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Komünist ve işçi partileri n in  teori ve enformasyon dergisi 

Budapeşıe Danışma Buluşması 

Komünist ve Işçi parti lerin in  u luslararası  bir konferans  yapmaları h a k
kında kollektif f ik ir  teatisi amacıyla 26 Şubatta Budapeştede danışma 
buluşması çal ışmalarına başlayacak. Dünyan ın  b i rçok ü l kesinde tür lü 
pol it ik parti ve a kımları n  temsi lci leri bu toplantıyı, başka başka duygu ve 
umutla rla beklemektedi r. Komünistlerin çoğun luğu, en geniş temeller üze
rinde birl iğ in gerçekleşmesine faal olarak katkıda bulunmak isteğiyle 
dolu olara k  bu danışmaya hazırlanmaktadı r. Bu top la ntıyı, henüz buraya 
katı l mayı kararlaştırmamış o lan ya da şu veya bu sebepten katı lma maya 
kara r  vermiş o lan komünist ve işçi partileri de beklemektedi r. 

Yapı laca k  fikir teatisi, barış ve i leri l i k  g üçlerin i ,  beş kıtan ın  devrimci 
güçleri ni yakı ndan i lg i lendirmektedir. Çünkü onlar, halklar ın tü m kurtuluş 
ha reketi için komü nistlerin dünya ölçüsünde eylem birliğ in in  sağ lamlaştı
rı lmas ın ın  ne m uazzam bir önem taşıdığını  b i lmektedirler. N ihayet bu 
topla ntı n ın  çal ışma larını ,  her türden bütün düşmanlarım ız, en başta da 
tekelci sermayenin ve modern em perya l izmin harpçı çevreleri, komünist
leri n bütün savaşlarını ,  onlara yöneltmiş oldukları bu çevreler, büyük bir 
d i kkatle izleyeceklerdir. 

Bi l indiği  g ibi komünist ve işçi partileri, içinde bulundukları çok çeşitli 
durumlarıyla, bir bütün olarak barış, demokrasi, özgürlük ve halkların 
bağımsızl ığı  uğrundaki savaşta, sayıca en güçlü, en iyi örgütlenmiş ve 
en savaşkan kuvveti meydana getirmektedirier. Dergi mizde daha önce 
belirtild iğ i  g ibi, önümüzdeki danışma topl antısın ın  hedefi, komünistlerin 
bir u luslararası konferans ın ın  toplanması hakkında, bu konferons ın  özü 
ve örgütlenmesi bak ımından hazırl ı k ları ,  önüne koyacağı a maçlar, konu
ları ,  karakteri ve gündemi hakkında fikir teatisinde bulunmaktır. Ya ni,  
kardeş partiler a ras ında ki danışmalar yoluyla, daha sıkı  b ir  işbirl iği, 
eylemlerin daha iy i  a henkleştir i lmesi ve b irl iği  için yen i  olanakların a ra n-
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ması ve bu lunması söz konusudur. Bugün dü nya barışı için gerçek b ir  
tehlike yaratan ve ha l kların savaşla kaza ndık ları polit ik ve sosyal kazanç
ları tehlikeye sokan emperya l izmin g itgide arta n sa ld ı rgan l ığ ın ın  yolunu 
kesrnek ve buna kesin bir cevap vermek için bu yolda yürümek zorun ludur. 

Bu en başta Viyetnam soru nu için gerekl id i r. Amerikan sa ld ırgan la rı 
yen i  y ı l la b i rl i kte Viyetnam Demokratik Cumhuriyetine karşı yoğ un hava 
ak ınıa rına başla d ı la r  ve Saygon kukla ların ın  desteği i le harbi yaymak, 
daha başka Gü ney doğu. Asya ü l keleri topra klarına aşırmak tehdidi ne 
geçtiler. Ya kın doğu sorunu da bu zorunluğu ortaya koymaktad ı r. israi l 'de 
iktidarda bulunan lar, a merikan emperya l istleri ne s ırtları n ı  dayayarak, 
Birleşmiş Mi l letler' in  kararlarına rağ men, işga l  etti kleri a ra p  topra kların
dan bir l ikleri n i  geri  çekmeyi reddetmekte d i reniyorlar  ve böylece güven
sizl i k  havas ın ı  devam ettirerek tehl ikel i  bir harp ocağın ı  yaşatıyorlar. isra i l  
sa ld ı rga n l ığ ı n ın  sonuçları, yalnızca arap v e  afrika ü lkelerini deği l ,  aynı 
zamanda dünyan ın  bütü n ü lkeleri n i  ve özel l ikle de Akdeniz bölgesi dev
letlerini yakından i lg i lendiri r. Bu bölgede durumu,  dolaşık Kı brıs sorunu 
i le  CIA'n ı n  kışkı rtı p desteklediği gerici çevrelerin hükü met darbesinden 
sonra Yu nan ista n'daki  son gel işmeler daha da keskin leştirmektedir. Avru
panın  göbeğ i nde, Batı Al man Federal Cumhu riyetinde i nt ikamcı ve neo
faşizm g üçleri sesleri n i  yükseltmektedir. 

Oteki yarı kürede, Latin Amerika topraklarında, m i l l i  ku rtuluş ha reket
lerin in  boğu lmas ın ı  isteyen ABD, son za manlarda daha da açı k o lara k  ve 
pervasızca olaylara karışmaktad ı r. Ameri kan emperya l izmi, sözümona 
amerika a rası  daimi si lahl ı  kuvvetleri adını  verd iği birl iklerin kurulması  
iç in baskı  yapmakla,  Amerika Kıtası Devletleri Teşki latı 'na komplolar 
düzen letmek ve bunları desteklemekle, sosyal ist Kü ba'yı boğup Latin 
Amerika kıtasın ın  öteki ü l kelerindeki kurtu luş savaşlar ın ın  gel işmesini 
engel lemek amacın ı  gütmekted i r. Pentagon, bu emeline uygun o lara k, 
yerfi «Gori l las»la rı, b i r  s ıra latin a merika ü lkesinde gel işmekte o lan parti
zan hareketleri ni bastırma yolundaki çaba ları nda açı kça desteklemektedi r. 

Nevarki, amerikan em perya l izminin a rta n sa ld ırganl ığ ı ,  hiç te onun 
başl ıca hedefleri nden herhangi bir  tanesine ulaşması sonucu nu verme
m işti r. Aksine, Viyetnam'da seferber edilen em peryal izmin muazzam harp 
meka nizması m i l l i  kurtuluş cephes in in  kahra man savaşçı ları n ı n  sürekli  
baskı nlar ına uğramakta ve bu harp mekan izması n ın  yöneticileri kesin 
zafer hakkındaki son um utları n ı  da kaybetmektedi rler. Ote yandan sos
ya l ist ü l kelerin ve en başta Sovyetler Birliğ i 'n in yard ım ı  gitt ikçe daha faa l  
ve etki l i  o lma kta, Viyetnam ha l kıyla büyük dayanışma hareketi bütün 
d ünyada büyüyüp yayı lmaktadır. Birçok ü lkenin ABD ile müttefik o lan 
hükü metleri b i le son za manlarda, görüşme şa rtların ın  yaratı lması yolunda 
i lk adım olara k  Kuzey Viyetnam' ın  bomba lan masına kayıtsız şartsız bira n  
önce son verilmesi isteklerine g itg ide daha açı k b i r  şeki lde kat ı lmakta
d ı riar. Bu eğ i l im,  Viyetnam Demokratik Cumhuriyeti hükü meti n in  tutu munu 
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değiştirmediği yolunda d ı ş  işleri bakanı Nguen duy Tri nh' in son açıkla
masından sonra daha da kuvvetlenm iştir. , 

Arap hal klarına karşı yapı lan sa ld ırganl ık, bu halkların hayatı nda ağır  
güçlü kler doğurmuş, fakat öte yandan en ısrarlı anti-emperya l ist güçlerin 
savaş iradesi n i  kuvvetlendirerek onların  beraberl iğ ine katkıda bulunmuş
tur. lôtin Ameri ka'n ın içişleri ne emperya l istleri n pervasızca katı lma ları ,  
bu kıtan ın  halkları a rasında, ezenlere karşı nefreti kat kat arttı rm ış ve bu 
halkların d i renme örgütlerin in  daha da genişlemesine ve faa l leşmesine 
önaya k ol muştu r. Bizzat Birleşik Ameri kada zenci halkın hakları uğrundaki 
savaşın a ktifleşmesi ve demokratik ve i lerici hareketin gel işmesi. başkan 
Johnson'un bugünkü dış ve iç siyaset doğrultusuna karşı yığın hal inde 
di reniş in doğmasın ı  sağla mıştır. ABD bugün her zamanda n daha çok 
tecrid edi lmiştir, her yerde ona karşı d i reniş artmakta ve za l im  d iktatörlük, 
sa ld ı rga n l ı k  ve harp siyaseti g ittikçe daha şiddetle redded i lmektedi r. 
Olayların bu gel işmesi, komünist ve işçi parti lerinin b i rl iğ in in  sağ lamlaş
tırı l masın ın,  emperyal izmin sa ld ı rgan hareketlerine karşı d i renişin daha 
etki l i  ve halk ların  çı karla r ının daha başarı l ı  b i r  şeki lde korunmasın ın  sağ
lanmasına ya rd ı m  edeceğ ini  özel l ikle açı k olara k  göstermektedir. 

Buda peşte Danışma buluşmasından önce ulus lara rası durum, genel çiz
g i leriyle böyledir. Geçen sayı ları mız ın birinde açıklanan yazıda, ya pı lacak 
toplantının karakteriyle i lg i l i  ola ra k  birkaç kardeş partin in  düşü nceleri 
tanıtı lmışt ı r. Bu açık lamaları son zamanlarda daha bir s ıra yen i leri izledi. 
Bunların hepsinde özel l ikle, yapı laca k  buluşmanın önemi, demokratik, 
kollektif, açık kara kteri ve gelecekteki u lus lararası konferansın gerek hazır
l ı kları gerekse uygula nması üzerinde önemle duru lmaktad ı r. 

Seylan Komünist Partisi Merkez Komitesi genel sekreteri Pieter Keune
mann, kardeş partilerin ya paca kları danışma toplantısı nı ,  partis in in 
u mutla beklediğin i  bel irtti ve şuna işa ret etti : Seylan komünistleri, «serbest 
ola ra k  ve dostl uk  içinde komün ist ve işçi parti leri arasında yapılacak f ikir  
teat is inin komünist hareketi bir l iğini  b i r  basamak daha yü kselteceğine 
emind irier ... 

H ind istan Komünist Partisi Mi l l i  Konseyinin a ld ığ ı  b i r  kararda şöyle 
denmektedi r :  «Biz, dünya çapındaki devrimci hareketin bütün güçlerin in  
emperyalizme karşı yü rüttükleri savaşta beraberl iğini  sağ lama yol ların ı ,  
bu buluşmanın düzleyeceğ ine inan ıyoruz ... Finland iya Komünist Partisi 
Merkez Komitesi Plen umu özel b i r  kararında, yeni b i r  uluslararası  konfe
ra nsla i lg i l i  o lara k  hazırl ık lar  yapı lması  için kardeş parti leri n gi riştikleri 
teşebbüsü desteklemiş ve bu toplantının ya pı lmasına parti n in faa l olara k  
kat ı lmasın ın önemini  bel irtmiştir. 

