmesi tesbit edilmiştir. Bununla beraber. sağcı m i l itarist kl iği 
"Yeni Düzeni .. kurduktan sonra. Endonezyan ın  çoktan sağa kaymış olduğu 
00 açıktır. Bu gerçeği .  resmi bütün garanti lere rağ men. saklamaya imkôn 
yoktur. 

Markscı-leninci ideoloj in in tam bir şeki lde yasaklanması. Hol landal ı  
s�.rıı_ürgeci le� egemenliği sırasında bile yoktu. Oysa bu gün bu yasak 
vardır. Sömürge egemenl iği s ırasında bITe;""Marksın ve len in in  eserlerini 
kütüphanelerde i nceleme imkônı vardı .  

Endonezyan ın  bugünkü askeri idarecileri n in  politikasın ın  memleketi
m izde ;.,eni sömi!I�cil ik idares in in  kuru lmasına yöneldiğ in i  saklamaya 
imkôn varmı ?  Endonezya ve Hol landa arasındaki ekonomik müzakereler 
s ı rasında Hol landa. el konmus mal larına karşı l ı k  dört milyar QW...den 
.. tazminab. istemiştir. Bu mikta; sonunda 600 mi ly�_Gııldelıe i�diri ı;iş 
olmakla beraber. bu aşırı isteğin kabul edi ldiğ i  'meydandadır. 
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Parlamento askeri reJ ım ın  sunduğu ekonomik kanun tasarı ları n ı  oyla 
mak için acele etmektedi r. Bunlar a rası nda yabancı yatı rımlar hakkındaki 
kanun tasarısı var. Bu tasarı, borç veren yabancı lar için elveriş l i  şartlar  
kabul etmektedi r. Nahdatul ul� (islam Partisi) organı  Outa Masjarakat 
yeni rej im i  desteklemesine rağmen idarecilerden kendi öz yurtlarında 
kendilerin i  sefil hisseden Endonezyal ı  patronları n  menfaatlerin i n  korun
mas ın ı  istemiştir. Yabancı lar mi l l i leşt iri lmiş isletmelerin i  yeniden ele ge�r--... , p4 . � s " 
���teQJ!:�r. Oysa bunları n  mi l l i leşt iri lmesi iç in Endonezya l ı  emekçi ler 
büyük gayretler harcamışlard ı .  

Aynı gazetenin yazdığına göre, .f:[QlLQ.Q9.all ,  �z, Japon ve Amerika l ı  
sermayeciler, Endonezya . hükümetine n i kel, bakır ve  petrol madenierine 
yatırım yapmaya hazır oldukları n ı  biıciirmişle'� 

-
Bu sermayeciler Endonezyan ın  tôbi i  zeng in l ikleri hakkında doğru bilg iye 

sa hiptirler. Bunları n  e l inde öyle bi lg i ler var ki, hattô Endonezya l ı  devlet 
adamları bi le hayretleri n i  g izleyememektedirler. 

Az zaman sonra, ing i l iz Radyosunun (BBC)n in  bi ld ird iğine göre, .�ir!eşi.k 
Amerika, Batı ir ian bakır madenierin in  işleti lmesi için yatı rım yapmak � .0.0:--- ____ 
yetkisini el�e etmiştir. Yapılan yatırım 1 00 milyo..!).A2!Qn geçmeyecektir. 
Birleşik Ameıikanın, Endonezyaya doğrudan doğruya veya aracı devletler 

7 vasıtasiyle yard ım etmek konusunda harcadığı gayretler, Endonezyan ın  
�crımıılde etmek için konan politik şartları kabul ettiğ in i  göstermekted i r. 

Bu şartlar  başkan ,Conso.!} tarafı ndan Endonezyaya bi ldir i lmişti . Conson 
hiç çekinmeden Endonezyaya yardım  yapmak için, bu memleketin evvela 
.i&.. düzeni sağJ.çımasl borç veren yabancı fonlara ve sermayecilere elveriş l i  
şartlar yaratması gerektiği n i  söylemiş ve Endonezyan ın  mil letlerarası 
a landa serüven eylemlerinden ka(ıflmasın ı  istemişti. -ç. 

Görüldüğü g ibi yardımla pol iti k kısıtlamalar grasınd.Q.ki...b.Qğ_Çlçıktu:: 
Yeni sömürgeci l iğ in  Er;donezya etrafındaki ekonomik bağı sıkışmakta ve 
memleket onun politik bağıml ı l ığ ı  a ltına düşmektedir. 

Bundan bir müddet evvel, Adam Mal ik, hükümetin Güney Kore i le 
d iplomatik i l işkiler kurmak niyetinde olmadığını söylemişti. Oysa Güne'!. � Cakartova bir genel konsolos gönderdi b i le. 

Adam Mal ik, emperya l istlerle bağ l ı ,  ��, EndoneEi,a, T�an<t 
Ei l ipinler ve ?i ngapur a rasında b i r  � kuru lması iç in büyük gayretler 
harcadı. Sonunda bu blok 2J67 Ağıistosu başında, Güney Doğu Asya 
memleketleri B i rilB) (A.S.E.A.N.) şekl i nde kuruldu. Bu blöK"a katı lan mem
I"eketlerden çoğu, bu bölgede kurulmuş olan başka saldırı bloklarına, 
(O.TAS.E., SAA., ASPAC) katı lmış veya, Birleşik Amerika, ya da başka 
emperyalist devletlerle ik i l i  askeri an laşmalar imzalamışlard ı r. Böylece 
Endonezya, A.S.EAN. y� katı lmakla Güney-Doğu Asyan ı�ki memle
ketleri n in  hepsin i  aşan 1 1 0  mi lyon nufusu i le, emperya l izme bağlı bu 
bloka üye öteki memlekett'erle beraber, başında Birleşik Amerikan ın  bulun
duğu emperya l istlerin dünyan ın  bu kısmında kurdukları askeri blokla r z in
ciri n in  bir ha lkası olmak teh l i kesindedir. Endonezya A.S.E.A.N. ye katı l -
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makla Birleşik Amerika ve müttefikleri n i n  Güney-Doğu Asyadaki askeri 
plônlarına ve sa ld ı rgan eylemlerine sürüklenmişti r. 

Endonezyada demokrasi gün geçtikçe daha fazla çiğnenmektedir. 
Siyasi partilerin varl ığ ı  daha fazla kararsız hale gelmektedir. Aynı za
manda askerileştirme hayatın her a lan ına yayı lmaktadı r. Bu duru m  asker
lerin daha fazla vali l ik makamıarına bölge ve eyalet idareci l iğ ine atan
malorı, elçi l i klere tôyin i  hattô köy idare heyetleri ne getirilmeleri ve lJ't!:'" 
askerlerin memleket ekonomisine hôkim olmaya başlamaları i le bel i r
mektedi r. Ekonomin in askerler tarafından idaresinin, ekonomik hayatı n 
duraklanmasın ı n  başlıca sebebIerinden biri olduğunda herkes hemfi k ird i r. 
Kaçakçılar ve devlet hazinesini soyanlar en çok ordu mensupları aras ın
aadir. Çünkü onları n  suç ortakl ığ ı  olmadan kaçakçı l ığ ın  bu derece yayıl
ması imkônsızdı. Telug Nibungtan yapı lan kaçakçı l ı k  skandanl inde Tand
jung Prioktaki mal askerler tarafı ndan taş ınmaktayd ı .  Duta Masjarakat 
gazetesine göre 18 Mart 1 967 den bu yana Endonezyan ın  kaçakçı l ı ktan 
uğradığı kayıb 1 966 mi lyon dolara u laşmıştı r. Kaçakçı l ı k  val i leri n  asker 
olduğu Sumatra"Doğu sahi l leri ,  Kal imantan ve Sulaweside daha çok 
toplanmıştı r. 

* 

işte sağcı askeri diktaturan ı n  kurduğu .. Yeni düzen» budur. Bu d iktatura 
1 945 Anayasas ın ı  çiğnemiş, Parlômento ve Halk Danışma Mecl is in i  gerici 
güçleri n elinde bir alet hal ine getirmiştir. Bu güçler Endonezyayı yen iden 
emperyal izmin ve yen i  sömürgecil iğin e�isi a lt ına sokmuştur. Bu .. Yeni 
düzen» yüz b in lerce günahsız komünis�yok etmiş ya da hapse atmıştır. 

Komünistlere karşı bu kadar vahşi bir harekete g i rişi lmesin in ,  Komünist 
Partis in i  ve Markscı -leninci doktri n i..,rasaklamanın �ebi nedir? Endo
nezya gericileri,30 Eylül  olayları n� sorumlu luğ u 'tndonezya Komünist 
Partisin in  üstüne atmak üzere istifade ettiler. Anti komün ist histeriyi, Time 
göre, bir hançer ve si lôh h ı rsı hal ine getirecek derecede körüklediler. 
Fakat herzaman olduğu gibi ,  antikomünizmin i lerici o lan herşeyi ezdiği 
yerde, kaybetmiş olduğu mevzileri ele geçirmeye uğraşan emperyal izmin 
çehresi görünür. Eylem hal inde antikomünizmi kirl i  Viyetnam harbin ya da 
Endonezyada olduğu gibi  egemen halklara karşı sabotaj ve provokasyon
lara benzemekted i r. 

Ne yaz ık ki, 30 Eylü l olayları Komünist Partisi n i  vurmak için gerici l iğ in 
el inde bulunmaz bir vesile oldu.  Oysa bu olayların sorumlu luğunu Pertiye 
yüklemek, ve on ları Marksizm-lenin izm doktrin ine mal  etmeye kalkışmak 
gülünçtür. Çünkü Marksizm-lenin izm politik avantürleri şiddetle redet
mektedi r. Marksizm-leninizm ve dolayısıyle Parti, bütün eylemlerin y ığın
lar  tarafı ndan desteklenmesin i  istemektedirier. Biz im bi ldiğimiz olaylar, 
ve özell ikle Yüksek Askeri Mahkemedeki yargı lamalar s ıras ında yapı lan 
açıklamalar, .. 30 Eylül Hareketin i n» Endonezya Cumhuriyeti si lôhl� 
vetleri n in  bazı birl i kleri, özel l ikle  en i lerici subayların bulunduğu kara 
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birl ikleri tarafından yapıld ığ ın ı  ortaya koymuştur. Hareket. bütün ü lkeye 
--yOyiiOr ümidiyle Cakortada başladı .  Gayesi. Genera l ler Konseyin in komp

losunu boşa çı karmak. kara kuvvetlerini komploya katı lanla rdan temizle�"" 
'" eseri deği ld i r. Partin in  en yüksek organı  kongresi tarafı ndan münakaşası 

ve komünistlerin işbirl iği (Nasakom) temeline dayatmak ve böylece de 
halk demokrasisine yolu açmaktı. __ _ _  ı 

Bu hareket Parti Programıyla hattô Marksizm-leninizm doktrin in{ nasıl 
bağdaşır? Endonezya Komünist Partis in in bir tüzüğü ve bir de programı  
vard ı r. Bunları n  bütün sorumluluğunu taşluB.H ... dokümanlar bir tek şahsın 
eseri deği ldir. Parti n in en yüksek organı  ic-6ngresC"fcrafından münkaşası 
yapı lmış ve kabul edilmişlerdir. Bu dokümanlar daha evvel Part inin daha 
aşağı kademeleri nde binlerce teşkilôtında kabul edilmişti. Tüzüklerin baş
langıç kısmı açıkca Parti faa l iyetlerin in  Marksçı-leninci teoriye dayandı
ğ ı n ı  belirtir. Çok zaman isteyen ve bir hayli karışık o lan bu devrim hare
ket in in başına geçebilmesi için. Parti. acele etmeden dikkatle fakat en
gellenemez bir şekilde halkın devrimci hareketini geliştir�ek ve iki eği l ime 
karşı duracaktı : Her ikisi de küçük burjuva kararsızl ığ ın ın  birer ifadesi 
olan. tesl im  olma ve avantürizm politikası. Program ın  on başl ıca tezi ve 
Endonezya halkın ı n  on dürt yı l l ık eylemi s ı rasında formüle ettiği elli istek. 
Part inin uğurunda sovaştığı gayeleri ve bu gayelere ulaşmak için kullan 
dığı  metotları açı kça gösterir. 3 0  Eylül olayları her noktada Partin i n  
programına aykırı düşmektedir. 

Bazı Parti üyelerin in  bu olaylara karışması. Partinin bu olayların sorum
luluğunu yükleneceği a nlamına gelmez. Ve  gerici l iğe. günahsız yüz bin
lerce komünist yok etme. ve s ı rf Komünist Partisi üyesi oldukla r ından yine 
yüz binlerce komünist 1iOPishanelere atma. binlerce yurttaşı geçim a raç
larından yoksun etme ve Anayasan ın  garanti ettiği hakları ortadan kal-
d ı rma hakkın ı  vermez. 

. 

Oysa bütün bunlar olmuştur ve bu gün  halô olan da budur. Yüz bin
lerce i nsan yarg ı lanmadan idam edi lmiştir. Parti yönetici leri nden �[.çiit 
�ma!l ve � yoldaşlar terörün kurbanı olarak yok oldular. 1 967 Tem
muzunde Cakarta Yüksek Askeri Mahkemesi. Endo�-��ya -K-;'�üni-�t--Parti-si 
Polit Büro Oyesi ve Merkez Komitesi sekreteri Sudismanı ölüme mahkum 
�. Yüz binlerce insan toplama kampları ve ha-pishan�ierd;- b-�T;:;�m�-k: 
�adı r. Bunlar a rasında Politbüro yedek üyesi Enver Sanush Joko Sudjono. 
Karcl Supij bulunmaktadır. Bunlar Merkez Ko�itesi Sekreterl iği J�lerin� ..... dendir. 

Bununla beraber. bu korkunç olaylar içinde. Endonezyalı komünistler 
ve öteki ilerici güçler. kardeş partilerin ve dünya i lerici halkları n ı n  daya
nışma ve yard ımların ı  görmektedirler. Bu gün.  bu dayanışma. sağcı mi l i 
tarist k l iğ in z ındanlarında ve toplama kamplarında bulunanlar iç in lôzım
d ı r. Çünkü bu dayan ışma. yurtseverlerin. «kaçmaya teşebbüs... "kalb 
krizi .. g ib i  vesilelerle yok edilmelerin i  önlemek. tutsakl ı k  şartların ı  iyileş-

770 

TÜSTAV



tirmek a i le üyeleri n in  ve avukatla rı n ın  kend i lerin i  görmeleri n i  sağlamak 
için ıôzımd ı r. 

Enternasyona l  proletarya, bütün dünya komünist ve işçi partileri, bütün 
devrimci ve i lerici ha lklar, ödevlerine bağl ı ola rak, enternasyona l  daya�ış
maları n ı  ifade edeceklerdir. Onları n  sempatileri ve yard ımları Endonezya 
devrimci güçleri en zor gün lerinde desteklemiş ve kuvvetlendirmiştir. 

Kan l ı  teröre kurban giden yüz b in lerce komünist ve sempatizan ın ,  kan
larını yurdun kutsal topraklarına akıtanlar ın hatı rasına bağ lı olarak, enter
nasyona l  dayanışma ve bize gösterilen yardımla kuvvetlenerek, tek doğru 
yol olan, Marksizm-lenin izm yolunda Endonezyada mi l l i  ve demokratik 
devrim in  üstün gelmesi için savaşarak i lerleyeceğiz. 
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Oktobr Devrimi ve sosyalist dünya sistemi 

B. Ladigin 

«Dünyanın devrimci yenilenmesi davası, Oktobr Devriminin yol açtığı ve 
Sovyetler Birliğinde sosyalizmin zaferinde hayat bulan bu dava, öteki 
ülkelerde sosyalist devrimlerin zaferiyle devam ettirildi. Sosyalist dünya 
sisteminin kuruluşu, Büyük Oktobr Sosyalist Devriminden bu yana en büyük 
tarihsel olayd".» SBKP Merkez Komites in in tezlerinden a l ı nan  bu satırla r, 
bu y ı l ın  .;ılliL ayı nda Moskova'da yapılan - Sovyetler Birliği B�r 
�gdemisi i le  �arşı l ık l ı  Ekonomik Vardl,mJÇ9_rıgıyuekreterlili inirı düzen
lediği - u lusla rarası bi l imsel konferansin materyellerin in en kısa özeti 
o labi l i rd i .  • 

Bu konferansa .�garist�n, A�an Demokratik Cumhuriyeti, V.��lQ!1.a, 

.��.QL�Cumhuriyeti, M.E.caristan, Polon�, R�manya, Çe_���lov�a 
ve S����r.l�ğ in9..en i leri gelen bilim adamları katı ldı .  

Konferans, dünya sosyal izminin gel işmesin in karmaşık sorun ların ı  kar
deş ü lkelerin bi l im adamların ı n  temel l i  ola rak ve her yönden i nceletlikle
rini gösterd i. Konferansa sunulan raporların konu ları ve özleri bunu gös
termektedi r. Orneğ in, bu raporlarda şu sorun lar  i nceleniyordu : Oktobr 
Devrimin in  u lus lararası önemi, bunun ayrı ayrı ü l kelerde sosyal izm � 
��Iuğun��omik-programıyla yaptığı etki ; ayrı ayrı ü lkelerde 
ve dünya ölçüsünde sosyalist üretim biçirri!erin i n  gelişmesin i n  genellikle 
geçerli kanunf�lukları ;�-' özell i kleri ; gelişme i le i lg i l i  a ktüel sorun lar ve 
ulus larar�syalist işbö!.Q.rr.ıürıürı iki ve çok taraflı ş�jijl.��i�I�t!I
mesi ; ik i  dünya sistemin in  yarışması . Konferansta, adı  geçen bu sorun la rla 
ii9iıi ola rök"figinç ve orij ina l  gö�Uşler açıkça ortaya kondu. 

Delegelerin demeçieri, proletarya enternasyonal izmi i le i lgi l i  leninci 
prensipler temeli üzerinde sosya l ist halk lar toplu luğunun daha da sağ
.L9.!illEj,�rı lmasl. fikri n i  yansıttı . Sosyal ist ü lkelerin işbirl iğ in in sözümona 
burjuva karakterinde olduğu yolundaki görüşlerle sosyal ist dünya siste
min in  çel işmelerin in  «çözülmezliği» hakkında bazı a�ti-komüni,�� «nazari
y�ci leri»nin gö!'.Qi1��i konferansta inand ırıcı b i r  eleştirmeden geçiri ld i .  

Delegelerin demeçlerinde, marksizm-Ienin izmin ortaya çıkardığ ı  ve 
sosya l izme geçişin genel l ik le geçerli kanun lu luğunun ancak yaratıcı bir 
şeki lde ku l lan ı lmasıyla, ancak Oktobr'un  tecrübelerinden yaratıcı bir 
şeki lde yararlan ı larak sosya l ist kurucu luk cephesinde başarı lar  sağlana
bi leceği bel irti ldi . 
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Avrupadaki birçok kardeş ü lken in toplumsal -politik ve ekonomik haya
tının gündeminde gelişmiş sosyalist toplumun kuruluşu yeralmaktad ı r. Bu 
ü lkelerin komünist partileri ve hükümetleri buna bağlı olarak, halk eko
nomisinde yeni planlama ve yönetim sistemine geçiş doğrultusunu ;  o lunilu 
nitel ik leri n i  yitirerek baz ı  sosyalist ülkeleri n hayat gereklerine daha fazla 
cevap veremeyecek olon ve administratif d irektiflere dayanan eski siste
m in  bütün tutucu etkenlerin i  cesaretle g iderme doğrultusunu a lmış lardır. 
Halk  ekonomisin i n  yeni yönetim sistemi, delegeleri n bel i rttiği g ibi ,  yöne
t imin daha do demokrati kleştiri lmesini , plan lamanın mükemmelleştiri l 
mesin i  ve  �a i l iski leri nden geniş ölçüde yararlanmayı önşart olarak 
gerektirmektedir. Ayrıca, ekonomik reformu u lusla ra rası sosyal ist işbir l iği 
o lan ına yaymanın zorunlu luğuna do işa ret edi ldi .  Bununla i lg i l i ola rak  
henüz kul lan ı lmamış o l on  ve  i lg i l i  sosya l ist ü lkeleri n işletmeleri arası nda 
işbir l iği i l işkileri yolunu düzlemeye yarayacak olanaklar ;  ekonomik dış 
ticaret muhasebesi ilkelerin i n  sağlamlaştırı lması ; temel maddeler sana
yii nde ekonomi k  ii!etmelerin ortaklaşa kurul"'!cı51 zorun luğu ; hesaplaş
malarda çok yönlü lüğün gel iştiri lmesi ; Karş ı l ı kl ı  Ekonomik Yardım  Konseyi
n i n  örgütleyici ve a henkleştirici ça l ışmaların ın  kuvvetlendiri lmesi ve ayrı 
ayrı ü l keleri n özel çıkarları gözönünde tutu larak işbirl iğ inde ��k ve 
.gerçekçi biçimlerin aranması zorunluğu üzerinde duruldu. Kardeş ü l keler 
a rasında işbirl iği mekanizmasın ın  olgunlaştı rı lması, sosyal ist e�.Y9-
�ilkesinl .. Q.C!.ha do. somut. olarak bel i rgi nleştirmektedir. Kardeş ü lke
lerin b i l im adamları n ı n  bu sorunla rla i lg i l i  öğütleri, u luslararası sosyal ist 
işbölümünün etki l i l iğ in in artmasına ve sosyal izmin burjuva düzeninden 
temel l i  üstün lüklerin in  g ittikçe daha açık olarak aydınlanmasına katkıda 
bulunabi l i r. 

Dünyan ın  devrimci dönüşümünde kollektif tecrübelerin ortaklaşa çaba
larla değerlendiri lmesi, bu sürecin hız landırı lması bakımından büyük b i r  
önem taşımaktadır. Sosyal ist ü l kelerin b i l im adamlar ın ın Moskova konfe
ransı buna katkıda bulunmuştur. 
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K O M U N I Z M  S A V A Ş ı  K A H R A M A N L A R ı  

Oktobr'u terenüm eden adam 

Con Rid' in adı, bundan ell i y ı l  Eveı başarı lan Büyük Sosyal ist Devrim' i  
i le  kopmaz b i r  şekilde bağ l ıd ı r. O u devrime katı ldı ,  devrim i  can la-başla 
savundu ve onu olağanüstü bir aç ı k  ve usta l ı kla a nlattığ ı  eseriyle milyon
larca insana da tan ıttı, hayat ın ı  da bu devrimin yarattığı sosya list topluma 
hasretti . Lenin ,  onun «Dünyayı sarsan on gün» ad l ı  şaheseri ni en büyük 
övgüye lôyık görerek, şu sözleriyle değerlendi rdi : 

«Ben Con Rid'in «Dünyayı sarsan on gün» adl ı  kitab ın ı  büyük b ir  i lg i  
ve g ittikçe artan b i r  di kkatle okudum. Bu eseri, bütün ü lkeler işçi lerine 
hararetle tavsiye ederim. Olayları gerçeğe sadakatle ve alabildiğine can
l ı l ık la analatıp gösteren, proleter 'devrim in in  ne o lduğunu,  proletarya 

�-' dfktatÖrTGğunuii ' ne ddugu' kavratan bu çok önemli kitab ın bütün di l lere 
çevrilerek mi lyonlarca nüsha bası l ıp  yayı mlanmasın ı..--�ğö�;e·k isterd im. 
Bugün bu sorun lar  (proletarya devrim i  ve d iktatörlüğü) geniş ölçüde müza
kere edilmektedir. Fakat bu fikirler kabul veya reddedilmeden önce, a l ına
cak kararı n  bütün önemin i  an lamak gerekmektedir. Con R id ' in  kitabının, 
dünya işçi ha reket in in ana problemi olan bu sorunun açık lanmasına yar
d ım edeceği şüphesizdi r.» 

Lenin' in bu d i leği daha sonra gerçekleşti. «Dünyayı sarsan on gün» 
b irçok di l lere çevrilerek milyonla rca nüsha yayımlandı .  Kitabı beyaz per
deye de aktaran bir Sovyet filmi, mi lyonla rca kişi tarafından büyük bir 
i lg iyle seyredildi . 1 966 y ı l ında Moskova'da bulunduğum günlerde, bu 
eserin dramatizasyonu olan bir piyes sahneye konmuştu, tiyatro dolup 
dolup boşalıyordu. Yakında Amerika'da «Interneyş in ı l  p ıb l iş ı rs» Yayınevi, 
kitabın yeni baskısı n ı  Amerikan okuyucularına sunacaktır. 

Bu yeni Amerikan baskısına, Nadejda Krupskaya'nın gi riş yazısı ile 
Lenin ' in  çok değerl i önsözü de a l ı nmıştır. Lenin ' in eşi, bu g i ri ş  yazısında, 
biçokla rı n ın sorduğu soruya, yani «Amerika gibi  uzak bir ü lkeden gelmiş 

, o lan ve Rusları i l k  defa gören bir kişi, nası l olup da, y ığın lar ın ruh 
L ---ha'ii�'� böylesine can l ı l ı kla yansıtabi lmiş, olayları n  özünü, büyük müca

delenin muhtevasın ı  böylesine derinl ikle nası l  an lamış ve a nlatab i lmiştir» 
sorusuna cevap vermektedir. Krupskaya, Con Rid'in a ncak devrimci ve 
komünist olduğu ' için bunu yapabi ld iğin i  söylemektedir. Ve «eğer Con 
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Rid bu devrimci b i l ince sahip o lmasaydı, yığ ı n la rı n  kabaran b ir  dalga 
. g ib i  yükseliş in i  an l ıyamaz, bu kitabı yazamazdı» d iyerek şunları beli rt
mekted i r :  "Türü kendi ne özgü bir epos (destan)  o lan bu eserin gençl ik 
iç in ,  gelecek kuşakla r için özel l ikle büyük önemi vardır.» 

Con Rid, kökü bakım ından, uğruna hayatın ı  hasrettiği s ın ıftan deği ld i r. 
Oregon eyalet in in Portl ınd şehrinde doğmuştur. Orta varlı k l ı  b ir  a i len in 
çocuğu olarak bahtiyar büyümüştür. Yüksek öğren imin i  Harvard IJniver-, 
savundu ve onu olağanüstü b i r  açıkl ı k  ve ustal ık la an lattığı eseriyle � 
yergi yazı ları yayınlamış, üniversite müzik k lübünün yönetmeni ve sutopu 
takımının kaptan ı  o lmuş ve a ncak yirmi a ltı yaşındayken sınıf mücadele
s ine katı lmakta ilk denemesini yaşamışt ı r. Halk sevgisi ve adaletsizlikler
den nefret duygusu, onu kavgada işçilerin yanında yer o lmaya sevket
mişti r. Ve işte onun bu mücadele içinde kendin i  gösteren, gel işen ve sağ
lamlaşan kabi l iyeti "Dünyayı sarsan on gün» adlı kita bında en yüksek 
noktasın ı  bulmuştu r. 

Con Rid, gelecekt'! edineceği sosya l ist dünya görUşü yönünde i l k  adım
lar ın ı  aItığl s ı ra larda, kendisine ümitle bakı lan genç bir aydın kişiydi. 
Nüyork'ta önde gelen burjuva yayın lar ındon biri olon .. Ameriken Megazin» 
dergis i  yazı kurulu üyesi iken geniş ölçüde tanınmıştı . IJn lü  yazarlar onun '  
yazı lar ın ı  ve destan ların ı  beğeniyor, övüyorlardı. Kazancı kötü deği ldi .  
Fakat bu hayat onu tatmi n  etmiyordu. Henüz Marksist olduğu söylene
mezdi, amma kapitalist top lumun egoizminden ve gaddarl ığından nefret 
ediyordu.  O ça lıştığ ı  dergideki redaktörlerin in  verdiklerinden çok daha 
büyük ölçüde hürriyet istiyordu.  Nihayet, o zamanlar kültür hayatı sorun
larına ış ık tutan ve devrimci yönelişiyle çok tutu lan .. Mesiz» dergisiyle 
bağ kurd u ;  bu derg ide yazmaya, bir yandan da Marksist temel kitapları 
okumaya başladı. 

O zamanlar Nüyorka yakın Nyü Jersey' in Potersın şehrindeki yün- ipek 
dokuma fabrikasında küçük bir  ücretle ça l ışan ve 25 bin proleterin g revin i  
yönetmiş o lan  tecrübeli ve  güveni l i r  işçi l ideri Vilyam D. Heyvut'la buluşup 
görüştüler. Heyvut, C. Rid'e g reve katı lan larda� Ya lentill.9 Modestino'nun 
ş irket dedektifleri tarafı ndan öldürü ldüğünü, yüzlerce işçi n i n  de tutuk
landığ ın ı  söyledi. Ve genç yazardan, on lara yard ım etmesin i  rica etti. 
C. Rid durumu incelemek üzere derhal Patersın'a hareket etti .  Fakat bu 
yüzden kendisi de hapse atı ldı .  

Bu tutuk lanma C. Rid'in hayatı nda dönüm noktası oldu. Genç yazar 
hopisa nede bulunduğu koğuşu düpedüz dershaneye çevirdi, içerdeki 
tutuklu lar da onun  öğrencileri o ldular. Bu g revci ler çeşitli Avrupa ü lke
leri nden gelmiş işçilerd i .  Hepsi de IRM'in,  yani tüzüğünde işçi s ın ıfı i le  
kapita l istler sın ıfı a rasında hiçbi r müşterek nokta olmadığ ın ı  i ıan eden 
Dünya Endüstri Işçileri Orgütü'nün mensuplarıydı. Heyvut do onlarla 
beraber hapse atılmıştı. Grevci lere, C. Rid' in de kendilerinden yana oldu
ğunu  söylemişti. Onlar da  genç yazarı benimsemişlerdi. 
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Hapisanede birçok işçileri canavarca dövüyor, işkence ediyorlardı . Böyle 
nice olaylara tanık olan C. Rid, bu işçilerin yiğitliğine, dayanışmasına ve 
ruh sağ laml ığ ına hayrandı .  Onla r, her şeye rağmen, bu niteliklerini yan
sıtan işçi türküleri söylüyorlard ı .  Ve C. Rid hapiste geçi rdiğ i  günlerden 
çıkardığı  dersleri iyice benimsed i ve bütün hayatı için kı lavuz edindi .  

Can Rid hapisten çıktıktan sonra, «Mesiz» derg isinde bir seri yazıyla 
grevcilerin eylem lerin i  ve ha leti ruhiyelerin i  dile getirdi. Işçi leri n birl iğ in i  
heyecanla yansıtan, işçi düşmanların ın gaddarl ığını bütün dehşetiyle 
ortaya koyan bu savaş h ikôyeleri, onun sınıf savaşına ilk katkısı ve sınıf 
düşmanların ı  i l k  itham raporuydu. Ama bu henüı başlang ıçtı. Bu olaydan 
birkaç ay sonra, Can Rid, köylü çete savaşı önderi general Vi l la'n ın çağrı 
s ına koşarak, atına atlıyan savaşçı lara katı ldı .  General Vi l la'n ın ordusu, 
zengin Terasas a i lesinin elinden 1 7  milyon akra toprağı a lmış  ve onun 
Kuzey Meksika ' l ı  ı rgatlarına dağ ıtmıştı. Bu bir halk devrimiydi. Çeteler, 
aralarına katı lan genç yazara, bu yeni dosta şöyle diyorlard ı :  «Bu top
raklar zeng in lerin e l indeydi, ama a rtık bizim kompanieros' ların mal ıd ı r.» 

Can Rid «kompanieros»la beraber atı n ı  mahmuzl ıyarak savaşlara katı ldı . 
Nice savaş a rkadaşların ın atlarından düştüklerin i  gözleriyle gördü. Genç 
yazar da çetelerle birl ikte çölde geceledi, onlarla beraber mıs ır çöreği 
yedi .  «Kompanieros»u candan sevmişti. Çeteler, Meksika topraklarının 
yarısını kesip a lan ve halkı  ezen kuzey devlet in in «gringo» adını verdi kleri 
şehir beylerinden nefret ediyorlardı. Ama «kompanieros» Can Rid'i ben im
semişti. Genç bir çete ona şöyle d iyordu : «Biz senin le ayn ı  battaniyeyi 
örtüneceğiz ve daima beraber olacağız. Seni bizim eve de götüreceğim, ve 
babam seni de oğlu g ib i  bağrına basacak.» 

C. Rid' in o zamanlar yazd ıkların ın en güzeli , «Metropoliten Megazin» 
derg isinde çıkan tefrika ları ve «Ayaklanan Meksika» adlı kitabında top
ladığı yazı larıdır. R.  Kipi ing, bu tefri kaları okuduktan sonra, «Işte bunla r 
ben im  Meksikayı görmeme yard ım etti» demiştir. C. Rid bu yazı ları nda, 
ufkunu göğün yarıs ına kadar s ıradağ dorukların ın  kapladığı çölün o 
yaban ve çıplak güzel l iğ in i  usta l ıkla  an latı r ;  savaşın en kızışık zamanında 
üstübaşı çamur içindeki genera l  Vi l la 'n ın,  yüzünde yorgunluğun zerrece 
gölgesi olmaksızın, savaşçıları n  d izi leri a rasında bir uçtan uca nasıl dolaş
tığını tasvir eder. Fakat C. Rid'in bu yazı larında yürek dolusu sevgiyle 
tanımladığı kişi ler h ürriyet ve toprak için gözlerini kırpmadan savaşan 
s ı radan köylü ler ve kovboylard ı r. Onun bu yazı la rı sayesindedir  ki, Mek
s ika devrim i  Birleş ik Amerikada namuslu insanların desteğin i  kazanmıştı r. 
Meksika devrimine müdahale edi lmes in i  istiyen Amerikan ma den kum
panyalarına ve Rokfel ler' in  petrol korsanlarına karşı muhalefet yine 
C. Rid' in yazı lar ının etkisi sayesinde kuvvetlenmişt ir. Ve Bi rleş ik Amerika 
için bir yüzkarası olarak, Rokfel ler ve çevresi n ihayet emel lerine u laşmış
lard ı r. Ama «Ayaklanan Meksika» Amerikan kıtas ın ın bütün anti-emper
yal ist güçleri n in belleğinde capcan l ı  ka lmıştır. Bu kitap, genç yazarın 
i lerde meydana geti receği daha önemli eserin müjdecisi o lmuştur. 
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Con Rid Nüyorka henüz dönmüştü ki, Rokfel ler'cilerin eşi görülmemiş 
b ir  canava rl ığ ın ı  i ncelemek üzere Kolorado'ya çağrı ld ı .  Petrol kralları 
a i les in in kömü r  ocaklarında ça l ışan işçiler, bu işyerindeki kölel ik şa rtların ı  
protesto iç in  yedi ay boyunca g rev yapmışlardı . Gayet düşük ücretle çal ış
tı rı lan bu kömür işçileri, kumpanya tarafından yaptırı im ış  barakalarda 
toplu halde barındırı l ıyor ve patronun s i lôh l ı  adamların ın  nezareti a ltında 
bulunduru luyordu. Bunlar sendika i le bağlantı ku rdukları ve g rev yaptı kla rı 
takdirde, kumpanyan ın  baraka l ı  köyünden koğu luyorlardı .  

Işte sözkonusu yedi ayl ık g revde de böyle olmuş, baraka lardan sürülüp 
çıkarı lan g revciler, a i leleriyle birl i kte, çadır lardan kurulu bazı küçük 
kasabalara sığ ınm ışlard ı .  Dayan ışmaları sağ lamdı .  Açl ığa, soğuğa ve 
hattô tertipl i cinayetlere göğüs geriyorlard ı .  Derken, 19 14  y ı l ın ın 20 Nisan 
günü, 400 kadar si lôhl ı  gard iyan ve eyalet kıta larına mensup asker, Ladlu 
kasabası civa rında madenciler sendikas ın ın ka lesi durumundaki kümeli 
işçi çadırlarına hücum ettiler. Askerler buradaki herkesi s ıradan öldürmek 
üzere ta l imat a ld ıkların ı ,  daha sonra kendileriyle konuşan Con Rid'den 
g izlemedi ler. Hücüm, sürekli mitralyöz ateşiyle başlomıştı . Rokfellerin 
adamları ,  bütün çadırları da gaz dökerek ateşlediler. Bu canavarl ı k  sona 
erdikten sonra, yanan çadırlardan birin in  a ltında 11 çocuğun ve iki 
annenin yanmış cesetleri bulundu. Con Rid' in h i kôye ettiği  bu askerlerden 
biri, bu canavar l ık  içinde avını ele geçirmek üzere sağa-sola koşarken, 
çadırlardan korkunç çocuk ve kad ın  çığ l ık ları duyulduğunu pervasızca 
söylemekten çekinmez. 