Geçen y ı l ın  ara l ı k  ayında Arja nti n Komün ist Partisi Yürütme Kuru lunun 
bir  geniş  Plenu mu ya pı ld ı  ve orada danışma toplantısı desteklendi. Komü
nist parti lerin in  önümüzdeki buluşması ,  açıklanan bi ld i ride bel irt i ld iği  
g ibi,  «dünya kom ünist ha reketi n in  marksist-leninist birl iğ in in sağla mlaş-
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t ır ı lmasında çok önemli  b i r  roL oynayacaktır ... Arjantin Komünist partisi, 
«bu hedefe ulaş ı lmasına yard ı m  etmek içi n  el inden geleni yapacaktır». 

Geçenlerde yayı n lanan b i r  açıklamada şöyle denmektedi r: «Sovyetler 
Birliğ i  Komünist Partisi Merkez Komitesi, emperyalizme karşı savaşın ,  işçi 
s ın ıfın ı n  ve bütün emekçi lerin öz çıkarları uğrunda, barış  ve halkları n  milli 
kurtuluşu uğrunda yürütülen savaş ın  a ktüel sorun ları n ı n  kol lektif o lara k  
tartış ı lmasının,  h e m  komünist v e  işçi parti leri n i n  bera berl iğine h e m  d e  
bütü n devrimci ve i lerici g üçleri n eylem birl iğ ine yard ı m  edeceğine emin
d i r. SBKP da nışma topla ntıs ın ı n  d üzenlen mesine büyük önem vermektedir. 
Bu toplantıda ka rdeş partiler tam hak eşitliğ i ife ve kardeşçe f ikir teatisi 
yolu i le, yen i  b i r  dünya komünist forumunun hazır l ık ları ile i lg i l i  sorun ları 
tespit edeceklerd i r: Sovyetler Birl iği Komü nist Partisi, komünist ve işçi par
ti lerinin yeni b i r  u lusla rarası konfera nsın ı n  hazırl ı kları ve yü rütül mesini 
şaşmadan desteklediği g i bi ,  dan ışma toplantı s ın ın  başarısı için bütün 
gücünü kul la nacaktır ... · 

Macar Sosyalist Işçi Partisi Merkez Komitesi organı  .. Nepsza badsag" 
gazetesinde merkez komitesi sekreteri ve polit-büro üyesi Zoltan Komocsin, 
partis in in görüşünü şöyle beli rtmektedi r :  «Gerek Buda peşte buluşmasında 
ve gerekse onu izleyecek geniş konferansta, bir l ikte gündeme a l ınan  
sorun lar  üzeri nde yoldaşça fikir teatisi ol ması, herha ngi b i r  part in in  içiş
leri ne hiçbir müdahele ol ma ması gara nti edi lmel id i r. Herhangi bir  partiye 
bir sıfat yapıştırmaktan kaçı nma k ve özel l ikle de kardeş partilerin s ınıf lara 
ayrıl masına, suçla nmasına ya da u lusla ra rası  ha reketten çıka rı lmasına 
yol  veri l memel id ir  ... 

Yukarda ad ı  geçen ölçütler a rtık uzun zamandanberi komünist ve işçi 
partileri arası ndaki i l işki lerin pratiğ ine geçmiştir ve bu da şüphesiz u lus
lararası  bir  konferans ın  toplanması  için en iy i  koşul la rı n  yaratı l ması 
uğrunda son za manlarda ka rdeş parti lerin çoğunun yü rüttükleri sebatlı 
çal ışmalara yarar l ı  o lmuştu r. Gerçekten Budapeşte buluşması ayaküstü 
yapı lan  bir şey deği ld i r. Bu topla nt ıdan önce b irçok temaslar, da nışmalar, 
heyetlerin ka rş ı l ı kl ı  ziyaretleri ve i ki taraflı buluşmalar yapı lmıştır. Ya l 
n ızca bunla rı saymak b i l e  Uzun bir  yer tutar. Bununla beraber bunlarla 
i lg i l i  olarak, tutumları n  yaklaşmasına, f ik ir  ayrı l ı kla rı n ın  g ideri l mesine ve 
eylem bir l iği  olanakları n ı n  ara nmasına en çok ya rd ımı  dokunmuş olan çok 
taraflı b i rkaç buluşma ve görüşme de burada hatırlatı lmadan geçi lmeme
l id ir. Bunlar, Avrupanın kapita l ist ü lkelerin in  komünist partileri arasında 
yapı lan,  yani 1 965 haziran ınd a  Brüksel'de (Viyetna m  i le  ve Avru panın  
g üvenl iği ,  demokrasi ve faşist rej imiere karşı savaş i le  dayanışma sorun u  
üzerinde) düzenlenen konferanstan başka, 1 966 mayısında Viya na'da 
(tekellere karşı, demokrasi ve sosyal i leri l i k  için savaş sorun ları üzerinde) 
d üzenlenen konfera ns ; 1 967 şubatında,  Avrupa komünist ve işçi partileri 
konferans ın ın  hazırl ı k ları hakkında Varşova'da yapı lan toplantı ve aynı  
y ı l ın n isan ayında Karlovivari'de toplanara k  avrupa n ı n  güvenl iği  sorun-
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l a rın ı  görüşen konferansın kendis idir. Ayrıca kuzey avrupa ü lkeleri komü
nist parti lerin in 1 965 y ı l ı  kasım ayında Finlandiya'da düzenledikleri semi
ner i le ara p  ü l keleri komü nist parti lerin in konferansına, 1 964 y ı l ı  kas ı m  
ayında ıatin a merika ü l keleri komünistlerin in  düzenledikleri bul uşmaya ve 
daha bir s ıra görüşmelere işaret etmek isteriz. Çeşitli özel konularla ve 
bu arada derg im izin örgütlediği konu larla da i lg i l i  o lara k  yapı lan pek çok 
konferans, f ik ir  teatisi ve buluşma karşı l ı k l ı  anlayışa hizmet etmiştir ve 
- dolaylı da olsa - günümüzün b i rçok sorunlarında derinleşmeye katkıda 
bulun muşlard ı r. 

Bir s ı ra u l us lararası konferans, emperyalizme karşı ortak savaşın ku v
vetlendi ri lmesi için devrimci güçlerin bugünkü d u ru mlar ın ın tan ınmasına 
yard ı m  etmiştir. Barış savaşçı lar ın ın konferansı, Asya-Afrika dayanışma 
toplantısı, üç-kıta konfera nsı ve ıatin Amerika dayanışma örgütleri kon
feransı,  bun lardandır. 

Zaman zaman komünistlerin ta rtışma istemiyorl a r  ya da tartışmaları 
yönetmesini b i l miyorlar  diye k ınandık ları d evir geçmişe karışmışt ır. Yu
karda adı geçen buluşmaları n  l istesinden görüldüğü g i bi, komünistler 
yalnızca kendi  saflarında faal olara k  ta rtışma k ve fikir teatisinde bulun
makla kalmıyorlar. Komü� istler, b ir  s ı ra sorun larda başka tutu mlar  a lan 
öteki devrimci güçlerle ve tez soru nları daha az sayı lmayaca k bir  i lg iyle 
görüşmektedirler. Ama, seminerler, fikir teatileri, görüşmeler ve görüşlerin 
karşılaştı r ı lması ,  gerek komünistler ve gerekse bütün gerçek devrimci 
g üçler için a ncak emperyal izme karşı ortak savaşın kuwetlen mesine hiz
met etti kleri taktirde bir an lam taşıya bi l i rler. Bu savaş bugün, ş imdiye 
kadarkinden çok daha üstün bir birl i k  gerektirmektedir. Geçerli olan, 
emperya l izmin eylemlerini a ktifleştirmesine. u luslararası komünist hare
keti nin, sars ı lmaz enternasyonalizm i l kelerine daya nan bu ha reketin bir
leşik güçleriyle karşı çıkmakt ı r. Arada bir ayrı ayrı ü lkelerin somut koşul
la rından doğan politi kaları arasında ki başka l ı kları n  hiçbiri .  tüm komünist 
hareketi nin enternasyonal temellerine dokunamaz, karş ı l ı k l ı  o lara k  an la
şara k  emperya l ist düşmana karşı savaşta b i r l ik  ha l inde eylemlere g i rişi l
mesini engel leyemez. Komün istlerin bu savaşçı birl iği .  dünyan ın  bütün 
demokrati k g üçlerin in  en geniş a nti-emperya l ist cephesinin en güveni l i r  
temeli ve biz im emperya lizme karşı ,  ha lkları n  özgürlüğü ve barış  uğru nda 
yürüttüğümüz ortak savaşın başa rıs ın ın garantisi o lmuştu r ve böyle d e  
ka lacaktır. Proletarya enternasyonalizmini .  komünist v e  işçi partileri a ra
s ındaki birl iği, bütün dünyada emekçi ler ve halk lar a rasında dayanışmayı 
her zaman sağlamlaştırma çabasında ola n derg imiz. bunun için kardeş 
partilerin önümüzdeki danışma toplantıs ın ı  sela mlamaktad ı r. Dergimiz, bu 
toplantın ın ,  u lus lararası komünist hareketinin birl iğ ini  sağ lamlaştırma 
süreci ni - bu uzun ve karmaşık süreci - hızlandırması, böylece de ha lk
ları n  bi leşik savaşıyla emperya l izmin yenilg iye uğrat ı lara k  insanl ığ ın  
önünde barış, mi l l i  bağımsız l ık  ve demokrasi geleceğin in açı lması  uğru nda 
en iy i  d i leklerin i  bel i rtir. 
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Birliğin sağlamlaştınlması uğrunda savaş 

Lene Bergı Con Boydı Muhammed Harmel 

Bugün  herbir komün isti. barış  ve ada let özlemini  çeken herbir insan ı  
herşeyden çok i lgi lend iren bir  sorun va r :  Birl iği  nası l sağ lamlaştırmal ı .  
bütün i lerici g üçlerin emperya l izme. gericil iğe ve  harbe karşı ortak eylem
lerin in  etki l i l iğ in i  nas ı l  arttı rma l ı .  Işte -bu yüzden. Alman Demokratik Cum
hu riyeti. Amerika Birleşik Devletleri. Arjantin. Avustralya. Batı Alman 
Federal Cumhuriyeti. Brazilya. Bulga rista n. Büyük Britanya. Çekoslovakya. 
Fin landiya. Fransa. Hindista n. ıtalya. Macaristan. Moğolistan.  Polonya. 
Sovyetler Birl iği ve Suriye komünist pa rti lerin in  teklifi üzerine komünist ve 
işçi partilerin in  bir danışma topla ntısı n ı n  düzen lenmesi ile i lg i l i  ha ber bu 
kadar büyük bir ilg i ve bütün dünyada canlı bir ya n kı uyandırdı.  

18 kardeş pa rtinin bu teşebbüsü ne karşı gösteri len tez ve olumlu -i lgi .  
i lerici dü nya i bası n ın ın  bu danışma toplantısı n ı n  hedefi i le karakteri hak
kındaki yorumları. ta rtışmaları ve tahminleri. bütün bunlar  hem komünist
lerin hem de onlar ın sayısız dostla rı n ın  1 968 şu bat Budapeşte toplantısını 
u lus lararası önem taşıya n büyük bir olay olarak değerlendirdik lerin in  
birer del i l id i r. 

1 8  pa rtinin tekl ifin i  ş imdiye kadar  bir  s ı ra komünist ve işçi partisi des
teklemiştir. Böylece. 18 partin in  teşebbüsünün. u lusla ra rası komünist hare
ketinin önemli  bir çoğunluğu ta rafı ndan destek gördüğünde ve on ları n  
isteklerine uygun düştüğünde şüphe kalmamaktad ı r. 