Ben Ladlu faciası hakkında birçok yazı lar okumuşumdur. Ama bunlar 
a rası nda Con Rid ' in anlatımı ,  facian ın  en dolgun  tablosunu çizer. Usta
l ı kla yazı lmış olan bu 1 4  bin kel imelik reportaj, i l k  defa «Metropoliten 
Megazin» derg isinde «Kolorado'da harp» başlığı a ltında yayın landı .  Daha 
sonra Con Stüart, bu reportaj ı  «Co n Rid ' in  sanatçı kişi liğ in in teşekkülü,. 
adl ı  kitabına ald ı .  Kitabın bu başl ığ ında isabet vard ı .  Con Rid bir sanatçı 
ve devrimci olarak  olgunlaşıyordu.  Ben onun Kolorado reportaj ın ı  tekrar 
okuduktan sonra şöyle düşündüm :  N'olurdu, çocukların ve kadınların 
Napalm yang ın ıarı içinde yanmaya devam ettiği Viyetnam facias ın ı  da 
C. Rid' in amansız kaleminden okuyabi lseyd ik  . . .  

C. Rid Kolorado madencileri n in  grev zaferi ni de görmek, kalemiyle bunu 
da yansıtmak isterdi. Olmadı .  Kahrama nca yürütülen bu grev savaşı geçici 
bir başarısızl ı kla sonuçlandı .  Zira Başkan Viison Kolorado'ya Federal 
Ordu birl iklerin i  yol ladı .  Ama C. Rid g revci lerin tekrar harekete geçecek
lerin i  bil iyordu.  Artık onun hayatı işçi s ın ıfı n ın  savaşıyla kopmaz bir şekilde 
bağ l ıydı. 

Con Rid harbin dehşeti n i  biı;zat yaşadı. 1 9 1 4  yı l ı  Ağustosunda askeri 
harekôt başladıktan sonra, askeri muhabir olarak  s ırasiyle Fransız, Alman 
ve I ngi l iz cephelerinde bulundu. Çarpışan ta rafla rı n  egemen çevreleri 
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hesabına göz göre göre ölüp g iden n ice mutsuz s ıra neferleriyle kardeş
leşmişt i .  Rayştag'da harp kredi lerine karşı oy ku l lanan kahraman sosyal ist 
Karl Liebkneht i le  yaptığ ı  mülôkat Con Rid'i kanatlandırmış, yüreklendi r
mişti. Ama bir başka sosya l-demokrat mebusun, «Alman partisi olarak, 
üyelerden parti a idatı n ı  siperlerde topladıklarını ve bunu hükümetten rica 
ettikleri takdirde, hükümetin bu a idat toplamın ı  ayl ıklardan keserek par
tiye hava le ettiğ in i» övünerek an latması, Con Rid' in dehşetli gücüne g it
mişt i .  Genç yazar içi burkularak görüyordu ki, Fransa, Ing i ltere ve Almanya 
sosya l-demokrat önderlerin in önemli bir çoğun luğu, bu kapita l ist sa Iha
nesinde i nsan k ı r ımı  başlar başlamaz, enternasyonal izmi unutmuşlard ı .  
Ve Con Rid, yazı rla rından biri nde şu i htarda bulunuyordu : «Demokrasi 
ve hürriyeti lôfta vaadedenleri n  oyununa gelmeyiniz .  Bu, emperyal izme 
karşı Haçlı Seferi değ i l , emperya l izmin yağma ve çapula konmak için 
insanları birbi rine k ırd ı rmasıdı r. Bu bizim savaş ımız deği ld ir.» 

Sosyal ist eğ i l im l i  o lma iddiasındaki l i beral «Metropoliten» dergisi Con 
Rid' in bu yazısı n ı  basmadı .  Fakat genç yazarın siperlerdeki hayatı yansı
tan ve birbiri a rdınca yayı n lanan can l ı  ve i lg inç eskizleri büyük bir rağbet 
gördü. Redaktörler geniş ölçüde tan ınan ve tutulan bu genç yazardan 
daha çok yararlanmak istedi ler. Ve bu maksatla onu 1915  y ı l ı nda Doğu 
Cephesine gönderdiler. Con Rid, ö lüm fırtınasının o zamana kadar tanık 
olduğunun en müthişini oarada gördü  ve yaşadı .  

Genç yazar, memleketinde yurttaşların ın  gerçeği öğrenmeye can attık
larını b i l iyordu.  Bundan ötürü, gerçeği önce kendisi daha deri nlemesine 
görmek ve olduğu gibi di le getirmek maksadiyle yedi ay boyunca seyahat 
ederek, Sibirya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Rusyayı 
dolaştı. Ve sonunda, sapına kadar barış savaşçısı olarak memleketi ne 
döndü. 

Ne var ki, gerçeği olduğu gibi söyleme özgürlüğü a rtık bir hayli s ın ı r
l ıydı . «Metropol iten» dergis i ,  reklôm  firmaların ın  ve �kerlerin baskısı 
a ltında kıvranıyordu.  J i ngoist duygu larla dolup taşan eski Başkan Teodor 
Ruzvelt, bu derg in in  hemen de her sayısında boy göstererek Amerikoyı 
harbe karışmaya çağ ı rıyordu. Bu arada, Con Rid'e kendi bi ldiği g ib i  a ncak 
birkaç yazı yazd ı rd ı lar. Çok geçmeden de bu geçit adamakıl l ı  darald ı .  Ve 
Con Rid, bir yakın dostuna, artık kapital izme karşı duyduğu nefreti yansıt
mıyacak nitel ikte ve devrime yararı dokunmıyacak olan h içbir şey yaz
mıyacağ ın ı  söyliyerek dert yandı. 

Sınıf savaşın ı  kendi gözlemleriyle yaşamış olma tecrübesi, Con Rid'e, 
Ameri kan ın  dünya emperyalist savaşına karışması yönünde çalışan pro
paganda' karşısı nda sağlam bir muafiyet kazand ırmıştı . Gerçekte, bu 
j ingoist, şovinist propaganda birçok Ameri kan sosyal istin in  z ih in leri n i  
bulandırmıştı. Orneğin, C.  R id ' in  Harvard lJnlversitesi nden arkadaşı a lan 
Valter Lipman' ı bu propaganda çabucak etki lemişti. Upton Sinkler ve 
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daha bazı ları 1916-17 y ı l ları nda aynı etki a ltında kaldı lar. Ama C. Rid, 
harpçı çevreleri f inanse eden kapita l istleri n egoizmini  ve gaddarlığ ın ı  
a rt ık iyice b iliyordu. Gözlerin i n  önünden her  zaman Kolorado, Patersın 
ve Nyü Jersey' i n  Bayon şehrindeki .. Standard Oyl .. petrol rafinerileri ve 
g id ip gördüğü öteki sanayi bölgelerindeki s ın ıf  savaşları geçiyordu.  Ve 
C. Rid du rmadan barış çağrı ları yazıp yayın l ıyor, birçok mitinglerde söz 
a l ıyordu. Nihayet, Kongre harp i lôn etmeye hazır landığı s ı rada, C. Rid 
kapita l ist can i lerin karşıs ına diki lerek, buna karşı olduğunu tekrar ve 
açıkça belirtmekten çekinmedi. 

«Mesiz .. derg isi nde, okuyucularına .. Bu harp kimin harbi ? .. diyeCra n  
C .  Rid, sorunun karş ı l ığ ın ı  yine kendisi veriyordu : «Bu benim savaşım 
deği ld i r. Ben bugün b i l iyorum ki, finans çevrelerin in büyük «yu rtseverler .. i 
hesabına ça l ıştır ı lan yüzbinlerce Amerikan emekçisi, norma l bir hayat 
sağ lamaya elverecek b ir  ücret a lam ıyorlar. Ben n ice yoksul ların ,  yarg ı la
maya bile lüzum görülmeden, uzun sürel i  ceza lara çarptı rı larak  zindan
lara atı ld ığ ın ı  gözlerim le görmüşümdür . . .  Ve öyle «gönül lü .. ajanlar 
gördüm ki, hakları n ı  a rıyon g revei leri, kad ın ları ve çocuklariyle beraber 
m itralyöz ateş ine tuttula r  ve d i ri d i ri yaktı l a r. Hayat pahal ı laştıkça, zen
g in ler daha zengin,  yoksu l lar  daha yoksul oldu. Bu emekçi ler harp iste
miyorla r. Harbi istiyenıer, Ingi ltere ve Almanyadaki g ibi, spekülôtörler, 
mütaahhitler ve pıütokratlard ı r  . . .  " 

Bi l indiği g ibi, Kongre daha sonra harp i lôn etti . Yığ ın la tutuklamalar 
baş ladı .  Con Rid de a rtı k birçok gençleri tehdit eden ateşin iç inde ka ld ı .  
Ve hiç tereddüt etmeden, Volstriit iç in harbe gitmiyeceğ in i  açıkladı. Harp 
a leyhtarı ha rekete aktif olarak katı ld ı .  O s ı ra larda devrim Rusyasında 
Işçi ve Asker Delege�tleri kuru lmasro<l'ı;-�nmıştı. Con Rid 
derha l  Rusyaya hareket etmek isteğ iyle faa l iyete geçti. Ama bağ l ı  olduğu 
dergi lerden hiçbir burjuva redaktörü onu Rusyaya göndermeye yonaşmadı .  
i ş i  hep  erteleyip sürüncemede bıraktı lar . Sonunda, C. R id  a rkadaşlarının 
topladığı parayla yola çıktı ve ancak Eylül ayı nda Petrograda varabi ld i .  

Artık o tarihsel �aklaşıyordu. Genera l  Korni lof'un ayaklanması 
bastır ı lmıştı . Bolşeviklerin .. Bütün egemenl ik sovyetlere ! .. ş iarı ,  y ığ ın ları n  
şiarı olmuştu. Askerler harekete katılıyor, köylüler pomeşçik topraklarına 
el koyuyor, yığ ın lar  barış ve toprak için savaşta Len in  partisinden yana 
çı kıyorlard ı .  Ve C. Rid böylece bütün Rusyayı kapl ıyon devrimci ak ım 
iç inde gerçek kiş i l iğ in i  buluyor, bu akıma katı l ıyordu. 

C. Rid a rtık yığınları n  kudretini her zamankinden fazla hissediyordu .  
Yığ ı n  mitinglerine g idiyor, gecesin i  ve  gündüzünü işçiler ve askerler a ra 
sında geçi riyor, Smoln i'de kızıl muhafız larlo kardeşleşiyor ve  Bolşeviklerin 
önderlerin i  sık sık görüyordu. Con Rid bu a rada halk ın düşmanları n ı  da 
tanıd ı .  Bu cümleden olarak, Geçici Hükümet' i n  başındaki korkak ve kurnaz 
Aleksond ı r  Kerenski i le bir mülôkat yaptı ; iri kapita listlerle, sağcı sosya
l istlerin önderleriyle ve işçi egemenl iğ in in diğer düşmanlariyle de görüştü. 
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Iste bundan sonra ta rihsel on gün  başladı. C. Rid 7 Kasımda Kış l ık 
Saray'a muzaffer işçi ler ve askerlerle beraber g i rdi .  Sovyetlerin Kongre
sinde Len in ' in  konuşmas ın ı  d in ledi. Lenin,  «Şimdi sosyalist düzeni kur
maya g i rişme zamanıd ı r !  .. d iyo rdu.  C. Rid, akla s ığmaz güçlükler içinde 
bu kuruluşun nası l  başladığına tan ık  oldu. Karşı -devrimin i lk dalgala
rı n ı n  k ırı l ış ına yü rekten sevindi . Alman askerlerine hitaben birçok çağr ı lar 
yazdı, on ları hem barış bağlamaya, hem de devrimden yana geçmeye 
dôvet etti. 

C. Rid Alman cephesin in zayıf lamasına yard ımcı oldu. Ama Başkan 
Vilson ona karşı her hangi b i r  kadi rşinasl ık duymuyordu.  Genç yazar 
Nüyorka dönüşünden sonra, 19 1 7 y ı l ı nda «Mesiz .. derg isinde çıkan yaz ı ları 
sebep gösterilerek tutuklandı .  Notları , materyal dosya ları ve beraberinde 
getirdiği  yüzlerce Rus gazetesi e l inden a l ınd ı .  Ve C. Rid, bu materyal tam 
a ltı ay sonra kendis ine iade ed i l inceye kadar, notla rı ve belgeleriyle iyice 
hazı rlandığı  eseri ni yazmaya başl ıyamadı .  

Ama bu a rada C. Rid devrim i  savunma konusunda b i r  seri - yüzden 
fazla - demeç yazmaya koyuldu. Bu demeçleri nden birinde Vilson'u Sov
yet Rusyaya müdahaleden ötürü cesaretle itham ettiğ i  için, «Mesiz .. dergi 
s in in öteki redaktörleriyle b i rl i kte mahkemeye veri ld i .  Onu mahkCım etse
lerdi ,  yirmi y ı l  hapis cezas ına çarptı rabi l i rlerd i ,  fakat mahkeme üyeleri 
buna razı o lmadı lar. Mahkeme heyeti, ona karşı «isyana teşvik .. itham iyle 
aç ı lan ikinci ve üçüncü dôva larda da beraat kara;;-a ld ı .  

C .  R id ,  Sovyet Rusyaya karşı i lôn edi lmeden g i rişi len ve nice Amerikan 
askerin in  mahvına sebep olan harbi ithama devam etti. 1 9 1 8  yıl ı sonunda, 
Lenin ' in  «Amerikan işçi lerine mektup .. unun bütün Amerikan halk ına tanı
t ı lması nda büyük hizmeti oldu. Onun Amerikada çıkan biyografilerinde bu 
olay sükCıtla geçişti ri im iş olsa da, ben bu gerçeği, Moskova'da, Len in ' in  
sözkonusu mektubunu «sıhhiye kordonları .. a rasından her güçlüğü atIata 
rak geçi rmeye muvaffak olan eski Bolşevik Pyot ır  Travin'den öğrendim. 
Mektup Nüyork'a ulaştı rı ld ıktan sonra, orada Rusça çıkmakta olan küçük 
b i r  gazetenin redaktörü, bu değerl i belgenin  i l könce kendi gazetesi nde 
bası lmasın ı  i stemişti. Ama C. Rid çok daha ak ı l l ı  davrandı .  Mektubun 
mümkün olduğu kadar  geniş ölçüde, kapita l ist bası nda da çıkmasında 
ısrar etti ve bunun sağlanabi leceğ in i  söyle.di .  Hemen mektubu al ıp Va
şington'a g itti ve Kal iforniya senatörlerinden Hayrem Conson'a gösterd i .  
Conson bir  cumhuriyetçi ve  kapita l i stti . Müdaha lenin kendi sı n ıf ına za ra r  
verd iği kanıs ında idi .  Lenin ' in  mektubu, Sovyet hükümetin in barış istedi 
ğ ine Conson'u da inandırd ı .  Ve Hayrem Conson Senato'da kürsüye çıka
rak, bu gerçeği bütün Amerika halk ına duyurdu. Neden sonra bu olayı 
Travin'den öğrenen Lenin 'de, C. Rid' in bu taktiğin i  hararetle onayladı. 

Con Rid «Dünyayı sa rsan on gün .. adl ı kitab ın ı ,  ancak el konu lan not
ları ve belgeleri 1 9 1 8  güzünde kendisine iade edi ldikten sonra yazmaya 
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.başladı. Ertesi y ı l ı n  Ocak ayında da tamamladı .  Ve eser, Mart ayında 
ış ın lariyle bulutları delip baharı müjdel iyen güneş gibi ortaya çıktı ve 
devrim ufkumuzu pırı l  pır ı l  ayd ın latıverdi. Volt Vitrnan, Horest Trobel gibi 
yakın dostları ve diğer ilerici ayd ın lar  bu olayı büyük bir sevinçle karş ı
ladı lar. Alabi ldiğine radikal görüşlü işçiler bir süre bu kitaptan başka bir 
şey düşünemez ve konuşamaz oldu lar. Ben im kendim iç in aldığım kitap, 
elden ele geçerken pa ralandı gitti. Hemen belirtmeliyim ki, Ameri kan 
askerleri n in Arhangelsk'ten yurda dönmeleri sonucunu sağlıyan y ığın 
kampanyası, C. Rid' in bu eserinde verdiği bi lg i ler ve okuyanları n  ald ığ ı  
i lham sayesinde h ız kazandı ve başarıya u laştı. 

Bundan sonra, Lenin' in önsözü ile eserin Rusça bası mı yapı ldı .  Bu 
konuda, Ing i l iz kadın yonutçusu (heykeltıraş) Kler Şeridan, 1 920 Eylü l ünde 
yaptığı Moskova ziyareti hakkındaki günlük notlarında şöyle der: «Ruslar 
bana «Dünyayı sarsan on gün» ü mi l l i  klôsik eser sayd ıkları n ı  ve oku l larda 
da okunup incelendiğ in i  söylediler.» 

«Dünyayı sarsan on gün» , çok geçmeden, Avrupa ve Lôtin Amerika'da, 
daha sonra da Asya'da bi rçok di l lere çevri lerek yayımlandı .  Birleşi k Ame-'J rikada yen i  baskı ları yapı ldı . Benim evimde, kitabın «Rusyada açl ık çeken
ler için özel baskı» s ından da 1 922 Martında satınal ı nm ış bir tane var. 
Bu bask ın ın bütün kazancı ve telif hakkın ın  tümü - ki bu her doların 50 
sentidir - Volga boyunda açl ık çekenlere gönderi ld i .  

Bu özel baskın ın önsözünde, C. Rid' in du l  eş i  Lu iza Brayant şöyle 

I diyordu : « insan, kendi yu rttaşlerı n ın  yüreklerinde yaşadıkça, ölmüş ola
maz. O da, dôvası yaşamaya devam ettikçe, ölmüş deği ld i r.» 

C. Rid' in dôvası artık y ı l lar yı l ı  yaşamaktadı r. Ben, komünizm hakkın
daki anlayışların ı  . .  Dünyayı sarsan on gün»ü okumakla zeng in leşti rmiş 
birçok Ameri ka l ı  tanıyorum. Zenci Henri Vinston bunlardan biridi r. Komü
nist Partisi n in  başkanı o lan Vinston, hapisanede gözlerin i  kaybetti, kör 
oldu, amma politik uyanıkl ığ ı n ı  yiti rmedi .  Onun bana söylediği bir söz 
bugün gibi ak l ımda : «Bu, gençliğimde okuduğum ilk Marksist kitaptır.» 

Onlü d ramaturg ve eleştirici Con Hovard Lovson «Interneyş in ı l  pıbl iş ırs» 
yayınevin i n  hazırladığı yeni baskıya yazdığı önsözde şöyle demektedir :  
«Devrim hakkındaki bu klôsik h ikôye, gazeteci l iğ in en yüksek sanat düze
yine çıkarı lmış örneğidir.» 

C. Rid'in bu eşsiz reportajı bölünmez bir bütün olarak okunmaı ıd ır. 
Onun her parçası, öteki parçalar ın ın anlam ve özünü tamamlar, zengin
leştirir. Gerçi, Sovyetleri n Kongresinde Len in'i tasvir eden aşağıdaki parça 
apayrı da a l ınabi l i r :  

«Saat tam 8,40 . . . B irden bir a l kış tufanı ,  coşkun haykı rışlar . . .  Herkes 
ayakta . . .  Bu a lkış lar, bu sevgi tezahüratı, prezidyum üyeleri n in yerlerin i  
a lmak  üzere göründüklerini haber veriyor. Lenin,  yüce Lenin de a ra la
rında . . .  S ırtında yıpranmış bir kostüm . . .  Putlaşma/a n  a labi ldiğine uzak, 
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sade mi sade . . .  Tarihte belki pek az öndere nasip olduğundan fazla 
sevilen ve sayı lan adam . . .  Olağanüstü bir halk önderi, üstün zekôsiyle 
müstesna önder . . .  hele en karmaşık fikirleri en basit sözlerle açı kla makta 
ve konkre bir durumu öngörü esnekliği ve akl ın en � cesa'retiyle 
bağdaştı ra rak  çözümlemekteki hüneri büyük mü büyük . . .  " ------ � 

"Dünyayı sarsan on gün»ü bitirdi kten sonra, C. Rid politik çal ışma lar 
iç in daha çok vakit bula bildi . Bu çal ışmalar Komünist Partisin i n  kurul
masiyle sonuçland ı .  

�Iist Partisi b ir  bunal ım geçiriyordu .  Tutarlı sosyalistlerden çoğu 
hapisteydi ler. Partin i n  yürütme organ ı  orta s ın ıf ın sağcı temsilcileri tara
f ından kontrol edi l iyordu. Fakat devrimci sol kanat derlenip toparlanı
yordu. Bu devrimci sol kanat;işçi s ın ıfına dayanıyor ve politikas ın ın  esası 
olarak, süngü süngüye savaş ürpertileri içindeki Rusyayı adamakı l l ı  des
tekliyordu. C. Rid bu sol kanadın manifestosunun hazırlanmasına yard ım  
etti ve  onun  yürütme organ ı  yöneticilerinden biri o ldu.  B i r  yandan da, 
aynı kanadın "Revolüşnıri eyj» ve "Nüyork komünisİ>' g ib i  yayın organla
rı nda yazı lar yazıyor, birçok mitinglerde söz a l ıyordu .  Ben bu m iting lerde 
onun daima candan alk ış landığına tan ık  oldum. 

Con Rid' in i lerici işçi ler ta rafı ndan ne kadar tutulduğu ve sevi idiği , 
Sosya l ist Partisi n in  mil l i  referandumunda bir kere daha bel l i  oldu. Bu 
referandum sonucunda, Con Rid, sağ kanada veri len 5.871 oya karşı l ık, 
çoğunluğun 1 7.235 oyu i le parti n in  mi l letlerarası temsi lci l iğine seçildi . 
Yine aynı oylamada, partin in  15 üyelik mil l i  yürütüm komitesin in 1 2  üyel i
ğ in i  sol  kanat temsi lci leri kazandı lar. Fakat parti üyelerin in bu oylamanın 
yansıttığı karar ın ı  h içe sayan sağ kanat bürokratları, çoğu partin in ya
bancı di l  konuşan federasyonları n ı n  üyeleri olmak üzere 50 binden fazla 
akti�listi parti safla rı ndan çıkararak egemen li kleri;;J sağlamlaştır-
J:lar. 

- -

Bu kayıplar Sosya l ist Partis in in sönüp g itmesine başlangıç oldu. Nete-
kim, parti bugün tamamen sönüp g itmiştir. 

J 
Con Rid' in partis in in ,  Komünist Pa rtis in in kuruluşu i le  i lg i l i  ayrı ntı lar 

s ı k  s ık sözkonusu olmakta ve bi l inmekted ir. Parti, Şikago'da, sosya l istlerin 
orda mi l l i  konferansıarı n ı  yaptı kları s ı rada kuruldu. Yöneticileri arası nda 
C. Rid' in de bulunduğu büyük bir  sol kanat grupu, yani  sosyal i stlerin 
konferansına delege olarak seçi lmiş bulunanlar, içeri g i rip  yerleri n i  a lmak 
istemişlerdi. Onlar daha i leri eylemlere g i rişmeden önce, dürüst delege
lere görüşlerin i  izah etmek istiyorlardı .  Ama sağcı bürokratlar, çağ ı rdık
Iarı pol is in yard ımiyle sol ları konferanstan çıka rd ı lar. öteki sol lar, sosya
l istlerin konferansın ı  tamamen boykot etmeye kara r  verd i ler. Bu taktik 
ayrı l ığ ı ,  geçici olarak.iki komün ist partisi kuru lması sonucunu verdi. Son
radan bu iki komünist partisi bi rle�ti ler. Con Rid bu birleşmede aktif b ir  
rol oynadı .  
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Komünist Portisin i n  kuruculorından Vilyam Veynston, o zamanki C. Rid' i  
bütün can l ı l ığ ı  ve devrimci ateşi iç inde düşünerek, b i r  konuşmamızdo, ona 
dair an ı lar ın ı  şöyle özetledi :  «Con Rid' i bütün varl ığıyla savaşçı olarak  
tanıd ım. Onun, Ameri kan işçi s ın ıfı n ı n  mücadele ruhu  i l e  nası l  öğündü
ğünü, bu s ın ı f ın geleceği ne inancın ı ,  m i l letlera rası dayanışma prensiple
rine bütün kalbiyle nası l  bağ l ı  olduğunu u nutamam.» 

Con Rid, partin i n  kuru lmasından sonra, «Mesiz» dergis in in yeri n i  a lan 
«libereytor» dergis in in muhabiri o larak  Sovyetler Bir l iğ i 'ne döndü. O 
zaman Sovyetler Bir l iği haıa abluka a ltında bulunduğundan, C. Rid At
lanti k'i b ir ıskand inav gemisinde ateşçi l i k  yaparak geçebi id i .  Norveç'ten 
bi letsiz olarak bindiği  b i r  gem iyle Fi n ıandiya'ya çıktı. Ordan da rahat
l ı kla Rusya'ya g i rebi idi .  

Moskova C. Rid' i hararetle karş ı ladı .  Bana Kreml i n' i  gezdirenler, küçük 
bir odada, kendis in i  çok seven len in ' le uzun uzun konuşurken otu rduğu 
sanda lyeyi de gösterd iler. 

Con Rid' in Moskova'ya dönüşünü çetin b i r  güz ve zorlu bir kış izledi .  
Beyazorducular ve müdahaleciler Sovyet ü lkesinde ekonomik hayatı a ltüst 
etmişlerd i .  Düşman haıa as ıp kesiyordu.  Halk  açl ı k  çekiyordu. Ve Con 
Rid de, işçilerle beraber, ekmek ve bal ıktan ibaret bir tay ın la yeti niyordu.  
Fakat onun «libereytor» derg isi ndeki yazıları , h içb ir  güçlükten y ı lm ıyan 
Sovyet i nsanları n ı n  heyecan ve iyimserl iğ i  i le  dolup taşıyordu. 

Ben ve eşim, aradan 44 yıl geçtikten sonra, C. Rid' i n  o zamanki ad ım
ların ı  izl iyerek, bir sanayi şehri olan Serpuhofa doğru yol land ık. Orda, 
C. Rid' in 1 920 yı l ı nda aç işçilere hitaben bir konuşma yaptığı  salonda 
ben de kürsüye çıkıp konuştum.  O zaman, nice işçi ler, C. Rid' i d in lemek 
iç in ,  karl ı yolları teperek uzun mesafelerden gelmişler. Halen yaşl ı -başl ı 
adamlor olon bu işçilerle ben de görüştüm.  Bu şehi rde, Con Rid' in ad ın ı  
taşıyan caddeyi gördüğümüz zaman,  bu büyük yurttaşımızia b iz  de eşsiz 
bir kıvanç duyduk. Ve onun şerefi ne yapı lan mitinge biz de kotı ldık. 

Memlekette, Amerikada, bi rçok şehi rlerde komünistlerin y ığınla tevkif 
edi ldiği haberleri yayı ldığı zaman, C. Rid «Korniloftan Brest-litovsk'a» 
ad l ı  kitabı üzerinde çal ışıyordu.  Kendi  öz memleketindeki mücadele 
cephesi onu çekiyor, çağ ı rıyordu .  C. Rid, «sağl ık  kordonu»nu aşarak, Fin
ıandiya üzerinden sıyrı l ıp  g itmeyi dened i .  Ama Baron Manerhaym' ın  
pol isleri onu yakaladı lar ve buz g ib i  soğuk bir höcreye hapsetti ler. Yete
rince g ıda da vermediler. Oç ay geçmeden, C. Rid serbest bırakı lmasın ı ,  
yoksa açl ık grevi yapacağın ı  söyl iyerek dayattı. Serbest b ıra ktı larsa da, 
yurduna dönmesine iz in vermiyerek, tekrar Moskova'ya gönderdi ler. Sağ
l ık durumu hayl i sarsı lmıştı . Ama ruhan yine demir g ibiydi. 

� Sosya l izm 1 920 y ı l ında bir kere daha muzaffer oldu. Karşı-devrim ordu-
�n esas birl i kleri tepelendi .  Devrim fikirleri Asya'da da yayı lmaya 

başlad ı .  Con Rid'i Bakü'de Doğu Ha lkları Kongresi 'ne delege olarak  
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gönderdi ler. Bu Kong re'ye Asya ü lkelerinden iki b in  delege katı l ıyordu.  
C. Rid a labi ldiğine yürekl i  ve kanatlıydı. Ne çare ki, ordan dönüşünde, 
karşı-devrimin ölümcül mirası olan tifüse kurban g itti. 

Con Rid, � y�ı!lı bitirmesine birkaç gün kala, 1 7  Ekim'de Moskova'da 
öldü. Sovyet önderleri ve bin lerce işçi ,  onun �Iln duvarı d ipi nde hazin 
bir törenle toprağa veri lmesinde hazır bulundular. C. Rid, kendisini sınıf 
savaşına hasreden yakın dostu )jeyvut'la yanyana gömülüdür. Bu yı l ın  
22 Ekiminde C. Rid 80 yaşında olacaktı .  Fakat kendisini tanıyan lar  için, 
� ŞQğdı r  ve  ebed iyen �9-�rı.ÇJlr. 

ART. Ş/LDO 
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Ateşli devrimcinin ardmdan 

Binbaşı Ernesto Gevara, 8 Ekimde, Bol ivya dağlarında, kurtuluş çeteiri 
ile gerici hükü met kuvvetleri a rasındaki bir çarpışmada yaralandı ,  esir 
a l ınd ı  ve daha sonra Amerikan emperyal izmin in kira l ı k  ajanları ta rafından 
işkenceyle öldürüldü. Bu kara haber, m i lletlerarası işç i  hareketi saflarında 
ve dünyan ın  bütün devrimcileri ve namuslu insan ları ta rafından derin bir 
acı ve üzüntüyle karş ı landı .  Gevara yoldaşın ölümü, ya ln ız  Küba ve ıatin 
Amerika halkları için değ i l ,  aynı zamanda bütün dünya devrimci hareketi 
iç in büyük bir kayıptır. 

Arjantin l i  o lan Ernesto Gevara 1 4  Haziran 1928-de doğdu.  Babası bir 
m ima rdı .  Gevara tıp fakültesini bitirerek doktor oldu. Sosya l -politik prob
lemlerle de i lg i lenen genç doktor - daha sonra bel i rttiği gibi - insanoğ
lunun bütün yoksun l uk  ve ıstırapları nı n  bir sosyal marazdan i leri geldi
ğini ve bunun da a ncak devrimci yöntemlerle yok edilebileceğin i  an la
makta gecikmedi. 

Böylece, Gevara'n ı n  ıatin Amerika memleketlerin i  dolaşma yı l ları baş
ladı. Devrimci hareketin çekici gücü onu Guatemala'ya a l ıp  götürdüğü 
zaman henüz 26 yaş ındaydı .  Bunu izliyen ayların olayla rı , Guatemala 
devrimine karşı Amerikan emperyal izmin in örgütlediği kanl ı  terör, Ernesto 
Gevara'n ın kafasında bazı kan ı ıarı n  esaslı şekilde yerleşmesine yol açtı . 
Bu kanı lar şunlard ı :  Hal kların baş düşmanı Amerikan emperyalizmidir. 
Bu baş düşmana karşı ıatin Amerikada yürütülecek savaş genel ve ortak 
karakterli olmal ıd ı r. Emperyal izm ve gerici l iğin s i ıah l ı  zorku l lanışına, ha l 
kın devrimci zorku l lan ışı i le karşıkonması gerekmektedir. 

Ernesto Gevara Guatemaladaki baskı ve terörden zor kurtularak Mek
sika'ya gitti. Orada, daha sonra, Küba'da si ıah l ı  devrim savaşına hazır
lanmakta olan Fidel Kastro ve d iğer Küba l ı  mültecilerle tanıştı. 

Küba'nın ayaklanma savaşında Çe'n in(i) oynadığı önemli rol herkesçe 
bi l inmektedir. Gevara, 1 956 Kasım ında, Fidel Kastro'nun önderl iğ in�� 
.. Granma .. gemisinden karaya çıkan 82 devrimCit1çlnae.�eordi�Ji-i.1k..�\ 
savaşlardan sonra sağ kalan 12 kişiGen biri��<:�_tro �ağı_nda ctwtc� 
buluşan bu 12 devrimci, çete savaş ın ın çekirdeğ ini  teşkil ettiler. Yı ldan 
yı la büyüyen bu çete kuvvetleri i çi nde, Çe, olağanüstü yiğitliği, savaş 
kabil iyeti, disipl in i  ve devrimci prensiplere yürekten bağ l ı l ığ ı  sayesinde, 
çok geçmeden, ayaklanma hareketi n in yönetici lerinden biri oldu. 1 958 

(i) Çe, onun savaş a rkadaşların ı n  a rmağanı o lan takma adı idi .  Ve 
Gevara dünya basınında daha ziyade bu adla an ı l ıyordu. 
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yı l ında, Çe'n in ve arkadaşı Kamilo Sienfuegos'un kumanda etti kleri ayak
lanma ordusu müfrezeleri, Fidel Kastro'nun verdiği önemli bir ödevi, yani 
adanın ortasına doğ ru yol açmayı başarıyla gerçekleşti rdi ler. Devrim
cilerin az sayıdaki bu müfrezeleri, çet in çarpışmalarla 500 kilometerden 
fazla yol a la rak, Batista rej imine ağ ı r  darbeler indird i ler. Bu darbeler, 
Batista d iktatorasına karşı si lôh l ı  savaşın sonucu (Santa Klara çarpışması) 
üzeri nde çözümleyici bir rC?1 oynad ı .  Ve 4 Ocak 1 959 da Çe'n in birl iği 
Havana'ya g i rd i .  

Batista'n ın  a laşağı edi lmesinden sonra, Çe Gevara Küba devrimci hükü
metinde birçok öneml i  görevler a ld ı .  Bu cümleden olarak, Küba Mi l l i  
Bankası müdürü ve Sanayi Bakan ı  id i .  Küba devrimin in  zafer üstüne 
zaferle gel işmesinde onun ça l ışmaların ın  da önemli derecede payı vardır. 
1960 yl ı  yazında, Küba devrimci yöneticileri a rasında, Küba devrim in in  
«karakteri bakımından Marksist bir devrim» o lduğunu i l k  söyliyen Çe 
Gevara o ldu .  Bundan başka, Çe, yen i  Küba'n ın ,  sosya l ist Küba'n ı n  en 
aktif ku rucu larından biriydi .  Küba'n ın Sovyetler Bir l iğ i  ve diğer sosyal ist 
ü lkelerle dostluk i l işki lerin in  kurulmasında ve sağlamlaşmasında, mi l l i  
sanayiin temelleri n i n  atı lmasında, y ığ ın lar ın devrim ruhunda eğ iti lme
sinde Gevara önemli bir rol oynadı .  

1 965 yı l ı  i lkba ha rında, b inbaşı Gevara, devrimci enternasyonalist ve 
hümanist kan ı lar ın ın emrine uyarak, i kinci vatan ı  olan Küba'dan, bütün 
görevlerinden istifa, ettiğ in i  Fidel Kastro'ya bir mektupla bi ld irmek sure
tiyle, ayrı ld ı .  Maksadı, ezgi a ltında bulunan diğer ü lkelerde emperya l izme 
karşı s i lôh elde savaşmaya devam etmekti. Işte, Gevara, bu devrimci öde
vin i  yerine getirirken, Güney Amerika kıtas ın ın orta göbeğindeki bir savaş 
a lan ında kahramanca can verdi .  

Çe Gevara, kendis in i  Lôtin Amerika gençl iğ in in ve bütün dünyan ın  
gözünde efsanevi bir kahraman mertebesine yükselten üstün kabil iyetli 
bir asker ve devrimci olma nitel iğ in in yanıs ıra, aynı zamanda devrimci bir 
fi kir adamıydı. Onun teorik görüşleri, kurtuluş hareket in in ana problem
leri çerçevesi içinde inceleme ve tartışmalara konu oluyordu .  

Çe, ateş hatlarında sayısız imtihan lardan geçen yiğitl iği, fedakôrl ığ ı  ve 
kanı ıa rına sa rs ı lmaz bağ l ı l ığ ı  i le herkes in sevgi ve saygıs ın ı  kazandı .  Hattô 
düşmanla rım ız bi le, ona gereken saygıyı gösterdi ler ve gösteriyorlar. 
Da ima hayatın sesi n i  duymak için çırpı nan, ne kadar acı olu rsa olsun 
h içbir gerçekten korkmıyan Gevara, bütün devrimci eylemlerin i  her zaman 
o kendine özgü tenkit ruhu, düşünce, söz ve iş a rasında uyumluluk süz
gecinden geçi rdiği için, yığınlar ın hayran l ık, sevgi ve güvenin i  kaza ndı .  

Ernesto Gevara, dünya devrimci hareketinde bir l ik olmaya çağıra n  
konuşmasında şöyle diyord u :  «Anlaşmazl ıklarımızı çözme v e  her şeyi dev
rimci mücadelemizi n hizmetine hasretme zamanı gelmişt i r  . . .  Darbeleri
mizin daha kuvvetli ve daha isabetli olması için, savaşmakta olan halk
lara etrafl ı  yard ımın daha etkin o lması için sımsıkı bi rleşmeyi başarabi I 
seydik, yarı n lar ne kadar güzel, ne kadar yakın olurdu !» 
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«Barış ve Sosyal izm Problemleri» derg is i ,  bu seçkin devrimci ni n  a rdından 
bütün d ünyada duyulan acıya, saygı ve sevgi ifadesine  kat ı lmaktad ı r. 
Ernesto Gevara yoldaş ın kanı boşuna akmamıştır. Hayatları n ı  insan l ığ ın 
kurtuluşu dôvasına hasretmiş - bi l inen ve bi l inmiyen - n ice kahraman
lar ın  kanla rına karışan onun kanı da sosya list geleceği yaklaştıracaktır. 
Bugün, Lôtin Amerika da, geçi lecek yol ne kadar çetin olursa olsun, sos-
ya l ist geleceğe doğru yürümektedir. 