Komünist ve işçi partileri temsilci lerin in  bir  danışma toplantısına çağ rı l
ması  düşüncesi. kardeş partiler a ras ındaki i l işkilerde meydana gelen ve 
pratikte doğrulanan normlara tama men uygu n  düşmektedir. Bi l indiği g ibi 
1 957 ve 1960 Moskova görüşmeleri vesika larında. i l işki ler ve danışmalarla 
i lg i l i  bu formların  türlü ü lkelerdeki komünistleri n birliği ve bütünlüğünü 
sağlamlaştı rma k iç in ne kadar  büyük bi r önem taşıd ığ ı  belirti lmişti. 1 960 
bi ldirisinde işa ret edi ldiği g i bi. komünist ve işçi parti lerin in  uluslararası 
görüşmeleri. "fikir ve tecrübe teatisin in .  Ma rksist-leni nist teori n in  kollektif 
ola rak zengin leştiri l mesi n in  ve ortak a maçlar uğrundaki savaşta bi leşik 
tutumların tayin edi lmesin i n  etkili bir şekl idi r». 1 965 M a rtında Moskovada 
yapı lan dan ışma topla ntıs ına katı lan lar ortak bi ld iride _ bir kere daha 
bel irtti ler ki : "Herbir partin in  ta m hak eşitl iği ve bağı msızl ığı  gözönünde 
tutularak düzenlenen bu g ib i  görüşmeler. görüş ayrı l ı kları n ı n  g ideri l me
sine ve komünist ha reketinin marksizm-Ieninizm temeli ve proletarya 
enternasyonalizmi temel i  üzerinde birl iğine iyi bir katkıda bulunabi l i r  ... 
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Avrupa komünist ve işçi partilerin in  Ka rlovivari (1 967) Konfera nsı, Avru
pan ı n  güvenliği ile i lgi l i  aktüel sorunların görüşüldüğü bu toplantı, 
önemli sorun ların  kol lektif o larak tartışı lmas ın ın  ne kadar ya rarl ı  ve etki l i  
olabi leceğin i  gösterdi .  Gerek bu konferans ve gerekse son y ı l larda yapı
lan iki l i  ve bölgesel danışm� lar, kardeş partilerin toplantısı n ı  gerçekleş
tirmek için koşu l ları n  hazırla nmasında önemli  bir aşama oldu. 18 partinin 
teşebbüsü, komü nist ve işçi partilerinin bir  u lusla rarası toplantıs ın ın. hazır
l ı klarına somut, pratik temeller sağladı.  

Bir  danışma toplantıs ı  düzenlen mesi n in  yapı lan teklifte amaç edini l mesi 
birçok kardeş pa rtin in  basın organları nda belirtilen görüşlerde özel l ik le 
ele a l ı n maktad ı r. 

Çekoslovakya Komünist Partisi Merkez Komitesi organı  «Rude Pravo" 
gazetesinde şöyle deniyordu : « 18  kardeş parti, partilerin önemli bir çoğun
luğunun şu veya bu şeki lde resmen, bir dünya toplantıs ın ın  yapı lmasın
dan yana olduğunu açıklamış bulundukla rı bir s ı rada bu teşebbüsü 
yaptı lar. .. 

Sovyetler Birl iği Komünist Partisi Merkez Komitesi organı  «Pravda .. gaze
tesi n in  bir baş yazısında da şöyle deniyo r :  «kardeş partilerin temsilcilerin in  
bir toplantısı yolunda elverişli koşul lar ın yaratı lması için i l k  ad ım art ık 
atı l m!ştır. Bir danışma toplantısı n ın  düzenlen mesi teklifi, görüşme hazır
l ı kla rını pratiğ i n  yoluna oturtmakta ve bütün hazırl ı k  ça l ışmalarını  başın
dan itibaren geniş bir demokratik temel üzerinde yürütme olanağ ın ı  sağ
layan bir örgütleme biçimini  gerçekleştirmektedir ... 

1 8' Ieri n teşebbüsü, kardeş parti ler arasındaki i l işkilerin, demokrasi, tam 
hak eşitliği ve ulus lara rası  komünist hareketin bütün bölümlerin in  bağ ım
sız l ığı  gibi i lkelerin in  titizl ikle uygula nmasına ve aynı zama nda da herbir 
partin in  u luslararası  sorumlu luğuna ve onların  devrimci dünya hareketinin 
kaderiyle bağ l ı  o lan en öz çıkarlarına daya nmaktadı r. 18 pa rtin in  yayın
ladığı çağrının metninde açıkça görüldüğü g ibi, danışma toplantısına 
katı l ma ları için kardeş partilere yapı lan davet, şu, veya bu sorunda a ld ık
ları tutumun başka l ık  ve nüansına bağlı o l mayarak gönderi lmiştir. Görüş
melerin hazırl ığ ı  sürecinin kol lektif, açık karakterde olduğu nu, komün izm
den çok uzak olan bası n organlarııve temsilci leri de yorumlarında belirt
mek zorun luğunu duymuşlard ı r. 

Birçok ü lkenin kom ünist ve i lerici bası n ı ,  sadece danışma toplantıs ın ın  
hazırlı kla rı nda uygulanan yöntemlerin, bir  parti ya da pa rti ler gurubu 
için, u luslararası  komünist ve işçi hareketinin gelecekteki ortak eylem
lerinin somut ka rakterini ya da somut biçimini önceden tayin etme olanağı 
bırakmamakta olduğuna işaret etmektedirler. Aynı  şekilde herha ngi  bir  
kimse de bu toplantıya bir gündemi i l le de ka bul ettirmeyi denememekte
dir. Aksine, söz konusu olan, bütün kardeş partilerin aktüel sorunlar karşı
sındaki görüşleri ni açıklayabi lecekleri ve ortak çözüm yol ların ın  aranma
s ına tam yetkiyle katı labilecekleri danışmalard ı r. Bu toplantıya katı lma 
sorununa gel ince, Macar Sosya l ist işçi Pa rtisi nin dergisi olan «Pa rt E let .. in  
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belirttiği g i bi her parti .. bu toplantıya katı lması  hakkında kendisi ka ra r 
vermel idir. Bununla beraber görüşmelerden uza k  kal ma k  isteyen b i r  par
t in in toplantıya katı lan lara kendi görüşlerin i  zorla mamasını istemek te 
yerindedir.» 

Ka rdeş parti lerin çoğun luğuna göre olayla rı n  gelişme süreci, d ü nyad a  
ortaya çıkan objektif durumlar, d a h a  s ıkı bi rleşme yolunda yeni, kara rl ı  
a d ı m l a r  atı lmas ın ı  ôcil b i r  i htiyaç olarak sivriltmektedir. 

Yorum la rı n  bi rçoğu nda, komünist ve işçi partilerin in  1 957 ve 1 960 top
l a ntı lar ından bu ya na dü nyada önemli  değiş ik l ikler olduğu ve bu değişik
l i klerin titizl ikle ma rksist-leninist tahl i l lerin in  yap ı l ması gerektiğ i  belirti l 
mektedi r. Bu dönem içinde kardeş parti ler başka başka koşul la r  a lt ında 
ve başka başka biçi m lerde savaşın büyük ve değerl i tecrübeleriyle zen
g in leşti ler. Bu tecrübelerin değiş-tokuşu ; çok yönl ü  ve ka rmaşık olan ortak 
sorun ların, d ünya ölçüsünde barış, demokrasi ve sosyal izm uğrunda yürü
tülen savaş ın  bugünkü aşaması n ı n  ortaya attığı bu sorun ları n  kollektif 
o larak incelenmesi ve kollektif o larak görüşülmesi, komünistlerin ortak 
düşmana, emperya lizme ka rşı önceden tayin edi lmiş ve etki l i  eylemleri 
için en iyi koşu l ları yaratmaktad ı r. Alman Sosya l ist Birlik Partisi Merkez 
Kamitesi argan ı  olan "Neues Deutsch land" gazetesin i n  b i r  başyazısında 
şöyle denmektedir :  .. her Marksist-leni n ist parti, • . .  komünist dünya hare
keti n i  i lg i lendiren bütü sorunlar ın görüşülmesine faa l olarak katı l makla, 
gerekli sonuçla rın ç ıka rı lara k  ortak eylemlerin tay in  edi l i p  hazırlanmasına 
katkıda bulun makta, . . .  sosyalist ü l keler, ka pital ist ü lkelerdeki işç i  hare
keti, genç a nti-emperyalist m i l l i-devletlerin devrimci-demokratik güçleri 
ile bütü n öteki barış ve demokrasi g üçleri muazzam bir savaş bir l iği teşkil 
etmekte (edebi lmekte), bu da emperyal ist gerici l iğe karşı çıkmaktad ı r  . . .  
Bir l ik hal inde davranan komünist dünya hareketi, bütün insanları n  ezici 
çoğunluğunu toplumsal i leri l i k  ve barışın gara ntisi uğrunda savaşta b ir
leştirmek yeteneğ inded i r.»  

Dünya n ı n  bütün komünistlerin in  birliğ in i  ve beraberl iğini  sağ lamlaştı r
mak uğrundaki çaba ları n  can la nd ırı lmas ın ı  gerektiren ôci l  i htiyaç, bu
günkü ulus lara rası  durumun karmaşık l ığ ından doğmaktad ı r. Barış ve sos
ya l izm güçlerin in ,  hem ha lk  ekonomisin in gel iştiri l mesin in  ve toplumsal 
i l işki lerin mükemmelleştiri l mesin in  son döneminde sosya l ist ü l kelerde; hem 
tekellere karşı, demokras in in  savunulması  ve emekçi lerin temel hakları n ı n  
koru nması uğrundaki savaş bölüm lerinde ka pita l ist ü lkelerd e ;  h e m  d e  
politik bağ ı msızl ığ ın  v e  sosyal i leri l i k  hareketin in  sağlamlaştırı l ması için 
gelişmekte olan genç ü l kelerde eriştikleri başarı la r, tartışma götü rmeyen 
ve genel l ikle kabul  edi len sonuçlard ı r. Aynı zamanda, b i rçok kardeş par
t in in  görüşüne göre, bugünkü politik durumda b i rkaç olumsuz etken de 
açıkça su yüzüne çıkm ışt ı r. Emperyal izm, sald ı rga nl ığ ın ı  şiddetlend i r
mekle kendi içinde g ittikçe büyüyen iç çelişmelerden kurtu lman ın  yollar ın ı  
a ramaktad ı r. Anti-emperya l ist d ünya cephesi n in  birçok önemli  kesimle
rinde emperya l izm, ha lklar ın i leri l ik yolunda hamlelerin i  bütün araçlarla 
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durdu rmaya, orada burada hatta karşı akın ıara geçmeye ve bununla da 
devrimci g üçlerin savaşarak elde ettikleri mevkileri yeniden ele geçirmeye 
çal ı şmaktadı r. Emperyalizm bunları yaparken si lahl ı  kuvvetlerini  doğrudan 
doğ ruya i leri sürmekten, bölgesel harpler ve çatış malar çı karmaktan, 
nü kleer şantaj siyasetini daha da şiddetlendirmekten geri durmamaktadı r. 
Son iki üç y ı l  içinde kahraman Viyetnam halk ın ın  cesur direnişini kı rmayı 
deneyen emperyalizm, güneydoğu Asyadaki kan l ı  saldı rgan l ıkları nda t ır
manmayı daha da ileri götü rmüştür ;  Yunanistanda faşist askeri darbe 
planlarını (sald ı rgan NATO bloku ndan yararlanarak) hazırlatm ış ve onun 
gerçekleşmesine yard ım etmiştir; Birleşik Arap Cumhuriyeti nde ve Su riye
deki ilerici rej imierin yokedilmesi amacıyla ısrail devletinin saldı rgan 
güçlerini arap devleti lerine karşı askeri bir işgal yolunda seferber o lma
larında cesaretlendirmiştir. Gerici güçler Endonezya Komü nist Partisine 
ağ ı r  bir darbe indirmişlerdir. Bu güçler Gana'da ve daha birkaç Afrika 
ülkesinde gerici hükümet darbeleri yapmış lardır. Ameriko n generalleri 
kl iği - modern emperyal izmin bu başlıca vurucu gücü - gitgide daha açık 
ve daha kaba bir şekilde birçok Latin Amerika devletlerinin içişlerine 
karışmakta, ve bu kıtada parlamakta olan devrimci savaş alevlerini  boğ
maya çalışmaktadır. ABD'nin sosyalist Küba'ya karşı komploların ın sonu 
gelmemektedir. Avrupan ı n  göbeğinde şekillenen Batı Alman neo,faşiz
minin çatlak sesleri g ittikçe yükselmekte ve bu sesler küstahça - yaln ız  
açı k bir  şekilde haki m çevrelerin isteklerini tekrarlayarak - intikam çağrı
ları haykırmakta ve bu amaçla Batı Alman Federal Cumhuriyetinin atomla 
silahlanması n ı  istemektedir. 