. 

Küba devrimin in kahramanı ,  Ameri kan emperyal izmin in amansız düş
manı, m i l l i kurtu luş ve sosyal izm savaşçısı komün ist Çe Gevara 'n ın  kişi
l iği ,  s ın ı rsız ruh temizl iği ve hayatı n ı  h içe sayan fedakôrl ığı i le ortaya 
koyduğu örnek, dünya halkların ın  yüreklerinde ve eylemlerinde yaşamaya 
devam edecektir. Dileğ im iz, bu ateşli devrimcin in hôtırasın ın  da, anti
emperya l ist güçlerin ortak düşmana karşı «herdaim zafere kadar» savaş 
bi rliğ in i  daha da perçinlemesid ir. 
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Köthe Kollwitzin yüzüncü doğum yılı 

W. Geismeier 

öncü sanatın büyükleri a rasında Kathe Kollwitzin adı  (1 867-1 945) 
onurl u  bir yer tutmaktad ı r. 

I l k  sosya l ist Alman devleti kuru lduktan sonra, Köthe Kollwitzin hayatı 
ve eserleri özel bir sevgi ve bakıma konu olmuştur. 

Hümanist sanatı n bu ustasına saygı gösteren Dünya Barış Konseyi, bu 
y ı l  onun doğumunun yüzüncü yı ldönümünü kutlamayı kararlaştırmıştır. 
Köthe Kollwitzin son mektuplarından birinde açığa vurduğu düşünceler 
onun, fikri ve a rtistik gel işmesinin sonuçlarını göstermektedi r :  

.. Harp sonuna kadar yakamı bırakmadı . . .  Fakat yeni bir ideal doğdu 
ve onunla bütün harplar sona erecektir. Bu güvenle ö lüyorum. Bu gayeye 
u laşmak iç in çok çal ışmak gerekecektir. Fakat ona u laşı lacaktır. Söz 
konusu yeni bir idealdir. Yani insan lar  arasında kardeş l i k.» 

B i r  kaç hafta evvel yazdığı mektupta da bu «Insan lar a rasındaki kar
deş l ik» ideal i nden bahsetmiş ve harp hakkındaki fikirlerini şu cümle i le  
biti rmişti». 

«Bunun içindir ki, bütün kalbimle bu çılg ın l ığa tamamen son veri lmesin i  
istiyorum.  Ve yaln ız  dünya sosyalizminden birşeyler bekliyorum.» 

Köthe Kol lwitz, hem l iberal hem de Alman sosyal -demokrasisi nin etkisi 
a lt ında ka lm ış bir burjuva ai lesi nden gelmiştir. Ana tarafı ndan büyük 
babası, Ju l ius Rupp i lahiyatçı ve f i lozoftu. Prusya devlet in in gerici dini '& ortodoksuluğu i le  sert bir şekilde savaşarak, 1ır.m-devrimin i  heyacanla 
savunmuştu. Babası Karl Schmidt, memurdu. Fakat gerici devlet mekaniz
masına hizmeti redettiğinden istifa etmişt i .  Kardeşi, Konrad, sosya l-demok
ratların önde gelen ekonomistleri ndendi . Daha sonra Vorwörtzin  redak-
törü oldu. Ve Köthe üzeri nde kesin politik etkide bulundu. 

Yakın ların ın  i lerici ffkirleri, ve sosya l meseleler hakkında duyduğu i lg i ,  
Köthe Kollwitz in  sanatı n ın başl ıca konusu oldu. Proletaryan ın  hayatı. 

Kocası, sanatçın ı n  ideoloj i k  gelişmesi üzerine büyük bir etki yapmıştır. 
Sigorta Kasası hekimlerinden olan Karl Kollwitz işçi mahal lelerinde 
emekçi halkı tedavi ederd i .  Köthe, kocasına sık sık yard ım eder, evler.e-
yaptığ ı  ziyaretlerde onunla beraber g iderdi .  Böylece proletarya�e-

M-- 1ere-i1rıl derin lerine dalardı .  O zamana kadar, su götürmez et ik yönlerine 
rağmen işçinin güzel l iğ i  onun için herşeyden evvel esteti k  bir kıymet taşı-

788 

TÜSTAV



yordu. Ama daha sonra sosya l sefal eti, hattô, işçi a i lelerinin kara ve 
u mutsuz sefa letini görebi idi .  Bu duru m  onu önemli  b ir  olay için olgun
laştı rd ı .  26 Şubat 1 893'te Berl i n  .. Freie Bühne» tiyatrosunda Gerha rt Haupt
mann' ın .. Dokumacı lar» piyesini gördü. Kendi izlemlerinin a nlatı l ı ş ı  ve 
piyesin taşıdığı  fiki rler, Köthe Kol lwitzti Alman sanatçı lar ın ın en ön safla
r ına yerleştirdi. Bu olaydan hemen sonra Köthe Kol lwitz, 1 897-1898 de 
biti rdiği seri tablolarının hazırl ı k  çal ışmalarına başladı .  Ta bloların adı 
..  Dokumacı ları n  aya klan ması» idi .  Bu eserinde sanatçı, Si lezya dokuma� 
cı ları n ı n  kaderini,  onların a mansız sefaletini, umutsuz aya klanmaların ı  ve 
ayaklanmanın kan içinde bastı rı lmasın ı  an latıyordu.  

Bu eser 1 898 de Berl in büyük res im galerisinde gösteri ld i .  Yaş l ı  Adolf 
Menzel in de üyesi bulunduğu jüri, ona a ltın mada lyayı tekl if  . .  ��f�� o..
kra l Gui l laume ii bu karara ka rşı ç ıktı . Çünkü 31 yaşı nfbasmış o lan 
sanatçı n ın  eseri onun için, ayaklanma hara ketlerin in  b i r  u nsuru idi .  Kral 
bu sanatı kibirli bir tonla .. kanal izasyon sanatı» diye adlandırıyordu .  Fakat 
bu tutum Köthe Kollwitzi doğru yolundan şaşırtmadı. Sanatın sosyal b i r  
rolü olduğuna derin bir  ina ncı va rdı .  Kendisine ka rşı duyu lan genel hay
ranl ığ ı  ve ta kdiri, kayzerin fikirlerinden üstün tutuyordu .  1 899 da .. Köylü 
H a rpleri» serisine başladı.  Bunun da 1 908'de bitirdi. Burada devrimci his
leri nin gel iştiğini  kaydeetmek gerek. Birinci seri nin, dokumacı l a r  kolunun 
taaruza geçtiğini  gösteren dördüncü sayfasın ı  «Köylü Harpleri nin» köylü 
yığınlar ının sel g ib i  akış ın ı  gösteren beşinci sayfas ın ı  mu kayese edi ldi
ğ inde çelişmenin göze batar b i r  derecede olduğu derhal görü lür. Deseni n  
ikinci plô nında bulunan Kara Anna b i r  ya ndan beddua eder bir  ya ndan 
savaşçıları teşvik eder. Bu t ipi  bizzat sanatçı Köthe Kollwitz'le birleştir-
mek mümkündür. Çünkü çocu kluk yı l l a rı hakkı nda sanatçı şunları yazı
yordu : 

«Ba ba mın  ve Kon radın katı ld ığ ı  barikad savaşları. Işte kahra man l ı k  
hayal lerim bunlardı .» 

Bundan son ra gelen dönem ve Birinci Dünya Harbinin son y ı l la rına 
kadar, bu devrimci h ız ve sosyal tenkid sanatçın ın  eserleri nin temel u nsu ru 
hal ine gel ir. Bu sıralarda bu temalarla «ölüm» «Işsiz l ik» ve «Büyük bir  e. 
kent çocu kları n ın sefaleti» ad l ı  afiş krokilerini ve beya nnamemele� 

Sanatçın ın  eserlerinde bu dönemde devrimci özden yoksuniuğu şöyle 
izah edebi l i riz : Sosyal -demokrasi g ünden güne daha fazla reformizmin, 
hareketsizliği ve dağıtıcı l ığ ı  etkisi a ltında kalıyordu. Köthe Kol lwitz bu 
etki nin a ltında kaldı .  Hattô i l k  zamanlarda Birinci Dünya Harbinin e mper
yalist nitel iğini  a nlaya madı.  

I kinci Dünya Ha rbi Kol lwitz a i lesin i  ağ ır  bir  şekilde vurdu. Orduya 
gönül lü katı lan küçük oğu l ları Peter 1 914'te Flandreda d üştü. Sanatçı 
uzun za man bu ö lümün gereksiz olduğunu anlaya madı. I l k  şüpheleri 
oğlunun yiğ itçe kendin i  feda edişine karşı b ir  i ha net saydı ve bu düşün
celeri z ihninden çıkardı .  Bu devirde oğlu Peterin hatırasını  sonsuzlaştır-
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mak için, b ir  ideal için kendin i  feda edişe a rtistik b i r  şeki l vermek için b i r  
p roje hazır ladı .  fakat harbin  insan yığınların ı  kırması, sanatçıyı sonunda 
şu fikre getirdi : 

"O zamanki hislerimizde aldan m ışız ... 
Ve o korkunç a ldatmaca olma 'sa id i ,  Peter ve onun gibi  mi lyonlarca 

insan belki halô hayatta olacaktı. Herkesi a ldattı lar. Böylece oğ lu için 
hazırladığ ı  ve 1 932'de biten anıt  Belçika askeri meza rl ığ ında gösteri ld i .  
Anıt şu şekli a l mıştı : Katı laşmış b i r  ana ve b i r  baba.  Acıdan, ik is i  de yan
yana dize gelmiş. Barlach ın  yas yemeğ i gibi .  Olü lere saygı anlamını  taşı
ya n bu heykeli Naziler Magdeburg katetral inde n  çıka rd ı la r. Fakat son ra 
a n ıt yeniden katetra la kondu.  Köthe Kollwitzin ya rattığ ı  harp tipleri deyi
m i n  kel ime an lamı  ile bir harp a nıtı değil ,  harbe karşı bir uyarmadı r. Bu 
an lam, onun eseri n i  o devirde Alma nyada herta rafta yapı lan sayısız anıt
lardan  ayırır. Bu a n ıtım, ölümü, sa hte yurtseverl ik, m istik ve ideal an lama 
gelen b ir  şekle bürüyordu. 

Oğlunun ölümü, gelişen şüpheler, bütün bunlar, eserin kuvvetini fe Ice 
uğratmıştı. Fa kat, harb nitel iğ in in aç ık  görünüşü ve bunun acı bir savaş 
sonu nda elde edilmesi bütün yalan hayalleri dağıtm ıştı. Köthe Kollwitz, 
harbin bitişinden evvel, yazar Richard Deh mel in Vorwörts te «Daya n mak .. 
başlığı a ltında yayı n ladığ ı  çağrıya karşı cephe a l mıştı . Sanatçı onur ve 
mi l l iyetçi l iğin yanl ış  an layışın ı  reddediyor ve Goethenin  şu sözlerini tekrar
lıyordu : 

«Ekinlerin hara b  olmaması  gerek I .. 
Oktobr Devrim i  ona yen i  b i r  umut verdi. 31 Ara l ı k  19 17'de şunları açık

l ıyordu : 
«Bu ndan böyle dü nyaya yen i  bir  şeyler geldi. Birşeyler ki, ba na ger

çekten de iyi görünüyor.� 
Aynı zamanda Al manyadaki Kasım Devrim inden çok şey bekliyordu. 

Ama sonunda haya l kırı k l ığ ına uğradı : 

� «Çoçuk bir  mucize deği l ,  fakat ana babasına pek benzemektedir . . .  
� � ka rşı l ığ ı nda, Sosya l-demokrasinin verdiği cı l ızdır. Ama işte 

bir  f ikir taşıdığına şüphe olmayan komünizmj gel iyor ve � 
f ikirle insan ları çekiyor... --

Rosa Luxe mburg ve Karl liebknechtin öldürül meleri Köthe Kollwitzi çok 
sarstı. liebknecht a i lesi n i n  öldürü l müş işçi l iderin in  can la ndırı lması ,  onu n  
için b i r  i ç  zorun luk  ha l ine geldi. Ve sanatçı en kuvvetli v e  en meşhu r  
desenlerinden bir ini  verdi. Karl liebknechtin portresi v e  a ltında şu kayı t :  

"Yaşayan lardan ölüye. 1 5  Ocak 1 9 1 9  h� J 
Devrimden sonra Köthe Kol lwitze, Ieli k  olduğu o n u r  verildi. Prusya 

Güzel Sanatlar Akademisi üyesi ve p rofesör oldu. Ve n ihayet 1 929 da 
şöva lyel ik "liya kat» madalyas ın ı  a ldı .  Bu şerefe, b i l im ve sanata yaptığı 
hizmetlerden ötürü �i k  görü ldü. Fakat şan v e  şeref sanatçı i ç i n  pol itik 
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€..-
eylem a lan ında yeni yki zoru nluk ve hamleler demekti. 1 922'de şunla rı 
yazıyordu : 

.. Sanatı m ın  belirli h edefleri olduğu düşüncesi i le hemfik i ri m .  Ben çoğı m ı  
etki lemek istiyorum.» 

Sanatçı ha lkçı reolist sanata bağ l ı l ığ ın ı  do bel irtiyordu : 
.. Ateiyelerde yaratı lan saf sanat verimsiz ve sonuçsuzd u r, çünkü orada 

yaşayan, kökler vermeyen bazı şeyler kul lan ı lm ıştır. Neden bu böyle olsun? 
Kon ı ma göre, sanatçı i le  halk a rasında karş ı l ık l ı  b i r  anlaşma olmal ı ,  ve 
en iyi devirlerde bu böyle o lmuştur.» 

Daha sonraki yı l larda yarattığ ı  eserlerde bu prensi bi uyguladl . 1 920'de 
.. Viena ölüyor !  Çocukla rın ı  kurtarın ız !» l itografisi, ve faizcilere karşı ü ç  
beyannamesi (tract), harp sonrası deveresi sefaletine karşı i l k  eserleridir. 
1 921 'de lenin ' in  dayanışma çağrısı üzerine kurulan Milletlerarası Kızıl 
Ya rdı m  teşkilôtı için .. Rusyaya Yardı m  Edin .. afişini yarattı. 1 922'de .. Sağ 
Kalan lar :  Ha rbe Karşı Savaş» afişini yaptı. Bu afişi Sendika Enternasyona
l in in  2-i Eyl ü l  1 924'te tertiplediği «Ha rbe Karşı Gü n>� münasebetiyle hazır
lam ıştı. Ertesi yı l  .. Harb» a l bü müne dah i l  yedi değişik g ravürü ve .. Ekmek .. 
l itografisini  de 1 924'te biti rdi .  Mi l letlerarası Kızı l Yard ım ın  "Açl ık» serisine 
katı ldı .  Aynı yıl, leipzigte yapı lan Orta Almanya Gençl ik  �ongresi için :tA parlak .. Artık Harb Ol masın» afişini çizdi .  /"- /. (ı-Jı-cct4 

• .  Köthe Kol lwitz savaşan veya taki bata uğrayan işçilere � gösteri-
�. Ie;:e katılıyordu. Hattô, işçi sın ıfın ın  sava�� desteklemek için ya ln ız sana-

tını değil ,  çok büyük olan kendi şaCprestiji n i  de kul landı.  1 921 'de Rus-
yaya Yardım Komitesine �dı .  1 927'de, Heinrich Voglerin p� karşı 
protestoyu i mzalayanlar{ a rasında idi. Aynı yı l  Oktobr Devri m inin onuncu 
y ı l ı  münasebetiyle Arbeiter lIIustrierte Zeitung'da, bir çığ ı r  açan bu tarihsel 
olayı selômlaya n bir yazı yayı n ladı .  Komünist olmamakla beraber şunları ' --"  
bel irtiyordu : .. Rusyada son on yı l ı n  olayla rı, ko nıma göre, an lam ve geniş� 

� Büyü k Fransız Devri mi  i le kıyaslana bi l i r.» 
1 928'de, Köthe Kollwitz, harp gemi leri inşasına karşı Alman sanatçı ve 

aydın lar ın ın çağ rış ın ı  imzaladı .  Ertesi yı l ,  Hans Baluschekle beraber Zi l le
nin «Krausen Ananın Esen l i k  Diyarına Gezisi» fi l mine katg ıda bulundu. 
1 932'de seçi mlerde Nazileri yeni lg iye uğratmak için, işçi leri bir l iğe davet 
eden Çağrıyı, Al bert Einstein, Heinrich Mann ve Arnold Lweigla beraber 
i mzaladı.  Çağ rıda ki bu i mzası ve onunla beraber 1 933'te tek cephe için 

!J-It.. verdiği i mza, 1 5  Şubatta Naziler tmafından onu akademiden uzaklaştır-
.:,:::..----;y;� vesile �. �t-ı.. 

Bu sırada Köthe Kollwitzin sa natçı şanı  kendi yurdunun s ın ırların ı  çok-
tan ve geniş ölçüde aşmıştı . Onun sanatı Sovyetler B i rl iği nde özel l ikte 
ta kdir edi l iyordu. 1 924-1 925'te, Moskova, len ingrad ve Sa ratovda � 
ri len Alman Sanatçı ların ın  Birinci Sergisinde onun bi r çok eser./Wfl va rdı .  
B i r  yı l sonra Köthe Kollwitz'in başka eserleri Moskovada açı lan Batı 
Sanatcı ları Mi l letlerarası Sergisinde gösteri ld i .  
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Sovyetler Birliğini  görmek isteğin i  1 927'de yerine getirdi .  Sovyetler Bir
l iği  Ressa mlar  Teşki lôtının davetlisi o larak Karl ve Köthe Kol lwitz Mosko
vada iki hafta kaldı lar. Aynı zamanda Moskova ve Kazanda sanatçın ın  
eserleri gösteri l mekte id i .  1 932'de Moskova ve Lening ratta sanatçı n ın  
65. doğ um yıldönümü münasebetiyle büyük b i r  sergi hazır landı.  Bu s ırada 
dü nyada i lk  işçi  ve köylü devletin in  XV. yıldönü m ü  münasebetiyle .. Sovyet
ler Bir l iğini  Savu nuyoruz ... litografisini hazı rladı .  1 930'ta Arbeiter I I Iustrierte 
Zeitungun Mayıs sayısı için çizi len .. GÖsteri .. s ine paralel olara k  bu eseri, 
Köthe Kollwitzin işçi s ın ıfına yeni bir çehre veren bir seri desenleri a rasın
dadır. Artık söz konusu olan mutsuz ve umutsuz i nsan deği l ,  bi l inçl i  ve 
örgütlü savaşçıd ı r. 

Köthe Kol lwitz gerçeği ara ma yolunda proletaryaya daha fazla ya klaşı
yor ve onun sorunlarını ben i msiyordu. Işçi hayatından al ınan konular, sanat
çın ın işçi hareketi ile bağları, onun hümanist sanatının kaynaklarıydı. 
Bunun içindir ki, onun ça l ışmaları Almanyada proletarya devrimci sanatın ı  
kuvvetli b i r  şekilde canlandı rm ıştır. Onun örneği, XX. yüzyılda Almanyada 
kara kalem sanatı n ın derin bağlarla  işçi h a reketine bağ l ı  olduğunu 
gösterir. 

Nazi terörü devrinde Köthe Kol lwitz de ta bi i ,  Nazilerin ta kibatı na uğra 
yanlar  a rasında i d i .  Barışma için h e r  a racı l ığ ı  redetti. 

«Ben ta ki bata uğrayan lar  a rasında olmak istiyorum ve onlar a rasında 
olmal ıyım ... 

1 923 Sonba ha rında akademideki atelyesin i  terketti ve Klosterstarsede 
b i r  atelyeye yerleşti. Orada b i r  çok kişi kendisine sempati gösterdi ve 
onu yalnız bırakmak istemeyen dostla r  buldu.  1 934'Ie 1 938 yı l ları arasında 
sa natçı bu atelyede, .. Ol ü m  .. serisinde sekiz l itografi üzerinde çalıştı .  Yaşl ı  
sanatçıda, yorgunluk ve hayal  kır ıkl ığı, bu eserlerinde sarsıcı suçla ma 
şekl in i  a lm ıştı. Pol itik ve a rtistik inançlarından da vazgeçmiş deği ldi .  
Sanatçı, 1 935 Şubatında kanun dışı  i lôn edi lm iş, Max Libermannın Schon
hauser Alleedeki ya hudi meza rl ığ ında gömme töreninde bulunan küçük 
grub a rasında idi .  1 938'de kendisi gibi  takibata uğra m ış bir sanatçı olan 
Ernst Barlach ın  hatırasına saygıs ın ı  açıklamak üzere Güstrowa gitti. Ik i  
yı l  öncede Gestapo, Köthe Kollwitzi Izvestiyaya verdiği  bir  demeç yüzün
den sorguya çekmişti. Demeç s ı rası nda hazı r bulunan üçünçü b ir  şahsın 
adını öğrenmek istiyorla rdı .  Toplama kampına atıl mak tehdidine rağ men, 
Otto Nagel olan üçüncü şahsın adın ı  vermeyi reddetti. Bu acıklı devre 
s ı rasında tutsak edil mektense i nt ihar etmeyi kararlaştırmıştı. Bu yola baş 
vurmak zorunda kalmamakla beraber, sanatçın ı n  i htiyarl ığ ı ,  Ikinci Dünya 
Ha rbi olayları ile karardı. Kocası Karl Kollwitz 1 940 yı l ında öldü. Sanatçı 
1 942'de «Ekin in  ta h ri b  edi l memesi gerek .. litografisi ile bir daha ha rbe 
karşı cephe aldı .  Aynı yıl da torunu Peters cephede vuru ldu .  Bu yı l lara a it 
eser, mektub ve krokilerden b i r  kısmı kurta rı labi lmiştir. Oneml i  b i r  kısmı 
ise kayıptı r. 1 944'de sağ l ı k  durumu ağırlaştı. Gözleri zayıfladı. Ve artan 
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vücüt zaafı onun yakın ö lümünü haber veriyordu.  Köthe Kollwitz 22 Nisan 
1 945 de 77 yaşında. Moritzbourgda hayata gözlerin i  yumdu. 

Uzun zamandan beri Köthe Kollwitzin eserleri dünya işçi  hareketin in  
ma l ı  o lmuştur. Sefalete. harbe karşı ve Sovyetler Birl iği i le  daya nışma için 
yarattığı eserler. proleta rya enternasyonalizmine adanmış  eserlerdir. Dev
rimci sanat. özel l ikle Avrupa devrimci sanatı üzerindeki etkisi açıktır. Eser
leri her tarafta. özel l ik le yüzüncü doğ u m  yı ldönümü nde. heryerde ince
lenmektedi r. Bu durum Köthe Kollwitzin işçi s ınıf ın ı  ve onun savaşını  gayet 
zengin  bir açıdan ve genel sorunlarla bağ l ı  o lara k  gördüğünü ve bunlara 
doğru çözüm yol ları bulduğunu gösteriyor. 
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a Z E L  S A Y F A L A R ı M I Z 

Doğumunun yüzüncü yıldönümü münasebetiyle: 

Tevfik Fikre(i amyoruz 

1 867 yı l ın ın  Ara l ı k  ayında I stanbulda dünyaya gelen Fikret' in 1 00-üncü 
dağum yı l ın ı  yalnız Türk edebiyatçıları değil, m i l letlerarası kurumlar  da 
a nıyorlar. Moskovada, Azarbayca nda, Bulga ristanda, Yugoslavyada ve 
diğer memleketlerde Fikret'in şi irleri bası l ıyor, doğum yıldönümünü anma 
toplantı ları yapı l ıyor. 

Şair Tevfik Fi kret'i ö lmezler a rasına katan, kendi çevresi nin d ışı ndaki leri 
de onu saygıyla anmağa sevkeden değeri nedi r? Bunu küçük bir yazıda 
belirtmek g üçtür. Bu yazıda, bu değerlendirmenin a ncak ana hatlarını  
çizmeğe çalışacağız. 

Türk edebiyatın ın,  öl mezler arasına katı lan,  Türk ha lkına mal olan üç 
büyük şairi va rd ı r :  Na m ı k  Kemal ,  Tevfi k Fikret, Nazım Hi kmet. Bu şairlere 
bu yüksek değeri verdirten, yalnız edebiyat ve sanat hayatındaki başarı
ları değil, Türk edebiyatına, fikir hayatına getirdikleri yen i l ik  ve nesil lerine 
aşı ladıkları savaşçı ruhtur. Şairleri, sanatkô rla rı değerlendiri rken, bun
ların yalnız edebi nitelikleri üzerinde deği l ,  sanat ve düşünce hayatına 
getirdikleri yen i l ik  üzerinde de durma k gerekir. 

Ta nzimat edebiyatının, «Edebiyatı Cedide»nin,  son çağdaş edebiyatın 
da çok değerli s imala rı vardır. Fakat bunların h içbiri ,  bu üç büyü k şa ir  
kadar, kendi nesi l leri ve gelecek nesil ler üzerinde etki ya paca k eserler 
vermemişlerdir. Bunla rın  çoğ u, za manlarında dar b i r  çerçeve içinde, aydın
lar a rasında etki yaptıkları ha lde, ö lüm lerinden sonra anca k edebiyat 
ta rihinin sayfalarında ka lmış lard ı r. Oysa, Namık  Kemôl'in, Abdülhamit 
salta natı na karşı yaptığı savaş, yalnız edebiyat ta rihi sayfalarında kal
ma m ış, kendi nesi ine savaş ru hu aş ı lam ıştır. Bug ün hôlô Namık Kemal ' in 
hürriyet ş i i rleri, vatan ş i i rleri yeni  nesillerin ya ptığı  hürriyet savaşında 
di l lerinden düşürmedikleri şi ir lerdir. 
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Tevfik Fikret'in şi i rleri de yalnız edebi değeri ba k ım ından deği l ,  Türk 
edebiyatına geti rdiğ i  yen i l ik  bakı m ı ndan da önemlidir. Fikret' in  de hü rri
yet ş i irleri, yaşadığı düzenin. bozu kluklarını bel i rten isyancı mısra ları ,  
i nsaniyetçi ideoloj is ini ,  harp düşman l ığ ın ı  bel irten ş i i rleri ,  Türkiye s in ı r
lar ın ı  aşarak, Doğu i l lerine Orta-Doğuya, Ba lkan lara yayı l mıştır. 

Naz ım Hi kmet bu iki şairin ş i i rleriyle ölçülemiyecek değerde eserler 
yaratmışsa, sa nat eserleri 70 d i le  çevri lm işse, öl mezler a rasına girmişse, 
bunu ya ln ız  edebi dehôsı bakı m ı ndan değil ,  Türk edebiyatına, düşünce
sine getirdiği  yen i l i k, nesi ine aşı ladığı  devrimci ruh açısından da değer
lendirmek gerekir. 

Burada Nazım ' ın ,  Namık  Kemal ' in  değerleri üzeri nde ayrıca duracak 
deği l iz. Ancak bu üç büyük şa iri öl mezler arasına katan niteliklerini be
l i rtmek için örnek olarak veriyoruz. Biz, bu açıdan Tevfik Fi kret'i i ncele
meğe ça l ışacağız.  

Tevfik Fikret Türk edebiyatına ne yenilik getirdi? 

Diva n edebiyatı daha çok b i r  saray edebiyatı idi .  O devi r şai rlerin in  
büyük b i r  kısm ın ın  ş i irleri, toplu m  dışı nda kişisel ve soyut konulara,  tasav
vufa dayan ıyordu. 

Tanzimat edebiyatı bu çerçeveyi kırdı. Namık  Kema l ler, Şinasi ler, Ziya 
Paşalar, Diva n edebiyatın ı n  di l i nden ayrı ld ı lar, yeni bir Osma nl ı  d i l i  
yarattı ıa r. Fakat bu  d i l  de b ir  halk  d i l i  değ i ld i .  Halk, toplum, bu  edebi
yatın dış ında ka ld ı .  Yüzlerin i  Batıya çeviren bu yazarlar, bir dereceye 
kadar Batı tekniğin i  a l ıyor, bu teknik i le  kendi dar  çevrelerin in  duygular ın ı  
aksetti riyo rıo rd i .  

Namık Kemal bu ekolün saltanato karşı, diktatörlüğe karşı savaşan en 
büyük üstadı oldu. Hapislere atı l masına, sürgünlere gönderi l mesine bak
madan savaştı, baskıya boyun eğ medi, ha lk ın  hü rriyete kavuşması için 
savaştan yı l madı .  Abdü lha mit devrinde ş i i rleri gizli b i rer beyanname g ibi 
elden ele dolaştı ,  ayd ın lara hü rriyet için savaş ruhunu aş ı ladı .  

Fakat Ta nzi mat edebiyatı da b ir  halk  edebiyatı deği ld i .  Fra nsız roman
tizmin in  etkisi a ltı nda ka l m ıştı . Bu devri n edipleri kendi toplumlar ın ın  
gerçeğ in i  görememişlerdi .  Edebiyatta büyük bir  yen i l i k  ya pa mamış lard ı .  
Bu yazarlar, b i r  ayağı  Doğuda, b i r  ayağ ı  Batıda, gövdesi ve  baş ı  roman
t izm ve mistisizmle yoğ ru l muş, toplumun tepesinde şakıyon Anka Kuşları 
id i ler. 

işte Tevfik Fikret ve on un önderl iğinde kurulan «Edebiyatı Cedide» akı
mının yaza rları ,  b ir  halk  edebiyatı kurmak, insan ı  ve tabiatı edebiyat 
çerçevesi içine a lmak a macıyla yola çıkt ı lar. Bu ak ım ı  yürütmek için «Ser
veti Fünun» dergisinde toplandı lar. «Serveti Fünun», o devrin yaza rların -
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dan Ahmet ıhsa n' ın çıkardığı b i r  dergiydi. 1 896 Şubatın ın  başında Fikret 
dergin in başına geçti. Ve o zamana kadar bir  magazin biçiminde çıkan 
dergiye edebi bir  n itel ik verdi .  Yazdığı edebiyat konuşmalarıyla, Batıdaki 
edebiyat ak ımlar ın ı  inceledi .  Bu yeni teknikle şi irler yazdı .  

Aynı dergide Hal it Ziya, Cenap Şeha bettin, Mehmut Rauf, Hüseyin 
Suad, Fa i k  Ali, Ahmet Hikmet gibi  edipler, Ahmet Şuayip gibi  fikir adam
ları yer aldı lar. Bunlar edebiyatta hem şekil, hem mu hteva bakımından bir  
değişikl i k  ya pmak, d i l i  sadeleştirmek, eski duyuş ve görüş tarzı n ı  değiştir
mek, Batı tekniğ ini  edebiyata getirmek iddiasiyle yolu çıktılar. 

«Serveti Fünun» yazarları bu iddialarını gerçekleştire mediler. Halka 
doğru gitmek, di l i  sadeleştirmek amacıyla yola çıka nların  hemen de hepsi, 
Osmanlı d i l ine sa rı lmakto n kendi lerini  kurta ra madı lar. Bunlara göre, 
tabiatto ve toplumda va r olan, fakat çirkin olan hiçbir şey edebiyata 
giremezdi. Bu nedenle Türk di l in i  bayağı buldu lar. Arapça ve Fa rsça 
keli melerin ahengin i  daha estetik saydı lar. Eski söz lüklerden çıka rı l mış, 
duyulmamış  kel imeleri dile soktular. Ta nzimat edipleri gibi Arapça ve 
Fa rsça kel imeleri bol bol kulla ndı lar. Halka gidel im derken, özel l ikle 
dilde halktan ayrı ldı lar. Işte bugü n  Fikret'i yeni  nesillere a nlatabilmek 
iç in ,  ş i i rleri n i  Tü rkçeye çevirmek zoru nluğu da bundan i leri gel iyor. Fik
ret' i n  şi i rlerinde öyle kel imeler va rd ı r  ki, bazı lar ını  sözlü kte bile bulmak 
güçtür. 

Bu yaza rla rı n  b i r  a macı da Batı edebiyatına aya k uydurmaktı. Onlar 
Batıdan yaln ız tekni k a l ma kla yeti nmediler; Batı görüşünü, duygusunu 
da, b i r  takl it mal ı  olarak edebiyata aktardı lar. Ve bu tekniği aktarmoda 
gerçekten başarı gösterdiler. Tevfik Fikret' in ş i i rde, vezinde, kafiyede ya p
tığı değişiklikler, Hal it Ziya'n ın  romanıarındaki yeni tarz, şüphesiz ki büyük 
bir yeni l ikti. Fakat bunlar da Tanzimat edipleri gibi Fra nsız romantizminin 
etkisi a ltında kalarak, kendi topl umların ın  yoşayışını gereği g ib i  a ksettir
mediler. Gözlerini kendi  yaşadıkları topluma çevirecek yerde, Batıya bak
tı lar. Bir Fransız gibi duyarak, üst tabakolarda rasladıkları konuları işle
d i ler. Bu edebiyatta halk, köylü, işçi, bunların  meseleleri ve duyguları yer 
o l madı .  «Serveti Fünun»cu lar, yaşadıkları çevrelerin edebiyatını ya ptı lar. 
Batıdan getirdikleri tekniğe, muhtevaya, hiç şüphe yok ki, kendi benlik
lerini kattı lar, fakat verd ikleri eserler Türk toplumunun gerçeklerini tam 
olara k  yansıtan bir edebiyat yaratmadı.  

«Edebiyatı Cedide»ciler içinde - dil in in ağırlığ ın ı ' b ir  kenara b ırakı rsak -
toplumun meselelerin i ,  yaşadığı devrin ıstı rapların ı  di le getiren, saltanata 
karşı hü rriyeti savunan, zama nındaki kötülüklere karşı y ı lmadan savaşan 
Tevkif Fikret'tir. O, Türk edebiyatına şekil ve muhteva bakımından bir  
yeni l i k  getiren, yaşadığı  devri n aydın larına kötülüklere karşı savaşmak 
ruhunu aşılayan şair oldu. Çürümekte olan Osmanl ı  I m pa ratorluğu içinde, 
Batı nın i lerlemesini memleketine akta rmak istedi. Insaniyetçi görüşüyle 
tarihi inceled i ;  menfaat h ı rsıyla m i l letleri b i rb i ri n e  saldırtan harpçilere, 

796 

TÜSTAV



emperyal izme, cihangi rlere karşı isyan etti .  Kitleleri dogmalar, mistisizm 
içinde uyuton softa ların fikir meka nizmasına karşı, felsefe görüşlerin i ,  
ina nçların ı  korkmada n' açıklad ı ,  Gerici lerin bütü n sa ld ı rı la rına karşı, 
ina nçlarını  kahra ma nca savundu.  

Fi kret' in ,  salta nat za manında, 1 908 Devri mi 'n in  yü rütüldüğü günlerde, 
idareci çevreye karşı yaptığı hürriyet savaşı, onu yaşadığı  devir yazar
ları n ı n  üstüne çıkardı. Şair Tevfik Fikret'i değerlendirirken, onun Türk 
edebiyatıno getirdiği  yeni l i kleri n, Türk düşünce meka nizmasına aşı ladığı  

, i nsaniyetçi ve materya l ist görüşün üzerinde durmak gerekir. 

Fikret, sanat hayatına g i rdiği günden ölümüne ktıdar çeşitli yol la rdan 
geçmişti r. Onun «Mirsat» ve «Serveti Fünun» dergi lerinde yazı hayatına 
g i rd iği  devir, Osmanl ı  I mparatorluğunun çökmeğe yüztuttuğu, salotonatın 
bütün düşünen kafa ları susturduğu devird i r. Bu dergi lerde yazdığı ,  son
raları «Rübabı Şi keste» adı a ltında toplayıp bostırd ığ ı  ş i i rler, Fransız ede
biyatı n ın  etkisi a ltında yazdığı I i ri k  ta biat tasvi rleriyle dolu örneklerdir. 
Fi kret' in  şi irlerine fikir, topluma bakış, tarih ve felsefe görüşü, daha do 
olgunlaştığı devrede s inm iştir. 

Fikret' in «Serveti Fünun» döneminde yazdığı «Sis» başl ık l ı  ş i i ri, istipdat 
devrine karşı açık bir isyandır. Gerçi bu şi i r, aktif bir savaş ş i i ri deği ld i r ;  
içl i  b i r  şai ri n, yaşadığ ı  çevrenin eıgis ine ve kötü lükleri ne karşı duyduğu 
bir gücenmedir, b ir  dert ya nmadır. Zaten Fi kret bütün hayatında aktif b i r  
savaşçı o lmadı .  Pol iti k ve sosyal h içbir  teşkilôta g i rmedi .  Fakat ş i i rleriyle 
her hangi bir teşkilôttan daha aktif bir rol oynadı .  «Sa rmış yine ôfakı n ı  
b i r  dild-u muannit» m ısroı i le başl ıyan «Sis» ş i i ri nde, Ista n bu lu n, daha 
doğrusu memleketin, istipdat idaresi a ltında nası l  nefes ala m ıyacak b ir  
hale geldiğini  a nlatır, düzeni çü rüten kötülükleri sayar. Zulme karşı 
nefretle yoğru lmuş yüreğin in  isyanlar ın ı  bel irtir. 