Pekçok kardeş partinin yoru mları nda bel irtildiği g ibi u luslararası komü
nist hareketi meydana gelen durumdan belirli sonuçlar çı karmak zorun
dadır. Ve çı karılacak başlıca sonuç, birliğ in sağ lamlaştırı l ması nın,  anti
emperyalist eylemlerin ahenkleştiri lmesinin, emperyalist kışkırtmalara veri
lecek en iyi cevap olduğudur. ABD komü nist partisi genel sekreteri Gus 
Hol. bir danışma toplantısı teşebbüsünün, " . . .  em peryalizme karşı ve işçi 
s ın ıf ın ın genel çı karları uğrunda savaşa öteki bütün çıkarlardan daha 
önemli bir yer veren herkes tarafından selamlanacağın ı»  belirterek şöyle 
dedi: "Bu, emperyalizm güçlerinin ve siyasetinin, uygarl ığ ın  ilerlemesi 
için bir engel olduğunu anlayan herkes tarafından selam lanacaktır.» 
"L' Humanite» gazetesinde Etien Fajon yoldaş şunları yazıyor: " . . .  Arala
rındaki bağları sağlamlaştırmak partilerimiz için bir yükümdür. Bu, özel
l ikle amerikan emperyal izminin Viyetnam halkına karşı kanl ı  harbi sür
dürdüğü, dü nyada saldırganl ıkları ve komploları şiddetlendirerek dünya 
barış ın ı  ciddi bir şeki lde tehdit etmekte olduğu günümüzde geçerlidir." 

Emperyalizmin, kendine özgü olan derin objektif çelişmelerinin son 
zamanlarda özel l ik le keskin bir şekilde su yüzüne çı kmasına rağ men 
global stratejisini yürütüp prati kte bunu gerçekleştirme yolu ndaki çaba
ların ın  da başarısız o lmadığ ı  bir sırada, - birçok yorum larda işaret edil
diği gibi - ilerici, devrimci bütün dünya güçlerin in ortak hedefler uğrun-
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daki eylemlerinin gerekli olduğu ve tarihsel gelişmenin objektif sürecine 
uygun  düşen olumlu büyük ödevlerle bu eylemleri n birleştirilmesi, daha 
da açık ola rak gün ışığ ına çıkmaktad ı r. 

Birçok kardeş pa rti basını özell ikle şuna işa ret etmektedir :  Emperyaliz
min, saldıgan planlar ın ı  gerçekleştirmek için açıkça saflarımız arasındaki 
fik i r  ayrı l ı kları üzerine hesaplar kurduğu bir  s ı rada, yal n ızca bir görüşme 
topla ntısı n ın  düzenlenmesi gerçeği bile, gericiliğin i lerici güçleri önceden 
parçalayıp tecrid ederek yoketme yolundaki plan la rına  ve umutlarına bir 
da rbe indirecektir. l'humanite g azetesi n in  işa ret ettiğ imiz yazıs ında 
şöyle denmektedir: «Bugün barış  ve sosya lizm ugrunda savaş, dünya 
ölçüsünde yürütül üyor. Bu savaşta kardeş pa rti leri n  ça baları n ı n  ahenk
leştiri lmesi, bütün dünyada işçi hareketinin ve mi l li kurtuluş hareketinin 
daya nışmasını  kuvvetlendirmek için en güvenilir a raçt ı r. Ayrı ayrı eylemler 
sadece emperya list planlarına yara rl ı  o lur.» 

Günü müzün temel sorunları n ı n  birlikte tartış ı lması ,  gerici g üçlerin ideo
lojik hücu mlarına karşı koymak için de gereklidir. Son zamanlarda tekelci 
sermaye naza riyecilerin in ,  komünist ü lküsünü «eskimiş», «za manı  geçmiş» 
bir şey ola rak, geçen yüzyı l ı n  bir ü rünü olara k  gösterme ça baları ; ü reti m  
g üçlerinin gel işmesi, bilimsel-teknik devrim i l e  sözümona kişin in  ve top
lumun temel i htiyaçlar ın ın otomatik olarak karşı lanmas ın ın  gerçekleştiği 
yolundaki iddiala rı özel l ikle h issedi lmektedi r. 

Tekelci propaganda cihazı son y ı l larda «Konvergens»-teori denilen 
nazariyeyi gittikçe a ktif bir şekilde yaymaktadır. Buna göre, kapital izmle 
sosyalizm arasındaki i lkesel, a ntagonist çelişmeler, bilimsel-teknik devri
min buyrukların ın  etkisi altında silinmekte, kişinin toplu msal ve fikri kur
tuluşu sorunları ,  bugü nkü insan lararası yozlaşma biçimlerinin giderilmesi 
sorunu an lamın ı  kaybetmekte ve «tüketim uygarl ığ ın ın  gerçek değerleri»ne 
yer açmaktadı r. 

Emperya lizmin ideoloj ik  ka mpa nyası nda başka bir önemli doğrultu da 
burjuva nasyonalizmi ve şövenizminin a ktif olara k beslenmesidir. Emper
yalizm, türlü halklar ın tamamen anlaş ı l ı r  birşey olan mill i  duyguları ve 
özellikleri üzerinde hesaplar kurarak, ilerici, devrimci kampı n başka başka 
milli. bölümleri a rasında şüphesiz kendi  sorunla rıyla i lg i l i  olara k  varolan 
fikirler arasındaki ayrı l ıklardan ve değişikl iklerden kumazca manevralarla 
kendi çıkarına ya ra rlanmaya ça l ışmaktad ı r. Bulgarista n Komünist Partisi 
Merkez Komitesi orga n ı  «Ra botniçesko Delo» gazetesinde şöyle deniyor: 
«Emperya lizm, nasyonalizmi ve büyük devlet şövenizmi ni kışkırtmayı, ayrı 
ayrı ü lkeleri bi rbirine düşürmeyi ve türlü devrimci güçler a rası nda va rolan 
ayrı l ıklardan yara rlanmayı denediği için, bugün birliğin her zamandan 
daha aCil olduğunu komünistler an l ıyorlar.» 

Emperyalizmin yürüttüğü ideolojik kampanyaya karşı a ktif, savaşkan 
cevap verilmesi, birçok yorumda belirti ldiği gibi bütün komü nist hareke
tinin önünde dura n  önemli  sorun la rda n biridi r. Sudan Komünist Partis in in 
geçenlerde yapı lan parti kongresinde ka bul edilen özel bir kararda şöyle 
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den mektedir :  «Sudan Komünist Partisi ,  komünist ve işçi partilerin in  yeni 
bir toplants ın ın yapı l ması n ı  çok önemli  bir ödev saymaktad ı r. Partiye göre 
böyle bir toplantı 1 960 tan bu yana ortaya çıkan bütün yeni  sorunları 
d i kkatle inceleyecek, bu dönemde edini len uluslararası tecrübeleri birleş
t irecek ve böylece u luslararası komünist hareketinin saflarının daha sıkı 
bir  ideoloj ik  birliğ ine yardım edecektir . . .  " 

18 partinin teklifiyle i lg i l i  olarak uluslararası komü nist ve işçi hareke
tinin sözü geçer temsilcilerin in açıklamalarında ve i lerici basın yorum
larında, proletarya enternasyonalizmin in  sarsılmaz değerinin yeniden 
önemle doğrulanması yolundaki çağrı lara özell ikle çok s ık rastlan makta
d ı r. Ispanya Komünist Partisinin genel sekreteri Santiago Kariyyo geçen
lerde verdiği bir demeçte, yapılacak u luslararası toplant ın ın dü nya çapın
daki komünist ve işçi hareketinin u luslararası karakteri n i  doğrulaması 
gerektiğin i  bel i rtti ve ayrıca «parti lerin birl iği  ve parti lerin eşitliği» üze
rinde durarak bunu savu ndu. Yapılacak toplant ın ın başlıca savaş şiarı, 
Şili komünistleri nin o rganı «EI Sig lo» gazetesine göre, emperyalizme ve 
harp teh l ikesine karşı savaşta, emekçilerin çıkarların ın  korunmasında 
komünist hareketin birl iğ i  olmal ıd ı r. Bu tutum proletarya enternasyona
l izmi  i lkelerine, bütün komünistlerin çı karlarına tamamen uygundur ve 
«EI Sig lo"nun bel irttiğ i gibi komünist parti lerin in çoğunluğu bu tutum u  
paylaşmaktadı r. 

ABD emperyalizminin Viyetnam macerasına komünistlerin birl ik  hal inde 
ve kesin cevap vermeleri zoru nluğu kardeş parti lerin büyük çoğunluğu 
tarafı ndan özell ikle bel i rti lmektedir. Avustralya Komünist Partisi genel 
sekreteri L Aarans şöyle demiştir: «Bir toplantı yapı lması düşüncesini 
destekleyenler, bu sorunun başlıca istem ol ması gerektiğinde hemfikird i r.»  

Komünist hareketinde kardeş partilerin hak eşitl iği ve özerkl iği i l keleri 
art ık  yerleşmiş olduğundan, hepsin i  ortak olarak i lg i lendiren sorunların 
demokratik temel üzerinde, birl i k  ve beraberl ik  uğrunda çaba gösterme 
ru hunda tartış ı l ması için bütün koşul ları n varolduğuna heryerde işaret 
edi lmektedi r. 

Dan ışma toplantısı çağ rısı haberi üzerine ıtalyan Komünist Partis i  genel 
sekreteri Luici Longo bir yorumunda şuna işaret ediyordu: «Bildiriden 
açıkça görüldüğü gibi, bu sorunların kollektif olarak, açı k bir  şekilde 
gözden geçirilmesi istenmektedir. Her parti bunlar hakkında fikrin i  açık
layabilecektir.» öte yandan Longo yoldaşın bel i rttiği gibi özerklik, «bütün 
işçi hareketin in ortak ve sürekli çıkarların ın  b ir  kenar aatı l ması anlamına 
gelmez», gelemez ve gelmemelid ir: «özerkl ik  istekleri h içbir şeki lde baş
lıca istek olan etki l i  b ir  uluslararası dayanışmayı arka plana itememeli 
ve itmemelidir. Çünki aksi halde komünist hareketi, sosyal demokrasi 
düzeyine düşmüş o lur. Onun için biz, - hangi sebeple olursa olsun - işçi 
hareketinin uluslararası b irl iği  gereğine gölgeleyerek kendi mi l l i  çı karları 
etrafında duyulan dar ve egoist endişe i le  yalnızca kendi partis ini  ön 
plana sürmek yolu ndaki her türlü denemelere karşıyız.» 
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Son zamanlarda yapı lan i kili ve bölgesel buluşma ve görüşmelerin 
tecrübeleri gösteriyor ki. - çeşitl i  partilerin savaş ve işbirliği şartları ara
s ındaki başka l ıklardan i leri gelen - bel i rl i  sorun lar  etrafındaki fikir ve 
görüş ayrı/ık/a rı bir  yana. bütün partileri i lgilendiren ve etrafında ey/em 
birliğinin yaratı labileceği ve yaratı l mosı gereken birçok aktüel soru n 
vard ı r. 

Komü nist ve işçi parti lerinin toplantı uğrundaki çabaları n ı n  gözden 
düşürü lmesi amacıyla em peryalizmin ve onun uşa kla rı n ın  yürüttükleri 
ideoloj i k  kampa nya n ın  başl ıca doğrultusu bugün a rt ık belirmektedir. 

Tekelci basın durmadan görüşmeleri sadece birkaç partinin istediğini. 
sözümona böylece kendileri için .. özel yararlar .. sağla maya ça l ıştı kların ı  
ö n e  sü rmektedir. Aynı zama nda bunu. bir y a  da birkaç partini n  suçIan
ması ve .. afa roz edilmesi . .  a macı n ı  g üden bir toplant ı  olarak görmek 
gerekirmiş. 

J8 partinin teşebbüsünü tahrif etmek ya da bayağılaştırmak amacını  
güden bu çabaları n  a rdında titizlikle maskelenmiş bir motif görülmekte
dir : yen i u luslararası buluşmadan. onun başa rıs ından duyulan korku. 
önümüzdeki danışma topla ntısı n ı n  gerçek a macı ve emeli etrafında şüphe 
yaratmak için  tekelci bası n ı n  herşeyini seferber etmesi gerçeği bile bu 
olayın büyük ulusla rarası  önemini  fazlasıyla göstermektedir. 

Komünist ve işçi partilerinin bas ın ı .  bütün dünya kom ünist hareketinin. 
birlik ve beraberlikle objektif olara k  yakından ilgili olduğu n u ;  eylemlerin 
ahenkleştirilmesinden herbir ü lkenin devrimci güçlerinin kaza nçlı  çıkaca
ğ ı n ı  bel i rtmekted irier. Aynı zamanda mill i  güçlerin kendi  ü lkelerinde ileri
lik uğru nda yürüttükleri savaş böylece daha kuvvetli bir u luslara rası yankı 
bulduğu gibi. bunun sonucunda da devrimci a nti-emperya list dü nya hare
ketiyle bağl ı l ığ ın ın  s ık ı l ığ ı  ölçüsünde de etkili olacaktır. 

Toplantıda . .. birisiyle hesa plaşmak için» denemeler olabileceği yolun
daki tahminler de aynı şekilde temels izdir. "Pravda»n ı n  bir  başmaka lesi 
bu gibi hayal mahsullerine kesin bi r ceva ptır. Gazetenin belirttiği gibi 
S.B.K.P.'nin görüşüne göre toplantı n ı n  bütü n hazırl ı kları ve yürütül mesi • 

.. dü nya komünist hareketinin olumlu ödevleri üzerinde. bu hareketin bir
liği. bütün sosyalist ve demokratik g üçlerin emperya l izme karşı birliğinin 
sağlamlaştı r ı lması üzerinde «yoğunlaştı rı lmal ıd ı r. «Herha ngi bir kardeş 
partinin içişlerine karışmak. hele herhangi bir kimseyi komünist hareke
tinden "dışarı atmak" bu toplantı n ın  bir ödevi olamaz. Toplantı n ın  en 
önemli savaş şiarı. em peryalizme ve harp tehlikesine karşı savaşta. emek
çilerin çıka rları n ı n  savunu lması uğrunda komünist ha reketin beraberli
ğ idir.» 

Şüphesiz kardeş partilerin bir toplantı yapmasında ortaya çıka n  ciddi 
sorunlar ka rşıs ında kimse göz yum muyor. Bilindiği gibi henüz ya bug ünkü 
durumun genel  karmaşıkl ığ ına bağl ı  o lan ya da komünist ve işçi  hareke
t in in ayrı ayrı bölümlerinin ça l ıştıkları başka başka şartlara bağ l ı  o lan 
güçlükler vard ı r. Bazan bunlar  şu ya da bu kardeş partinin gerçek politik 
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doğrultusu ha kkı ndaki yetersiz bilgilerden doğmaktadı r. Ama ası l  bu 
durum çok taraflı fikir ve bilgi değiş-tokuşunu özellikle gerekli kılmakta
d ı r. Uluslararası kom ünist hareketinde artaya çıkan g üçlükler kendi liğin
den çok a la maz. Bunları g idermek için amaca uygun a rtak ça l ışmalar 
gerekl idir. Ve birçok kardeş pa rtinin fikrine göre önümüzdeki topla ntı, bu 
ça l ışmala rda önemli bir  aşama olmak durumundadı r. 

Bir dan ışma toplantısın ı n  yapı lması  teklifinin, komünist safları n ı n  bera
berl iği  uğrundaki savaşta önemli bir aşama olduğu ve bunun da bütün 
devrimci ve demokratik güçlerin geniş birliği yolunda ilk adım olacağı 
düşüncesi, komünist ve işçi partileri bası n ın  sayısız yorumları nda baştan 
aşağı kendini göstermektedir. Olayların bu yönde gelişmesi şüphesiz 
bütün dü nyada i leri l i k  güçlerini kat kat a rttıracak, emperyalistlerin saldır
ganl ık  siyasetine karşı d i renişi ölçülemeyecek derecede kuvvetlendirecek 
ve sonunda emperya l istleri yüz kızartıcı bir iflôsa uğratacaktır. 

Büyük Oktobr Sosyalist Devriminin 50. yıldönümü 

uluslararası bir önem tasımaktadır • 

Yoldo Attios, Povel Auersperg, Pierre Hentges 

Çağdaş tarih i miz, Oktobr Devriminin - gerek yaptığı derin etki ler 
gerekse yol açtığ ı  tarihsel sonuçlar açısından - insan toplumunun gelişi
m inde eşi olmayan bir yer a ld ığ ın ı  göstermektedir. Oktobr Devrimi, emek
çiler lehine iş leyen bir toplumun kurulmasına yol açtı, çok büyük bir  
ü lkede insan ın  insanı  sömü rmesine son verdi. Dünyan ın  i l k  proleta rya 
i htilôl ın ı  zafere götüren Lenin, daha 1918  yı l ı nda şöyle diyebiliyordu : 
«Bugün insan l ı k  tarihi ,  en muazzam, en çetin dönüm nokta larından birine 
varmış bulunuyor, hiç de mübalağaya kaçmadan, bütün danyayı kurtara
cak, muazzam etkileri olacak diyebileceğ imiz bir dönü m noktası . . .  Dün
ya n ın  her tarafında, milyanlarca işçin in  yüreğinde bir heyecan a levi yaktık, 
kendi güçlerine ka rşı güven uyandırd ık. Her yerde, emekçileri dü nya işçi 
ihtilôline katı l maya çağ ı rdık .  Dünyadaki bütün em peryalist yı rtıcı kuşlara 
meydan okuduk ... 

Devrimci Amerika l ı  yazar John Reed, Ekim günlerinin bütün d ünyayı 
sarsttığ ın ı  söylemiştir. Bugün ise bütü n insanl ık  Oktobr (Ekim) Devri min
den bu yana geçen ya rım yüzyı l ı n ,  bütün dü nyayı baştan aşağı değiştir
diğini görebilmektedir. 
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o g ünden bu yana geçen el l i  y ı l ı n  başlıca bilançosu şudur :  Dünya 
ölçüsünde, g üçler dengesi işçi s ın ı f ın ın ve i lerleyiş, demokrasi, milli kur
tuluş ve sosya lizmden yana güçlerin lehine değişmiştir. Oktobr Devrimi 
insan l ık  tarihinde yeni bir dönem açmıştı r :  Kapita lizmden sosyalizme 
geçiş dönemini.  Bu  yüzden de Oktobr Devrimi  i sonların  gönlünde ve 
a kl ında daima yaşayacaktır; bu y ı l  kutlanan el linci y ı ldönümü, çok tabii 
o larak, bu gerçeği bir kere daha açı kl ıkla ispatla mıştır. 

Sovyet i ktidarının bu şa n l ı  yı ldönü mü bütün dünya devrimci ha reketi 
için büyük bir bayram, insanl ığa sosyal ist ve barışçı bir gelecek sağlamak 
üzere yürütülen savaşta önemli b ir  dönü m noktası teşkil etmektedir. Bütün 
i lerici insan l ık  bu yı ldönümünü önemle kutladı .  Bu anış her yerde aynı 
özell iği  taşı mışt ı r :  Törenleri, çok çeşitli ve birbirinden farkl ı  şartlar içinde 
d üzenlendiği - yani devrimci ha reketin içindeki grupların  savaş şartları 
birbirinden çok fo rkı ı olduğu halde - bu anışların hepsinde aynı devrimci 
ruh - Oktobr Devri min in ru hu - görülmüştür. 

Bu y ı ldönümünün taşıdığı evrensel önemi belirten diger bir özellik te, 
devrimci hareketin başlıca eğil imlerini temsil eden delegelerin, Moskova
daki törenlere katı lmaları o lmuştur. 73 ü l kenin komünist ve işçi partilerini 
temsi l  edenlerden, çeşitli ü lkelerden gelmiş komünistlerden başka, Asya, 
Afrika ve lôtin Amerikan ın  1 2  devrimci demokratik partinin delegasyonları ,  
7 Arap ve Afrika l ı  parti ve hükümeti temsil eden heyetler, 1 0  Avru pa, 
Asya ve lôtin Amerika sol-sosyalist partisinin temsilcileri de bu törenlere 
katı l mıştır. Yani ,  1 09 ü lkeden gelmiş 436 parti ve teşkilôtın temsilcileri, 
1 2.000 ya bancı konuk. i lerleme, devrimci demokrasi ve sosyalizm uğruna 
savaşan milyonlarca üyesi bulunan, u lusal ve uluslararası teşkilôtları 
temsil ediyordu.  

Dünya sosyalist sistemi, emperya list a leyhtarı mi l l i  ku rtuluş hareketi, 
kapitalist ü l kelerde g ü nden g üne gelişen güçlü işçi hareketi, 88 komünist 
ve işçi pa rtisinde üye bulunan 50 mi lyonluk komün ist ordusu : Çağdaş 
d ünyanın  büyük ilerici güçleri işte bunlard ı r. Çağdaş dünyada, komünist 
ve işçi parti lerin in  ya ratıcı ve özg ün katkı larıyla gelişen Marksizm-leni
nizm, yüz m i lyonlarca i nsanın bayrağı; komünist hareketi de, çağ ımızın 
en etkili ve en büyük g ücü ha line gelmiştir. Bug ün marksizm-Ieninizm 
kadar yayg ın, onun g ibi geniş kitlelere hitap eden hiçbir ideoloji mevcut 
değildir. Emekçi kitlelerin temel çıkarların ı  anla mak, olayları , gerçekleri 
bi l i msel bir şekilde ta n ımak olanağını ve bu bi lg in in örgensel b ireşimini 
(sentezi ni) sağ ladıkları için, marksist-leninist fikirleri uygulandı kça dünyayı 
değişti rmekte, emperyalizm, sömü rgeci l ik, harp ve sömürü dünyasının 
g üçlerine ka rş ı  yü rüttü kleri savaşta halklara g üvenebildikleri b i r  kılavuz 
temin etmektedir. 