«Milyonla barındırdığ ı n  ecsad a rasından 
kaç nôsiye va rd ı r  çıkaca k pa k-ü d irahşa n ?  
E y  moderi hicranzede, e y  hemser-i muğ ber, 
Ey kimsesiz ôvôre çocu klar, hele sizler . . .  

hele sizler . . .  » 
,d iye yakın ı r  ve sonra : 

der. 

«ortün evet ey hai le . . .  ortün evet ey şehr, 
ortü n ve müebbet uyu, ey facire-i deh r !  . . .  " 

Ecsat :  cesetler, ö lü ler. Nasiye : a l ın .  Dirahşa n :  parlayan .  Môder: ona .  
H icra n :  ayrı l ı k. Hicranıede : ayrı l ık, acı çeken. Hemser: a rkadaş, karı ve 
koca. Mugber:  g ücen miş. Ha i le :  facıa. Dehr :  za man, çağ. 
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Fikret bu ş i i riyle, istipdada karşı isyan hali nde olan, di l i  ki l itlenmiş 
aydın lara,  halk kitlelerine uyarıcı b ir  kamçı rolü oynadı .  «Sis» ş i i ri elden 
ele dolaştı, kitlelerin içine g ird i ,  isti pdada karşı, halkı sömüren ve sustu
ran Padişaha karşı, mi l letin ki n in i  uyandırmağa hizmet etti. 

Fikret yaşadığ ı  devrin baskısı a ltında hü rriyete gidecek yolu bulamıyor, 
isyanlar ın ı  haykırma kla yetin iyordu. Onun «Bir lôhze-i teehhür .. ş i i ri de 
isyan ın ın  diğer bir  örneğ idir. Bu ş i i re vesile olan olay şudur :  1 906 yı l ında 
Padişah selô ml ık  töreni için ca mie gel m iş, na mazdan sonra sa raya döne
ceği s ırada bir bomba patlamıştı. Fakat Padişah cami in kapısında Şey
hü l islô m i le konuşmaya daldığı  için bir  da kika geç çıkmıştı . Yol un  üzerine 
konan saatli bomba, za manı  geli nce patla mış, fakat Abdülhamit bir  
da kika geciktiği için mutlak b i r  ölü mden kurtul muştu. Işte Fikret bu b i r  
dakika l ık  geçikmeye çok içerlemiş ve üzüntüsünü şu mısralarla bel i rt-
miştir :  ·tv  

«Ey şa nl ı  avcı, dômın ı  beyltude kurmadın ,  
Attın, fakat yazık k i ,  yazı kla r k i  vurmadın .  

Dursaydı bir  da kikocağız devr-i bi-sükun, 
Kanlarıo bir  cinayete pek benziyen bu iş,  
B ir  hayr olurdu, misl i  asırlarca geçmemiş ... 

Fi kret'i �ni  Zelônda'ya hicret etmek istemeye sevkeden de bu baskı 
rej im inden ku rtu lmak için ça re <:ı ra ması idi. Londra'da kurulan bir  cemiyet, 
Yeni Zelônda odalarına göçmen göndermek için reklô mlar  yapıyor, gide
cek olanlara badava a razi vaadedi l iyordu. Devrin baskıs ından Fi kret gibi 

• bunaimış  ayd ın lar, t::;1.�h met Rauf, Hüseyin Çgbjt, bunu duyu nca, ha rekete "ıı geçtiler. Q,öz doktoru Esat Pa� Ankaradaki çift l iğini  satıp, Yeni Zelôn
i i ,  da'ya göç edecek Türk kolonis inin yol  masrafların ı ,  oraya vard ıktan son ra 

, '.oll d a  gereken sermayeyi verecekti. Orada bir � hayatı yaşıyacak
, J ;  'l ... lard ı  . . .  Fikret bu hayal i le gecelerce uyku uyumadı .  Fakat bu haya l 

. J.�,j/' r realite karşısında pa ra m parça oldu. Salta not ida resin in  ka nunları . �  
j..J, ı ,  :�. �emleketlere seyahati yasakla mıştı. Esat Paşa da çiftl iği satma m ıştı . . .  

. /yı ı ',. { Daha sonra yeni b i r  ü mit ış ığ ı  doğdu. Dostlarından .H üseyin �! n 
Z ı . M,çmisa nın  Sa rıça m köyünde bir  çiftliği vardı .  Fikret ve arkadaşla rı o köye 

ı .. t yerleşecek, �ün hayatını orada yaşıyacaklardı. Ama memleket içinde 
, seyahat için de geçit tezkeresi a lmak zorunluğu vardı .  Abdülhamit an lara 

bu tezkerenin v�asakladı . . .  Fikret iste bu haya l kı rı klığ ın ın  
etkisi altı nda «YeilI Köy» b�i yazdı .  

. 

Fikret «Serv;t'i Fünun» dönemindeki ümitsiz l ik  ve kötü mserl ikten a ncak 
1 908 Devri mi  i le ku rtuldu.  1 908 Devri mi ,  Abdü lhamit istipdadına ka rşı 
mi l letin bir isya nı  idi. Ha reketi hazırl ıyon «Genç Türkler .. , Mi.t!ıgt P�a'n ın  
ka leme a ld ığ ı ,  Padişah' ın  da rafa kald ı rdığı «Ka nun-u E-;-�si .. yi (Anaya
sayı) yürürlüğe geçirdiler. l�hat ve Tera kki Partisi, hürriyet ve eşit l ik 

Dô m :  tuzak. Bi-sükü n :  sa kin olmayan,  huzursuz . 
• J' 
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devri n i n  geldiğ in i  i lôn  etti. Artık zorbalığa son verilecek, ı rk, ci ns, mezhep, 
m i l l iyet ayrı l ığ ı  gözetmeden, vata ndaşlar kanun  önünde eşit sayı lacaktı . 
Böyle bir rej i m, Fikret' i n  bütün hayatında hasretin i  çektiği rej i mdi .  O, koyu 
b i r  karan l ı kta n ayd ın l ığa ç ık ı ld ığına inandı .  Artı k mutlu id i .  Bu şevk ve 
heyecanla "Sis»e karşı "Rücu» ş i i rin i  yazdı : 

"Hayı r, hayır, sana raci değ i l  bu tel ' inat, 
Bütün bu levm-ü teel lüm, bu iptikôy- i hayat. 
Hayat-ı m i l leti tôz ib eden, muha kkar eden, 
Ça murlaya n ne kada r  levs va rsa hep birden, 
Kuca klamış, taş ımış  bir mu hite a itti. 
O mel 'anet gecesinden uza ktayız ş imdi .» 

Fikret, 1 908 Devri m i 'n in  hü rriyet geti receğine, bütün kötü lükleri n  d üze
leceğ ine o kada r  i nanmıştı ki, ıtti hat ve Tera kki Partis i 'nin siyasi plôtfor
mu nu bütün kuvvetiyle destekled i .  Aşağıdaki  mısra ları bu i na nçla yazd ı :  

"Zul mün  topu var, gül lesi var, kal'ası varsa, 
Hakkın da bükül mez kolu, dönmez yüzü va rd ı r. 
Göz yu mma güneşten, ne kadar nuru kararsa 
Sönmez ebedi ,  her gecenin bir gündüzü va rd ı r. 

Mi l let yol udur, hak yoludur, tuttuğumuz yol, 
Ey hak yaşa, ey sevgi l i  m i llet yaşa, var ol !» 

1 908 Devrim i 'n i  bu kadar iyi mserl i kle karş ı layan Fikret, devri m in  yozlaş
maya yüztuttuğu günlerde tekrar ü mitsizl iğe düştü. Idareci kadro yürüttüğü 
ekonomik l iberal izm politikasiyle memleketi em perya listleri n boyu nduru
�ndan kurtara madı .  Osmanl ı  I m paratorluğunu çökerten e mperyal ist bas
kısı arttı. ,,��y�u Umu miy�» (genel borçlar kurumu), kapanmak şöyle 
dursun, bunlara yeni leri eklend i .  Batı tekeller�e veri len i mtiyazlar kal
d ı rı lmadı .  Mill i  burj uvazi yaratmak politikasiyle" azı n l ı k  sermayesine karşı 
Türk sermayedarları koru ndu ; mi l l i  k inler arttır ı ldı .  Pa rti başında oturanlar  
gel irleri n i  a rttı rma, menfaat kaygıs ına düştüler. Idareyi e l inde tutan b ir  
zümre büyük servetler b i riktirirken, ha lk  y ine açl ık  ve sefaletin pençesinde 

i bıra kı ld ı .  Hü kümet, ha lk  arasında, ayd ın lar  a rası nda başgösteren muha
,� '

Iefeti boğ mak için .� . i�at yolunu tuttu. H ürriyet vaadleri kôğıt 
.} üzerinde kaldı. Yazarlar susturuluyor, hapislere sürgünlere gönderi l i -

':t yordu. Para, post, çı ka r  kavgaları aras ında hü rriyet rej im i  soysuzlaştı. 
Batı emperyal ist/eri Osman l ı  i m pa ratorluğunu deva ml ı  ha rplerle zayıf

latmak istiyorlard ı .  1 91 1 -de I mpa ratorluğun b ir  pa'rçası olan Trablusga rb'ı 

Tel ' inat:  lanetlemeler. Levm : darı l ma,  azarlama.  Teel l u m :  kederlenme, 
dertlen me. i ptika : ağlama. Levs : pisl i k. 

799 

TÜSTAV



ele geçirmek için ı ta lyanlar harp i lan  etti ler. ıttihat ve Terakki Partisi 
bunu vesile ederek, «Meclis-i Mebusan»ı (Mi l let Mecl is in i) �q!!ı. Basına 
ş iddetli b ir kontrol koydu. Bu olayları üzüntüyle seyreden Fikret, bütün 
ümitlerin in  yıkı lmasından duyduğu isyanla «9S'e doğru .. başl ıkl ı  ş i i ri n i  
yazdı .  

-

«Bir devr-i şeamet, yine çiğnendi yemin ler, 
Çiğnendi yazık, mi l letin ümmid- i  bülendi ! -t 
Kanun diye, topraklara sürtü�ebinler, 
Kanun d iye, kanun diye, kanun tepelendi .  
Ha la  tarafiyet, hasabiyet, mesebiyet, 
Hôlô o senind i r, bu ben im kısmeti cari 
Hep dünkü terennüm, sayıdan saygıdan ari . 
Son nağmesi yalnız, yaşas ın sevgi l i  m i l let ! 
Mi l let yaşamaz hakka tahassürle solu rken, 
Sussun d iye vicdanına yumruklar i nerse, 
Mi l let yaşamaz, meclisi müstahkar olurken 
Igfa l i le, tehdid ile titrer ve sinerse 
Mi l let yaşamaz, maşer-i mi l let boğu lurken.» 

Fikret'in istipdat rej imine karşı koyması, açıktan muhalefete geçmesi, 
ıttihat ve -Terakki Partis i 'n i  telôşa düşürdü. Fikret g ibi halk tarafından 
sevilen, doğruluğu ve hakseverl iğ i  i le  tan ınan bir şa i ri n  bu açık d i reniş i ,  
yönetici çevreler iç in en teh l ikeliydi. Fikret çıkarcı ların yüzlerindeki mas
keyi ind i riyor, m i l leti uyan ıkl ığa çağırıyordu. 

Hükümet gazeteleri Fikret'i küçük düşürecek yazı lar  yazıyor, �antür
�n, l��arın toplandığı  «TQr.k 9� .. nda onun a leyhinde toplan-
t ı lar yapı l ıyordu . .  Halk uğruna savaşan Fikret'i susturmak için, ona maddi 
baskılar da yapıldı. «Galata Saray» lisesi Müdürü olduğu günlerde, okula 
birçok pedagoj i k  yeni l l i kler getirmişti. Zamanın Eğitim Bakanı olan Jn.:ı.: 
rul lah Efendi bu yen i l i klere karşı koydu. Fikret' i n  bu yolda yürümesine 
i;;;kôii vermedi .  Fi kret bu baskı lar karşıs ı nda hiçbir şey yapamıyacağın ı  
görünce, f.iiyan ' ına �ek�. Robe�_ .!<.oJerd_�i . öğretmenl iğ iyle yetindi .  y'ıe� 
Yan i  o gümrah  sazını k ırd ı ; �usması ile biikiimeti protesto_ etti.�Fi kret'i n  ,:;,-;, 
bu susması uzun sürdü. Fakat memleket her gün biraz daha uçuruma • 

sürükleniyordu. - Bu yıkı l ış ı  köşesi nden üzüntü i le  seyreden Fikret, vicda
nının baskıs ına dayanamodı .  «�.Qba��evabı .. ş i i ri i le  tekrar savaş ola
n ına atı ldı .  ,<Yı l lard ı r  ey rübab-ı hazin im gunCıdesin» ş ikôyeti i le başl ıyon 

Şeamet : uğursuzluk. Bulent : yüksek, yüce. Cebin :  a l ı n .  Nesebiyyet : soy 
ve akrabal ık  bağl ı l ığ ı .  Arı : ç ıplak, uzak, d ışında. Müstahkar :  a lça lt ı lmış, 
hakarete uğramış. Maşer : toplu luk. 
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bu şi irde, bu sosya l protestoda, a rtık susmanın  vatana karşı b i r  hiyanet 
olacağ ın ı  belirtti : 

"Yı l la rca susmadın ve bağ ı rd ın  derin derin, 
Zu lmün gazub ayakları a ltında tel leri n 
kopmak deği l ,  çel ik  kesi l i rken, bugün niçin 
- Bir oklar ından ayrı  düşen yay kadar hazin,  
. . .  tozlanıyorsun?» 

Fikret bu protestoda mem leketin, halk ın ıst ı raplarını  sayıp döktükten 
sonra : 

« vatan, 
ifrit-i h ırs- ı  gayzın, o her keyfi hak sayan,  
Her şekl-i  i ltika mı helôl addeden, "Sözüm 
Kanun» diyen tasal lutun a ltında öksüzüm, 
Bed bahtı m,  işte kimseciğin  hayrı yok bana, 
Ben b ir  zavai l ıy ım !» diye şekvay-ı pür  bükô 
in lerken, a rt ık in lememek, hem de en cesur, 
En gür  sesimle in lememek bir  günôh olur.» 

diyordu. Bundan sonradır  ki, Fikret her teh l i keyi göze a larak, bütün baskı
ları h içe sayarak, en cesur, en gür sesiyle bağ ı rd ı .  

1 908 Devrimi 'n in  i lk  günlerinde duyu lan  heyecan sön müş, idareci çevre
ler özel menfaatleri peşine düşmüşlerdi .  Hürriyet, ada let, müsavat sözleri, 
a nca k törenlerde, salonları süslemek için as ı lan kordelôları n  üzerinde 
görül üyordu. Memleket iflôs ha l inde idi. Korkunç bir sefalet, ka ra b ir  
bu lut  gibi  yurdun üstüne çökmüştü. itti hat ve Tera kki Partisi ve hükümeti 
Alman emperya l izmin in  kucağına atı l mış, yeni bir harbe hazırlanıyordu.  
Köylü,  işçi, fa kir halk  ekmeğine katık bula mazken, devrin kodama n ları ,  
Almanya ve Avusturyada n  gelen a rtistierin sigaralar ın ı  banknotlarla yakı
yorlard ı .  Fi kret bu yıkı l ış ka rş ısı nda duyduğu nefreti, isyan ı  h iç korkmadan 
"�ma" şi i riyle di le getirdi : 

"Bu sofracık, efendiler, - ki i ltika ma muntazır, 
Huzurunuzda titriyor - şu mi l letin hayatıd ı r ;  
Şu m i l letin ki mustarip, şu m i l letin ki mu htaz ı r ;  
Fakat sak ın  çekinmeyin,  yeyin, yutun hapır  hap ı r ;  
Yeyin efendi ler, yeyin ,  bu hôn- ı  iştiha sizin, 
Doyunca, t ıks ı rı nca, çatlayı ncaya kada r yeyi n .  

Gazu p :  öfkeli, hiddetli. IItika m :  yeme, lokma etme. Tasal lut :  musal lat 
olma. Şekva : ş ı kôyet, ya kınma .  Büka : ağ lama.  

Muhtazir :  cançekişen. 
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Verir zaval l ı  memleket, verir, ne va rsa : Môl in i ,  
Vücudunu, hayat ın ı ,  ümidin i ,  haya l in i ; 
Bütün ferağ-ı ha l ini, olanca şevkübô l in i, 
Hemen yutun, düşünmeyin haramı n ı ,  helôl in i  . . .  
Yeyin efendiler, yeyin, bu hôn- ı  ca nfeza sizin, 
Doyu nca, tı ksırı nca, çatlayıncaya kadar  yeyi n. 
Bu harma n ın  gel i r  sonu, ko pıştı rın gider ayak, 
Ya rın bakarsınız söner, bugün çatırdayan ocak, 
Bugünkü mideler kavi, bugü nkü çorba lar  sıcak, 
Atışt ır ın,  t ıkıştı r ın  kapış ko pış, ça nak ça nak. 
Yeyin efendiler yeyin, bu hôn-ı pürneva sizin, 
Doyunca, tıks ı rınca. çatlayıncaya kadar yeyin.» 

Fikret'in bu şi irleri yalnız gençler, ayd ın lar  arası nda değil, orta sınıflar 
a rasında do büyük bir sevg iyle korşı lanıyor, halk a ras ında heyecan lar  
yaratıyordu. Fikret bu çöküntünün içinde halka yeni b i r  kurtuluş iç in  savaş 
aşkı aşı l ıyordu .  

Devrimci Eikret : 

Büyük şair, Batı uyga rl ığı  karşıs ında geri kalm ı ş  Türkiyenin kalkınma 
çaresini ,  Batı uyga rlığ ına ayak uydurmakta, Batı kültürünü memlekete 
akta rmakta görüyordu. Eğiti m için Lskoçya'yg gönderdiği oğlu HaıCık'a 
yazdığ ı  "tla l ük'un Vedaı» ş i i rinde, mem leket içindeki yoksul luk ları, geri l i k
leri saydıktan sonra, şöyle der : 

"Bu geçit işte böyle dar, muavveç, 
Ey şetaretli yolcu, sen yürü geç, 
Sen bu men hel de ka lma,  sıçra atı l ,  
Bir  ziya kôr ıbanı  bu l  ve katı L .  
Gez, dolaş kô inat-ı efkerı, 
- Daima önde, daima yukarı -
Pür teha lük  hayat-ı kuvvetten 
Ne bulurson bırakma : Sanat, fen, 
iti mot, iti na, cesaret, üm it. 
Hepsi lôzım bu yurda, hepsi müfit. 
Bize bol bol ziya kucakla get i r : 
Düşmek etrafı görmemektendir.» 

Menha l :  hayvan suva rı lacak yer. Ke ru ban : kerva n. Purtehalük : istek ve 
hevesle atı lan. 
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Fi kret memleketin kalk ınmasını ,  Batıdan akta rı lacak teknik ve kültürde 
gördüğü için,  Hal uk'a da bu öğütleri veriyordu.  Memleketin ekonomik 
kalkı nması  için �re� sosyal, ekonomik, politik şartları incelemiş de
ği ld i .  özlediği i lerici, i nsaniyetçi toplu ma a ncak i l im  ve fen yoluyla va rı 
lacağ ına inan ıyordu .  «Galata Sa ray" Lisesi ' n in  açı l ması münasebetiyle 
yazdığı  «Sultan iye" ş i i ri nde görüşünü şöyle bel i rti r :  

«Garp iştiyak-ı fi kre açık b i r  ufuk, v e  sen 
Şarkın bu ufka açı lan bir dericesi." 

Batıya açı lan  bu pencereden yurda ışık bekliyen Fi kret, m em leket içinde 
köklü bir değişmeyi uzak görüyordu. Ona göre, devrim derece derece 
olacaktı. Bununla beraber, �çra ma larJ da imkô nsız görmüyordu : 

,Narın ümit ediyorlar ki ,  b i r  genişçe ad ım, 
Bir  atlayış-ne diyorlardı pek de an la mad ım - (l. 

Hayatı kurt� 
Beşer, bu şimdi muazzep sürüklenen mefluç, 
Ad ı m  a d ı m  edecek zirve-i halôsa huruç. 
i nan  Haluk, ezeli b ir  şifadır  a ldanma k.» 

Sosyal bir devri m Fikret' in  ideolojisi nde bel i rmiş değ i ldi .  Memlekette 
s ın ıf lar ın gelişmediği,  derebeyl ik a rtıkları n ın  temizlen mediği ,  b i r  sıçra ma 
için şartlar  olgunlaşmadığı  bir  devrede böyle b ir  görüş Fikret'ten bekle
nemezdi.  O ya ln ız  toplumun sosyal sefa letine bakıyor, kurtu luş çareleri 
arıyordu. 

Toplumcu Fikret: 

.. Serveti Fünun» devri yaza rları n ı n  aras ında i l k  defa gözünü toplum içine 
çeviren Fikret, 

«Bugün hayatı müselsel b i r  i htiyac-ı siyah, 
Bugün saadeti gafil bir iştiyak-ı tebôh, 
Bugün teneffüsü yorgun,  kadid bir sürü "ah" 

olan bu cemiyet . . .  » 

ş ikôyetiyle başlıyan ş i i rinde, ve ş i i rleri n i n  b i r  çoğunda, sefalet tabloları 
çizer, sosyal adalet hasreti ni bel i rtir. Fakat Fi kret sosyal bir  ideoloji olarak 

iştiyak : özlem, ş iddetli arzu. Deriçe : pencere. Zirve : tepe. Halô s :  kur
tuluş. Huru ç :  Çıkma. Müselsel : birb i rine bağ l ı  olan,  zicirleme. Tebah :  
mahvoluma, hara bol ma.  Kadid : c ı l ız, kuru kemik. 

803 

TÜSTAV



sosyal izmi ben imsemiş deği ld i r. Istediği sosyal değişmeler hayalci sosya
listlerin görüşünü taş ı r ;  sı nıfla ra ayrı lm ış toplumu ve onun içindeki çel iş
meleri, kavgayı görmez. Sosyal izm u nsurları Fi kret'te gölge fikirler hal inde 
kalmışt ır. Bu da pek doğaldır. 

Harp düşmanı Fikret : 

Fi kret'i za manın ın  sanatçı larından ayı ran,  onu öl mezler a rasına katan, 
sanat hayatında olduğu gibi, d üşünce alanında da şi irleriyle yaptığ ı  
savaştır. 

Fikret'e göre, tarih sayfa la rın ı  dolduran harpler, başta salta nat süren 
padişah ların ,  ve bunlar ın etrafında� lanan çıkarcı zümrelerin, men
faatlerini sağ lamak için açtı kla rı harplerdir. ida reci sın ıfla r insa nları kanl ı  
boğuşmalara sürü klemek için duygu sömürücülüğü ya pa r ;  «din şehit ister, 
gök kurba n,. teraneleriyle masum insan ları harp denen cehenneme sürü k
lerler. 

Fi kret «Tg rih- i  Kag,im,. ş i i rinde harbin kanl ı  sahnelerini derin bir  kin ve 
nefretle belirttikten sonra, «uyuyanlar  uyansı n,. der. Cihangilere karşı d i l i 
n in  bütün kuvvetiyle, zu lme karşı duyduğu k in le  isya n eder : 

« indir  ey ma hşer-i cidal, indir  
Perdeler sahne-i fecaatine, 
Sönsün art ık  bu ateşin fitne ! 

Kahra manl ı k  . . .  esası ka n, vahşet, 
Beldeler çiğne, ordular mahvet. 
Kes, kopa r, kır, sürükle, ez, ya k, yık, 
Ne "aman" bi l ,  ne "ah" işit, ne "yazık", 
Geçtiğ in yer ölüm, elem dolsun ... 

Harp faciaları ndan ötürü baştakileri suçla ndırd ı ktan sonra da şöyle 
haykırı r :  

«Fikre artık yeter ta hakkümün üz, 
Yaşa nır  pek güzel tegal lüpsüzJ "  

Bu görüşüyle Fikret demokratik bir  rej im i  savu nur. Gelecek çağlara en 
büyük müjdenin, ha rplerin yer yüzünden kalkması olduğunu söyler. Harp
siz bir dünya isteği ,  Fi kret'i n  insaniyetçi görüşünün temel taşıd ı r. 

Cida l :  m ücadele, savaşma. 
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Fikret, «Ben benim, sen de sen, ne rab, ne ibôd .. diye özetlediği böyle 
bir değ işmenin,  barış iç inde bir yaşam ın, yüzy ı l lar boyunca örneği görül
memiş bir devrim olacağına i nan ı r. Fakat bu büyük devrim i  kimin yapa
cağ ında şüphesi vardır. 

Fi kret ateisttir. Varl ığ ın  üzeri nde bir şuur, bir yaratıcı olduğunu kabul 
etmez. Mi l letleri harplere sürükl iyen toplum  içindeki ekonomik çel işkilerd i r. 
Kral lar, padişahlar, serdarlar, iktidarı el lerinde tutan çıkarcı zümrelerin 
temsilci lerid i rler. Fakat Fikret bu temel e inmez. Sadece softa ların ,  i lôhiyat 
ô l i mlerin in  ideal ist, mistik görüşüne isya n eder. 

Fikret'in bu ateist görüşüne karşı, softa la r, gerici çevreler zaman zaman 
hücuma geçtiler. Softaların, d in  adamların ın  her kuvvetin üstünde bir 
kuvvet oldukları b i r  devirde, Allah, varl ık  ve şuur üzeri nde fiki r  söylene
mezdi .  Bir dogma hal inde sunulan d in  ta rt ış ı lamazd ı .  Fakat Fikret «Tari h- i  
Kadim . .  ş i i rinde d in  adamları n ı n, felsefe a lan ında dahi  eleştiri lmesi n i  
yasak ettikleri konulara dokunuyor, mistik görüşleri çürütüyor, softaların 
d in  afyonuyla kitleleri uyutan gerici düşüncelerine saldı rıyordu. O, ger
çeğe i l im yolundan val ıracağ ın ı  anladığın ı ,  «Tarih- i Kadim .. e yazdığı 
zeyl'de (ek) şu mısra larla bel i rtiyordu : 

«Ben ne môbut, ne maabid bil ir im, 
Kendimi h i lkate ô bit bi l i rim. 
Gökte bin lerce mesacit görürüm. 
Onda vicdan ımı  sacit görürüm.  
Bu sucut işte ben im ��ti_� e. 
Bu ibadette geçrr5ö"atım. 
Bu ibadette fahur-u hürrem, 
Ben beni bir kayadan fark etmem. 
Bir min ik  kuşla bi riz toprnokta, 
Ben de teh l i l  ederim, ishak da, 
Kita bırn sahn-ı tabiat kitab ı ,  
Bendedir hayr  i le şer  esbabı .  
Va rırım böyle der-i merkade dek 
Bôs-u u kbaya mahal vermem pek. 
Taşır ım ka lb- i  şegaf peymoda 
Beşerin aşkı n ı ,  a lômın ı  da. 
Din-i hak, bence bugün d in- i hayat, 
Sen ne dersin buna ey Molla Sırat? . . .  " 

Feruh : gururlu .  Hurrem : sevinçl i .  Tehl i l : i badet. Deri-merkat : mezar 
kapısı .  Bas-ukba : öldükten sonra ahrette d i ri lme. Şegôf : yürek zarı. Alam : 
elemler. 

Maabit : mabetier, tapınaklar. Abit : i badet eden, tapan. Mesacit : mes
citler, tapınaklar. Sacit : secde eden, tapan. Sucut : secdeler. Taat : i badet. 
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Görü ldüğü g ibi, Fi kret, varl ığın her za man var olduğunu,  ta biatın en 
büyük gerçek olduğunu, kendisi i le ishak Kuşu a rası nda b i r  ayrı l ı k  bu lun
madığını  söyler. Va rl ığ ın  ne başı, ne sonu va rdı r. Fi kret' in  bu görüşü 
«Haluk'un Amentüsiillnde açıktı r :  

«Bir kudret-i kül l iye var, u lvi ve münezzeh 
Kudsi ve mualld, ona vicdanla inandım.  
Akl ın ,  o büyük sah i ri n  icazı önünde 
Bdtı l  geçecek yerlere hüsranla,  inandım.  
Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı  a ltın, 
Her şey olacak kud ret-i i rfan la . . .  inandım.» 

Fikret'in «kudret-i kül l iye» dediği tabiattır, varlıktır. Onu ideal ist görüşle 
incel iyenler, bu görüşünü a n la ma mış lard ı r. 

Fikret'e göre, i nsan yaratıcı b i r  va rl ı kt ı r. i l im ,  fen, f ik ir  dünyası ndaki 
bütün başarı lar  insanın eseridi r. i nsan zekdsı, m istiklerin bize m ucize d iye 
saydıkları sı rla rı b i rer b i rer çözüyor. Bugün yeryüzündeki i nsanları mutsuz 
eden, toplum içindeki ayrı l ık lardı r. insa nl a rı zengin ,  fakir diye sınıf lara 
ayırmak, insanı insana kul etmek, tepede saltanat sürenlere imtiyazlar 
ta n ımak, soyguncu zümreler hesabına insanları ha rplere sürüklemek cina
yetlerin en büyüğ üdür. Fikret, insa n ı n  kişisel hakları n ı  kabul ettiği gibi ,  
toplumda bütün insan ları kapsayan eşitli k  ve sosyal ada letin hôkim 
olmasını ister. i nsa n lar  ve m i l letler a rasına kin sokan softalara,  menfaat 
peşinde ha rplere g i rişen ida reci s ın ıfa düşma ndı r. 

«Toprak vatan ım, nev-i beşer m i l leti m . . .  I nsan. 
Insan olur  a ncak bunıf17öiiTa, inandım.  cı. 
Şeytan da biziz, c in de. ne şeytan, ne m elek var. 
Dü nya dönecek cennete insanla,  inandım.  
Ebnay-ı beşer b i rbirin in  kardeşi . . .  Hülya ! 
Olsun. ben o h ülyaya da bin  canla inandım.  
insan et i  yenmez, bu tesel l iye içi mden 
- Bir  an için ecdadımı  nisyô n la- inandım.  
Kan şiddeti. şiddet kan ı  besler, bu  muadôt 
Kan ateşidir. sönmiyecek ka nla. inandım . . .  1> 

Harp düşman l ığ ı  Fikret' i n  i nsaniyetçi görüşünün temelidir. O, i nsaniyetçi 
görüşünü «':!ll ô l -i Ahmer», «Ta rih- i  Kadim» ş i i rleri nde olduğu gibi ,  «!:lml8 

Münezza h :  a rı nmış. Mual lô : u lu ,  yüce. Sa h i r :  büyüleyici. Ica z :  keramet, 
mucize. 

Iz'a n : a nlayış. kavrayış. Ebnayı -beşer :  insan ogu l ları .  Nisya n :  unutma. 
Matemzede : mateml i : Sine : goğus. Môder : ana. Tude : yığın. Bivaye : 
nasi psiz. 
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t:1ykaddes» ş i i rinde de kuvvetle bel irtmiştir. Bu, söylendiğine göre, F ik
ret' in yazdığı son ş i i rd i r  ve bası lmamıştır. Fikret, bu ş i i ri ,  ıttihat ve Terakki 
Partisi 'n in  Alman e mperya l izmi ile elele memleketi ha rbe sürüklemeğe 
hazırla ndığı  s ı ra larda yazmıştır. Oıt9Gnlerde, hü kümet, holkı ha rbe hazır
l a mak için b i r  propaganda kam pa nyası açm ıştır. Şa i r  �_ehmet Akif de 
halkı  harbe teşvik için ..  Çihad-ı Mukaddes» ş i i rini  yayı n lamıştır. Fikret bu 
ha rp kışkırtıcı l ığ ına çok kızmış ve .. Ha rb-i Mukaddes» ş i i riyle Akif'e ceva p 
vermiştir. .. Ey hak diyerek ha kkı boğ an zümre-i bidad» mısraı i le  baş
Iıyo n bu ş i i rde, Fikret, harbin faciaların ı ,  d i l in in  ve duygu ların ın bütün 
g ücüyle şöyle belirti r :  

.. Matemzede h e r  sine-i mdderdeki e y  tam, 
Her kalbe çöken ayrıca b ir  tüde-i d ldm.  
Oksüzleri biçare ve bivaye, mu hakkar, 
Yüzüstü ka lan müntehire valideler m i ?  
H e r  kal be çöken ayrı heyuldy-ı keder m i?  
Zehrab-ı sefalette ölen sai leler m i ?  
Taun-u zaruret sürünen a i leler mi?  
Bak nazre-i iman i le, bak hangisi yoktur? 

ldnet sana, Idnet sana ey harb-i mukaddes, 
Sensin bütün a kva mı  eden böyle m ülevves ! 
Kopsun seni ta kdis i le  a l kışlayan el ler, 
Şanınla, cihadın la  geber, ey u lu  serdar !  
lanet sana, Idnet sana ey k in-ü  adavet, 
Ey kin-ü adavet, sana yüz b in  kere la net] . . .  » 

Hükü metin ha rbi teşvik ettiği, harp a leyhine konuşmanın b i r  hiya net 
sayı ldığı devirde, barışçı Fikret' in bu ş i i ri yazması ,  onun i nsaniyetçi inan
cındaki  kuvveti ve medeni cesareti gösterir. 

Işte Tevkif Fikret, bu insaniyetçi, toplumcu, devrimci görüşleriyle, zama
nının şa irleri arasında, toplumun ıstıra plarına eğilen, onun dertleri n i  d i le  
getiren ve gericiliğe, harbe karşı savaşan i lk  şair o lmuştur. i l eri b ir  insan 
toplumuna duyduğu hasret, halkı ezenlere karşı duyduğu nefret, onu 
halka mal  etmiştir. 

Fikret hayatın ın  son gün lerinde seker hasta lığından mustaripti. Yaln ızdı. 
�üler içinde hayata gözlerin i  yumdu. Ruşen Eşref, F ikret i çi n  yazdığ ı  

Aşiya n'ın ka pısını çalan  yoktu. Türk edebiyatının bu büyük şairi ,  b4,ı tiıÖIl "'-� 
kitapta, onun ölümünü şöyle anlatı r :  

Muntehir :  int ihar eden, kendin i  ö ldüren. Heyüld : hayalet. Zehrap : 
zehirli su, acı su. Sai le :  d i lenci kadın. Nazre : birtek bakış. Dide : göz. 
Akva m :  kavimler, u luslar. Mülevves : Kirli, piş. Adavet : düşmanlık.  
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«Fikret 1 8-19 Ağustos gecesi öldü.  Cenozesi ertesi gün kaldır ı ldı .  Cena
zeye ya ln ız  ��k, �bdüli}QkJ::Iorojt, Cyrı.9jLŞelliLl2.ettin gibi  yakın b i r  
iki dostu gelm işti. Bir  a ra, R�!l��_K_()�J1,Ü9�LÜ, Aşiyan'a giderek, büyük 
bir üzüntü ve sayg ı i le Fikret hakkında güzel sözler söyledi. Kolejden 
ayrıca bir öğretmenin başkan l ığ ında, Türk öğ @D_C,U�[<i�n 1 5-::2Q, kişi l i k  b i r  
grup cenazeye katı lmak iç in  gelmişlerdi: Cenazede 40-5Ö 'kisi l ik  b i r  kala
ba l ı k  toplanmıştı . Büyü k ölü. Eyüp'teki. ai le mezarl�ı n ı;� kısmına yer
leştiri ldi .» 

1 967 yı l ı  Ara l ı k  ayında, yani doğumunun yüzüncü yı ldönü münde Fi kret'i 
değerlendiren Türk edebiyatçılar ın ın ,  yurtsever ayd ın ların ,  barışsever Türk 
u lusunun bu büyük şa i ri saygı ve sevgi ile anmola rı ,  ono bütün hayatı nda 
hücum eden, onu a lça ltmağa çal ışan gericilere, politi kacı lara ,  menfaat 
düşkünlerine karşı bir protestodur. 

Fikret'in meza rtaşına yazı lacak ş i i r, onun çel ik  gibi  bükü l mez karakteri n i ,  
savunduğu dôvalar  iç in ,  e n  küçük b i r  uzlaşmaya yonaşmayon iradesi ni 
bel irten şu dörtlüktür :  

«Kimseden ü m mid-i feyz etmem, d i lenmem perr-ü bôl, 
Kendi cevvim, kendi eflô ki mde, kendim tôi ri m ;  
Inh ina tavkoi esa retten g ira ndır  boynuma, 
Fikri  hür, vicdanı  hür, i rfanı  hür b i r  şa in im.»  

yaza n :  
Ayşe Eren 

Feyz : i lerleme, yükselme. Perr-ü-bal :  Kol-kanat. Cev : gök boşluğu, feza. 
Efia k :  gökler. Tai r :  uçan. lnhina : eğilme. Tavk : zinci r. Gi ra n : ağ ı r. 
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