Ma rksist-leninist naza riyeyi uygulayan başlıca g üç, dünya em peryalist 
ve gerici g üçlerine karşı yürütülen savaşta, işçi s ın ıf ı n ın  ve bütün emek
çilerin temel menfaatlerini dile getiren komünist ve işçi partileridir. 

Bu şart lar içinde, dünya komünist hareketini meydana getiren bütün 
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milli müfrezelerin birliği ve beraberliği - özellikle bugün, yani emper
ya l izmin günden güne daha saldırgan bir ha l a ld ığ ı  bir dönemde - çok 
önemli  bir zorunlu luk hal ine gelmektedir. Denilebi l i r  ki proleta rya enter
nasyonalizmin in  gerçekten devrimci anlayışı n ı n  temel ölçüşü, bu zorun
lu luk ka rş ıs ında takıno n tutumdur. 

Büyük Ekim Devriminin SO-nci yı ldönümü münasebetiyle Sovyetler Bir
I iği nde düzenlenen törenlere katı lanlar (bu makalenin yazarları da hil), 
Moskovada esen milletlerarası daya nışma ve karşı l ı k l ı  an layış havası n ı  
yakı ndan görebi lmişdir. 

Sovyetler Birliği Komünist Pa rtisi Merkez Komitesi genel sekreteri yol
daş Brejniev'in Sovyet halkın ı n  elli y ı ldan bu yana elde ettiği tarihsel 
zaferleri ve Sovyet toplumunun komünizme doğru gelişme olanakları n ı  
belirten raporu ; Sovyet iktida rı n ın  elde ettiği başa rı ları olduğu kadar, 
Sovyet halkların ın  bütün ça baları ve ça l ışmalarıyla gerçekleştirmeye ça l ış
tığı ödevleri belirten diğer Sovyet temsi lci lerin in konuşmaları, bu eşsiz 
havan ın  esmesini sağlamıştır. Proletarya enternasyona lizmi ve Sovyet 
yurtseverliği i le dolu bütün konuşmalar yabancı konutların üzerine çok 
derin, unutulmaz etkiler bırakmıştır. 

Gerek Brejniev yoldaş ın  raporu, gerekse kardeş partileri temsil eden 
yoldaşla rın konuşmaları ,  bütün komünistleri, daima ileriye bakmaya, ödev
leri, olanakları ve yeni yolları görmeye ve tespit etmeye çağ ı rmıştır. Ekim 
Devrimin in  SO-nci yı ldönümünün taşıdığı evrensel önem, bu münasebetle 
düzenlenen törenlerde kuvvetle belirmişti r :  birlik isteği, em peryalist saldı
r ı lara karşı barış, milli kurtuluş ve sosyalizm dôvaları uğruna yürütülen 
savaşta, bütün komünistleri, çağ/mızın bütün devrimci g üçlerini birleştirme 
yol lar ın ı  bulma isteği bir kere daha ve şiddetle dile getiri lmiştir. 

* 

Bugün bütün dünyada devrimci düşüncenin ve uygulamanın temeli, 
Marksı n ve Leninin fikirleridir. Bu fikirleri en iyi yoru mlayan ve koruyan 
parti, bunla rı gerçekleştiren, Sovyetler Birliği ad ın ı  taşıya n büyük gerçeği 
yaratan partidir ;  kendi  ülkesinde komünizmin temelini atan Sovyetler 
Bi rliği Komünist Partisi, hiç şüphesiz dü nya devrimci ha reketinin öncü 
kuvvetidir. 

Bugün sosyalizm, hem sosyalist devletler sistemi hem de dünya devrimci 
süreci şekl in i  aldığı  için ilk sosyalist devletin gelişiminden, elli yı l l ı k  ta ri
hinde elde ettiği sonuçlardon, teşkil ettiği örnekten ayrı tutula maz. Büyük 
Oktobr Devriminin yol açtığı muazza m dönüşümler, öyle bir  s ıçray/ş teşkil 
etmiştir ki, Sovyetler Birliği, az gelişmişlikten, toplu msal, i ktisadi, bilimsel 
ve teknik gelişmenin en yüksek seviyesine geçebilmiştir. Bu elli yıl içinde, 
feodal ve kapitalist düzenden köklü sosyalist değişimlere, sömürünün ne 
olduğunu bilmeyen bir topluma ; emekçilere herha ngi bir hak tanımayan 
b i r  rej imden, sosyalist demokrasiye; milli ezgiden, halkların özg ürlüğüne 
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ve eşitl iğine, dostluğa ve kardeş l iğ e ;  i ktisadi ve teknik gerikalmış l ıktan, 
çağdaş b i r  sanayiye, maki nleştiri lmiş  kolektif bir tarı ma;  karacahi l l ikten, 
m i l l i  eğ itimde, bi l im ve kültür ala'nlarında o zamana kadar dünyada eşi 
görülmemiş bir düzeye varı lmıştır. 

Kardeş partileri ve mi l l i  kurtuluş hareketini temsi l  edenler, Sovyetler 
Birl iğ in in  ve Komünist Partisinin enternasyonalist tutumunu ve devrimci 
dayanışma bi l incini  öğmüşlerdir. Sovyetler Birliği için «yüzyı l ı n  en devrimci 
gücü», «tarih in  en faal merkezi, barış, demokrasi ve mi l l i  kurtuluş uğruna 
yürütülen savaşı n  en güçlü kalesi» sözleri sarfedi ldi .  Sovyetler B irl iğ in in  
dünya devrimci sürecin in  gel iş imine sağladığı  büyük katkı lar göz önünde 
tutu lduğu takdirde, Marksizm-Lenin izm ve proletarya enternasyonalizmi 
prensiplerinden hareket etmek şartiyle şu sonuca varılabi l i r :  Gerçek enter
nasyonal izmin, gerçek dayanışmanın ve olgunluğun ölçüsü, Sovyetler  B i r
l iğine ve SBKP ye karşı kardeşçe bir  tutu m takın ı l ması, Sovyetler Bir l iğinin 
Ve sosyalist sistemin barış, demokrasi ve sosyalizm uğruna yürütülen 
dövada oynadığı  tarihsel rolün  tanınmasıd ır. 

Sovyet halk ın ın  izled iği yol, savaşlarla, zaferlerle, yoksul l uklarla, heye
can l ı  çabalarla, şanl ı  başarı larla dolu bir yoldur. Bu yol, fevkalöde gel iş
miş bir sosyalist toplumun kurul masına götüren yoldu r. Sosyalizmi kurmak 
için, SBK Partisi, sosyal ist düzenin ve Sovyet sisteminin faydaları ndan güç 
bularak, kitlelerin yaratıcı gücünü dayanarak, i leriye doğru atı lmış  adım
lara yard ım edecek bütün etkenlerden yararlanması nı  bi ld i .  

Bu etkenler  arası nda, en öneml isi, hiç şüphesiz, Sovyet devleti o lmuştur. 
Bu devlet, daha i lk  gününden, yepyeni bir devlet tipi, niteliği bakı m ı ndan 
yeni bir demokrasi tipi, i ktidarın işçi s ın ı f ın ın  el ine geçmesiyle gel işen 
proletarya demokrasisini temsil etti. Başlıca üretim araçların ı n  sosyalizas
yonu temeline dayanan proletarya demokrasisi devleti, yepyeni bir öz 
kazandı ,  yepyeni şeki l ler aldı .  Sosyalizmin kurulmasına yardım eden bu 
devlet tipi, bir yandan da sosyal izmin d iğer siyasi, i ktisadi ve ideoloj ik  
etkenleri gel iştikçe, bu gel işmeye muvazı olarak geli�ti ve  daha mükemmel 
bir  hal aldı .  

SBKP-nin sosyalist demokrasiyi daha mükemmel bir  hale getirmek için 
sarfettiği devam l ı  çabalar, XX-nci Kongrenin sağ ladığı istisnai kazançlar, 
Parti n in  daha sonra verdiği ve yen i  Programında yer alan, objektif ger
çeklerin Marksist-Len in ist incelenmesi ne dayanan kararlar, proletarya 
diktatoryası devletinden, işçi s ın ı f ın ın  yönetici l iği altında bulunan ve 
bütü n halkı siyasi b ir  teşkilöt içinde bi rleştiren halk devletine dereceli 
geçişi ni sağ ladı .  

I ktidar organları n ı  düzen leyen sistem, demokrasin in  ve kitle teşebbüs
lerin in  gel iş imi,  Sovyetler Bir l iği nde bütü n toplumun çı karları nı sağ layacak 
şartları yaratt ı .  Bug ü n  25 mi lyon Sovyet vatandaş ın ın  yani çalışma çağ ında 
bulunan n üfusun aşağı yu karı dörtte birin in-mi l letveki l i  veya fahri yardı mcı 
sifatiyle Sovyetleri n faaliyeti ne katı l ması, emekçi lerin iktisadi yönetime 
daha büyük çapta katı l ması n ı  sağlayacak bu kadar tedbirin al ı nması, 
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sosya list demokrasinin ardsız arasız i lerlediğini ,  Sovyet toplumunun komü
nist "kendi kendini  idare .. sistemine doğru yol aldığın ı  ispatlamıyor mu?  

Oretim a raçların ın  toplumsal mJl kiyeti, bil imsel ve  merkezleştiri lmiş bir 
yönetim, emekçilerin iktisadi yönetime büyük çapta katı lması pre'nsipi 
temeline daya nan sosya list iktisad ın  plônlaştı rı lm ış gel işimi prensipleri 
eksiksiz olarak uygulan masaydı ,  Sovyetler Birl iğindeki yeni sosya list dü nya, 
iktisadi iç-g ücünün bugünkü düzeyi ve gelişme olanakları tasavvu r bile 
edilemezdi .  Bu prensipler tatbik edilmeseydi, Sovyet iktisad ın ın  muazza m 
başarı ları gerçekleşemezd i. Sovyetlerin dostla rını hayran l ı k  içinde bıra kan 
bu başarı ları artık bugün sosya l izm düşmanları bile tasdik etmek zorun
dadır. Sovyetler Birl iğinin feza ça l ışmalarında elde ettiği başarı lar  da bu 
ü l kenin varmış  olduğu iktisadi, bil i msel ve teknik düzeyi ispatlayan en 
güzel del i ldir. Çünkü gerek üretim, gerek bi l im ve teknik güçleri ba kımın
dan, her çeşit, en yüksek başa rı lar bu alanda birleşmiş ol uyor. 

Sosya l izmin, Sovyetler Birl iğ inde elde ettiği zafer, komünist bir toplumun 
kuru lması dönemine geçişi sağlayacak toplumsa l ,  iktisadi, siyasi ve manevi 
şartları yaratmıştır. Brej niev' in raporunda belirttiği gibi : "Bugün gerek 
önem leri, gerekse nitelikleri ba kı m ından yepyeni sorunlar çözümlemek 
zorundayız. Mesele, gelişmiş sosya list toplumun sağladığ ı  en mükemmel 
olanaklardan yararlanabil mektir. Toplu msa l kazançlarımızı ,  ülkemizdeki 
muazzam üretici güçleri,  bi l imin ve tekniğin yeni kazançları nı ,  Sovyet ha l 
k ın ın günden güne yükselen kültür ve öğretim düzeyi ni en etki l i  şekilde 
kul lanmayı ,öğrenmeliyiz. Bu temele dayanarak ancak, kom ünizmi başarı 
ile kurabil ir, Parti prog ram ında tespit edilen yolda i lerleyebi l i riz ... 

Bugün Sovyetler Birl iğinde gerçekleştirilen iktisadi reformun fevka lôde 
büyük önemi bundan i leri gelmekted ir. i ktisadi eylem yolla rına ve kişisel 
kaza nç yüzdesi prensibine daha çok yer veren bu reform, daha iyi plôn
Ianmış bir iktisadi yönetim sistemine yol açmakta ; merkezleştiri lmiş ve 
plônlaşt ırı lm ı ş  iktisadi gel işimin her çeşit faydasını ,  emekçilerin kişisel 
teşebbüs olanakları ile rasyonel bir şekilde birleştirmektedir. iktisadi 
reform sosya l ist düzende insanın hizmetine veri len, insa nın i htiyaçlarını 
ve yatkın l ıkla rın ı  gel iştiren bi l imsel ve teknik i lerlemeye yol açıyor. 

Sovyet toplum unda gerçekleşen değişmelerin temel ölçülerinden biri 
de, yen i Sovyet insanıdır. Ekim ihti lô l inde, vata ndaş savaşında dünyada 
gelen, ilk beş y ı l l ık  iktisadi dönemlerin çetin y ı l larında çeli kleşen Sovyet 
insanı, faşizme karşı yürütülen savaşın bütün yükünü taşıdı ,  insanl ığ ı  faşist 
vebadan kurta rdı .  Bugün de Sovyet insanı ,  barış, i lerleme, halkları n  özg ür
lüğü uğruna yürütülen savaşta en ön saftad ı r. Sovyet insanın ın  özel l ikleri, 
çok yüksek bir sosyalist bi l i nç, kolektivist bil i nç, sosya list yurtseverlik, 
enternasyonalizm, yüksek bir kültür ve meslek seviyesidir. Bugün Sovyetler 
Birl iğ inde, üç kişiden biri öğretim görmekte, bir meslek öğrenmekte, veya 
mesleki bi lgisini arttı rmaktadır. Bütün dünyada mevcut bi l im emekçi lerin in 
dörtte biri Sovyet vata ndaşla rıd ı r. işte Sovyetler Birl iğinde gerçekleştirilen 
kültür devrimin in bilançosu! Bu devrimde, Leninin "Sosyalizm, herkesi aynı 
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düzeye indirmek demek deği ld ir, sosyalizm, sosyalist ideolojisine ve ahıa·  
kına sıkı  sıkıya bağl ı ,  gittikçe yü kselen bir nitelemedir» sözü, sistemli  b ir  
şeki lde gerçekleştiri ldi. 

Bütün sosyal ist d ünyanın kalkanı  hal ine gelen, emperyalist·aleyhtarı 
bütün güçlere sağ lanacak etkil i  ya rd ımı  garanti a lt ına a lan  Sovyetler Bir· 
l iğ inin askeri g ücü, fevkalade büyük, mi l letlerarası bir önem taşıyan bir  
etken teşkil etmektedi r. Şa nl ı  k ız ı l  «tatçan kalar»dan en modern si lahlara,  
7 Kasım 1 967 günü Moskovada düzenlenen resmi geçitte seyircilerde derin 
tesirler b ı ra ka n  nükleer başlı klı füzelere kadar katı lan  yol, dünyan ın  her 
tarafında barışı savunan, saldırgan  bir emperyalizme karşı insanlığ ı n  
temel menfaatlerini koruyan g ü c ü n  ne kadar muazzam olduğunu göster· 
m iştir. Emperyal ist saldı rı lara karşı, halk lara rası barışçı i l işkilerin temel ini  
teşkil eden p rensipleri koru mak için Sovyetler Birl iğin dış politika alanında 
cesur  davranışlarda bulunmasına i mkan açan bu askeri g üçtür. 

Sovyetler Birl iğinin hal klararası dostluğu ve barışı korumak  üzere yürüt
tüğü m ücadele, d ünyan ın  her tarafında kendisine m uazzam bir iti ba r 
kazandırd ı ; burjuva propagandasının «Moskova saldırga nl ığı» iddiaların ın  
temelsiz l iğini  ispatladı .  Dev bir  eser gerçekleşti rmekte o lan  Sovyet halkın ın 
harbe ihtiyacı 'yoktur. Ona lazım o lan,  barıştır. Ama barış içinde yan yana 
yaşama prensipini  savunmakla, harp teh l ikesine karşı savaşmakla beraber, 
Sovyetler Birl iği  b i r  yandan da Amerikanın ve işbirl ikçilerin in  maceracı 
politikasına, emperyal ist provokasyonlarına kesinl ikle cephe a l ıyor. Viyet
n a m  saldırısı, Orta Doğu olayları ,  emperyalistlerin birçok ü lkede düzen
lediği gerici hükü met darbeleri, Avrupada Ikinci Dünya Savaşından sonra 
tespit edilen sın ırları n  yeni baştan tashihini isteyen n ükleer si lahları eline 
g eçirmeye can atan Batı Alma n emperyal izminin intika mcı politikası, em
peryal izmin saldırgan nitel iğini  açığa vurmaktadır. Emperya l izmi yenebil
mek, çevirdiği oyunlara kesinl ikle engel olabi lmek için, emperya l ist-aleyh
tarı g üçler a rasında birleşik bir cephe kurmak şa rttır. 

Sovyetler Birliği i le kardeş ü lkeler, emperya l ist saldırıya ve yabancı 
müda heleye hedef olan bütün devlet ve ü lkelere kardeşçe ya rd ımlar  ve 
destekler sağl ıyorlar. Sovyetler Birl iğinin savaşan Viyetnam halkına sağ
ladığı  ve harp hal inde bulunan Viyetnamın iki kesimini  temsil edenlerin 
şü kranla karşı ladığı yardı mlar ;  Kübaya gösterdiği devrimci dayanışma, 
ı sra il-emperya list saldırıs ına hedef olan Arap ü lkelerine sağladığı ve 
Sovyet halk ının konukla rının önemle bel irtiği büyük ya rd ı mlar, Sovyetler 
Birl iğine ve diğer sosyalist ü lkelere, temel çıkarların ı  ve özgü rl üklerin i  
emperyalizme ka rşı sovuna,n devletler ve halkla r a rasında büyük b ir  itiba r 
kazandı rmıştır. 

Sovyetler Birl iğ in in ve d iğer sosyal ist ü lkelerin dış politikası, mantıktan 
hiç ayrılmayan, devrimci bir politikadır. Amacı, sosya l izmin ve komü nizmin 
kurulmasına, mil l i  kurtuluş hareketin in  ve bütün dünya devrimci hareke
tinin i lerlemesine en uygun d üşecek mi l letlerarası şartları yaratmaktır. 
Ama bu dış politika, ihti la l ı  veya sosya lizmi d ışa rdan, silah zoru i le ithal 
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edilmiyeceği n i  söyleyen marksist-lenin i st prensiplen esinlenmektedir. Dev
rimler ve sosyalizm. ihrac malları deği ld i r ;  şu veya bu toplumda gerçek
leşen iç gel iş imin sonuçlarıd ı r. Harp ta. devri min  ve sosyalizmin zaferini 
sağlayacak bir  yol değildir. Halkların istediği. adil bir  barış. g üvenlik. 
özgürlük ve kalk ınmadır. Sovyetler Birliği i le diğer sosyalist ülkeler. bu 
haklı isteklerin gerçekleşti ri lmesi içi n çabaların ı  esirgemiyorlar. 

Len inin.  Bolşevik Partis in in.  Marksizmde sağladığı gelişme. bu nazari
yeni n  Rusyaya özg ü şartlara büyük bir ustal ı kla uygulanışı. proletarya 
enternasyonalizmi prensiplerin in  deri n leşti ri l mesi .  bütü n dünya devrimci 
hareketi bakım ı ndon fevkalôde önemli olmuştur. Oktobr Devrimi halkların 
kaderinde bir dönüm noktası o lmuştur. Len i n  ve partisi. çeşitli ü l kelerde 
ortaya çıkan komü nist parti leri ne ve bütün dünya komünist hareketine 
defalarca çok kıymetli yardı mlarda bulunmuştur. Lenin in .  mi l l i  özellikleri 
göz önünde tutma zorunluluğunu bel i rten öğüdü. dünya ölçüsünde usta
l ı kla uygulandığı .  proletarya enternasyonalizmi i l keleri mantıkla gerçek
leştiri ldiği iç in.  komünist partileri .  çağ ımız ın öncü güçleri haline gelebil
miştir. Komünist hareket in in  bütün i lerici i nsanlığ ı n  gözünde kazandığ ı  
ve gü nden güne artan itibarı. işçi s ın ıfı n ın  ve bütü n emekçi leri n temel 
çı karların ı .  barış. demokrasi ve sosyalizm davaları n ı  savu nmak üzere. 
komünistlerin bin fedakarlı kla yürüttüğü i natçı savaşı n  sonucudu r. 

Oktobr Devrim in in  teşkil ettiği tecrübe. e l l inci y ı ldönümünde açı klı kla 
görü ldüğü g ibi. komünistlerin.  toplumsal kal k ınmanın en kararl ı .  en 
b i l inçl i .  en vefal ı .  en fedakar savunucu ları oldukların ı  ispatlamıştır. Kapi
tal izmi y ıkan. sosyal izmi .  komü nizmi kuran güçleri n başına geçen. komü
n i stlerdir. Kapitalist ülkelerde. tekel aleyhtarı gen iş  bir  cepheni n  kurul ması. 
sosyalist olanakların ve sosyalist demokrasinin gerçekleştiri lmesi için 
mücadele eden. komünistlerdir. Ezgi altında yaşayan halkları n mi l l i  bağım
sız l ığ ı  ve toplumsal kalkın ması uğrunda fedaka rl ıkla savaşan onlard ı r. 
Nü kleer felô kete engel olmak ; bütün dış politika sorunlarına emperyalist
aleyhtarı bir anlayış içinde çözüm yolları sağ layacak mi l letlerarası i l işkiler 
sistemin i  kurmak ; emperyalistleri barış iç inde yan yana yaşama i l kesine 
saygı göstermek zorunda bırakmak üzere. en kararl ı .  e n  sabırl ı şekilde 
savaşanlar yine onlardı r. Komünistlerin karş ıs ına çıkan ödev ve görevler. 
çağı mızın özell iğ i n i  teşkil eden karmaşık ve çok-yönlü süreçlerin önemine 
bağ l ı .  gü nden güne keskinleşen zorunlu luklara uyg un düşmelidır. Dünya 
komünist hareketin i n  birl iği ve bağ lantıs ı  sorununun önemi bundandır. 

I nsanl ı k  tarih in in  bu son el l i  y ı l l ı k  döneminde beliren başlıca özellik. 
çağ ı mız ın e n  önemli g üçleri - yani sosyalist sistem. gelişmiş kapitalist 
ü lkelerindeki işçi sınıf ı .  m i l l i  ku rtuluş hareketi - şekl in i  alan devrimci süre
cin dü nya çapı nda ölçülere varmasıdır. Hiç şüphesiz, bütün devrimci güç
lerin. emperyalist-aleyhtarı tek bir  cephe içinde birleştirilmesi için. sayısız 
çabalar. inatçı savaşlar gerekecektir. Ama bu son elli y ı l  içinde elde edi
len kes in  ve etk i l i  başarılar. kazançlar. devrimci harekete şi mdiden büyük 
b i r  destek sağlamaktadı r. 
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Evrensel devrimci süreci n başlıca dayanağ ı, dü nya işçi s ın ı f ın ın  ve bütün 
devrimci güçleri n en büyük zaferi n i  teşkil eden sosyalist dünya sistemidir. 
Sosyalizm yoluna g i ren ü lkelerin birbirine yaklaşması, sosyalist bir cemaat 
halinde bi rleşmeleri, bü ülke halkları n ı n  temel çıkarlarına uygun düşmek
tedir. Sosyalist dünya sistemin in  gelişmesi, bu sistem çerçevesi içi nde, her 
ü lkenin egemenl iğ in i  ve bağ ımsızl ığ ı n ı  daka kolay kuvvetlendirebileceğ in i .  
Hak eşitl iği ve  bağ ı msızl ık  prensipleri, sosyalist enternasyonalizmi, yar
d ım laşma ve dayan ışma, mi l letlerarası sosyalist emek bölümü temel leri ne 
dayanan i l işki lerden büyü k faydalar gördüğünü göstermektedir. 

Bununla beraber, yepyeni bi r n itel ik  taşıyan bu mi l letlerarası i l işkilerin 
kuru l ması, bir takım objektif ve sübjektif zorl ukları n çözü mlenmesini gerek
tiren çok-yönlü, fevkalôde karmaşık bir süreçtir. Ekim Devri m in in  SO-nci 
y ı ldönümü i le, dünya sosyalist sistemin in  bütün tarihçesi, bize şu gerçeği 
bir kere daha ispatlamışt ı r :  sosyalist cemaatın veri mle gel işmesini, olay
ların gid işatı na yaptığı etki lerin artmasın ı  sağlayacak tek etken, marksizm
lenin izme, proletarya enternasyonal izmine gösteri len saygı ve bağ l ı l ıktır. 
Her soruna karşı gerçekten enternasyonalist bir tutu mun takı lması, yerine 
get iri lecek - gerek mi l l i  gerekse mi l letlerarası nite l ik  taşıyan - ödevlerin 
iyi düşünülerek s ı raya konu lması mü mkündür, hatta zorun ludur. Bugün, 
bütü n komün istlerin yerine geti receği en ivedi l i  zorun lu luk  işte budur. 

Oktobr Devrimin in  elde ettiği büyük zafer ve, bu son el l i  y ı l  içinde ger
çekleşen köklü dönüşümler, dü nya işçi s ın ıf ın ı  çağ ı m ızın başlıca etkeni 
hal ine geti rd i ; bu zaferin, bu dönüşü mlerin etkisiyle, dü nya işçi  sın ıf ı  
gerek kısa-vadeli amaçları, gerekse son hedefi uğruna yürüttüğü savaşı 
yepyeni şartlar içinde devam ettirebi lmekted ir. En çok gelişmiş kapitalist 
ü lkelerde, özel l ikle em peryal izmin kalelerinde, işçi hareketi kuvvetleniyor, 
yeni yeni tecrübeler edin iyor. işçi s ın ı f ın ın  teşkilôtlanma yeteneğ i ,  s ın ı f  
bi l inci bi r kat daha gel işti. Dünya işçi s ın ı f ın ın  çeşitli m i l l i  müfrezeleri 
arası ndaki bağ lar, kat kat çoğalıyor. Birçok kapitalist ü lkede, işçi sın ıfı 
içi ndeki bölünmelere son vermeye, nüfusun geniş tabakaları n ı  peşi nden 
sürükleyerek tekel-aleyhtarı geniş bir cephe ku rmaya çal ışmakta, bu işi 
başarı i le yürütmekted ir. 

Oktobr Devrim in in  en önemli tarihsel sonuçları ndan biri, m i l l i  ku rtuluş  
hareketi i le dünya işçi s ın ıfı savaşın ın ,  tek bir devrimci sel şekl in i  al mış  
olmasıdır. Bu birleşme çağı mız ın başlıca özel l ik lerinden birid i r. Bütün 
emperyalist ve sömürücü hôki miyet sistemine şiddetl i bir darbe ind i ren 
Oktobr Devri mi,  böylel ikle mi l l i  kurtuluş  hareketine itici bir  etkide bu lundu.  
El l i  y ı l  önce sömürgeci sistemde başlayan bunal ım,  en kudretli sömürge 
imparatorlukları n ın  parçalanmasıyla neticelendi. Nufus toplamları bir 
buçuk mi lyarı aşan bir takım ü lkeler bağı msızl ığa kavuştu, dünya siyasi 
hayatına faal bir şekilde katı lmaya başlad ı .  Sosyal izmi n  elde ettiği başa
rı ların, teşkil ettiği örneklerin etkisi altı nda kalan birçok genç devlet, çok 
önemli  toplumsal dönüşümler yoluna g i rişti. Bu ü lkelerin demokratik dev-
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rimci partileri, dünya komünist hareketiyle g ünden güne daha sıkı i l işkiler 
kurmakta, bi l imsel sosyal izme karşı g ittikçe a rtan bir ilgi duymaktadı r. 

Moskovada kutla nan yı ldönümü bu g elişmeyi b ir  kere daha belirtmiştir. 
Kremlin Kongre Sa rayında, bu partileri temsil  edenler, özgü rlük, ka lk ınma 
ve adi l  bir barış i lkeleri ni savu nan bütün halkların ,  yü rüttükleri savaşta, 
aynı şekilde davra nd ıklarını  belirttiler, ve şu sonuca vard ı lar :  «kul lan'd ığ ı
mız s i lôhlar arasındaki farklara, savaş a lan ları a rası ndaki mesafeye, savaş 
cepheleri a rasındaki başka l ı klara rağ men» birl ik ş imdiden mevcuttur. 
Bağ ı msızl ığa yeni kavuşmuş topl umsal kalkınma yoluna yeni g i rmiş ü lkeler 
için, başa rı n ı n  i lk şartı, zoru nlu olan büyük sosyal dönüşümleri gerçekleş
tirmek üzere demokratik ve devrimci bütün g üçlerin,  bütün mi l l i  ha reket
lerin birliğ idir. 

Mi l l i  kurtuluş hareketiyle sosyalist dü nya ve kapital ist ü lkelerdeki işçi 
ha reketi aras ında sıkı bir l ik ve bera berl ik  bağ ları n ı n  kuru lması da, bağ ım
sızl ığa yen i  kavuşmuş ü lkeler iç in  - emperya l izme ve  yen i-sömürgeciliğe 
karşı egemenl iklerini korumaya, karşı-devrimci hükü met da rbelerine kur
ban g itmemeyl samimi  olarak kararl ı  iseler - zoru nlu bir şa rttır. Emper
yalizme karşı yürütülen savaşı başarıya götürmek, toplu msal ve i ktisadi  
gelişimlerine bambaşka bir  yön vermek zorunda olon Asya ve Afrika halk
ları için de aynı şeyi söyleyebi l iriz. 

Bu zorunlu luklar daha başka ü l kelerde, hatta koca kıta lar  için bi r ger
çektir. (Ozel likle, em peryal ist hôkimiyeti ni bugün çok derin bir bunal ıma 
düşüren Lôtin Amerika ü lkeleri için.) Geleneksel toplu msal ve iktisadi 
iç-ya pı ların y ıkı lması ,  emperyal istlerin sömürüsü ve sızmaları, emperya list
a leyhtarı ha reketi n genişlemesi, toplumsal kalkınma uğrunda yürütülen 
savaşın keskinleşmesi, Lôtin Amerikayı, devrimci dönüşümlere elverişli bir 
ortam haline getirmiştir. Her ü lkede varalan şartlar, kıtan ın  bütününde 
gel işen devrimci hareketin tecrübeleri göz önünde tutularak, Lôtin Ameri
kada devrimci savaş ın bütün şeki l lerine başvurma zorunluluğu bundan 
doğ maktadı r. Sosyal ist Küba i le ;  s i lôhl ı  savaş yürüten halklarla ; kanun
dışı  şartla r içinde mücadele eden, hapislerde çürüyen devrimcilerle daya
n ışma hareketi, bütün devrimci akımların birl iğ in i  ve işbirl iğini  sağlayacak 
bi l i nçli çabaları n  son kertesi ne çıkarı lmasın ı  gerektirmektedir. 

Bütün dünya devrimci g üçlerin in  birl iğ i  bir i mkôn olduğu g ibi, hayati 
bir zorunlu luktur da. Bu birl ik  mü mkündür, çünkü sağlam bir temele otur
tulmuştur. Bu güçleri n ortak b ir  düşmanı va r :  emperya l izm. Ortak a maç
ları va r :  emekçi lerin menfaatların ı  korumak, ba rış ı ,  demokrasiyi, özg ürlüğü 
sağ lamak için yürütülen savaş. Em peryal ist ve gerici güçlerin g ünden g ü ne 
daha keskinleşen saldırgan tutu mu karşısında, bu birl ik  zorunludur. 

Bütün komünist pa rti lerin in  elde ettiği tacrübeler de, büyük komünist 
a maçların gerçekleştiril mesi için, gerçeklerin incelenmesine teorik ve 
metodik temel teşkil edecek ma rksizm-Ienin izm prensiplerine, kardeş par
tilerin geçirdiği tecrü belerin veri mli  bir sentezine, emperya l izme karşı g i ri 
şi len bütün ha reketlerin kardeşçe birleşmesine dayanacak bir hareket 
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birliğinin zorunlu olduğunu göstermiştir. öte yandan her bölücü hareketi n. 
marksist- leninist prensiplere gösterilecek en ufak sayg ısızl ığ ın.  hem teoride. 
hem pratikte. büyük hatalara yol açtığın ı .  kom ünist parti lerinin birliğini 
sorstığını. halkların yürüttüğ ü devrimci savaşa büyük zararlar verdiğini 
görmemek imkônsızdı r. 

Kardeş komünist partilerinin işbirliğini. hareket birliğ ini. birleşi mini kuv
vetlendirmek. hayattı n  kendisinden. bütün topl umsal gelişiminden doğan 
bir zorunluluktur. Oktobr Devriminin el l inci y ı ldönümü. bu partilerin tem
si lci lerine. dünya komünist hareketinde sağalanacak birliğin kaçın ı lmaz 
bir zorunlu luk olduğunu. bu birliği gerçekleştirmek ve g üçlendirmek için 
hiçbir fedakôrlıktan kaçını l maması gerektiğini bir kere daha belirtmek fı r
satı n ı  vermiştir. 

Birçok kardeş partin in temsilcileri. yaptıkları konuşmalarda. kom ünist 
ve işçi partilerin i  bir oraya g etirecek milletlerarası yeni bir konferansın 
düzenlenmesini istediler. örneğin. Şi l i  Komün ist Partisi Merkez Komitesi 
genel sekreteri luis Korvalan. şöyle demiştir «Komü nist partilerin in çok 
büyük çoğunluğu d ünya komünist hareketinin sıkı  birliğinden yana olduk
ları n ı  açı klamıştır. Ortak düşmanı mıza. emperyalizme. daha da etkili dar
beler indirebilmemiz için. bu birlik yolunda daha da ileriye gitmemiz 
ivedili bir zorunlu luktur. Bize kat ı lmamayı tercih edenler o lursa da. on la
rın bu tutumları. bu kadar ivedili hale gelmiş bir soruna çözümyolları 
bulmak üzere. el lerimizden geleni yapmamıza engel olamaz,» 

Fransız Komünist Partisin in  görüşünü.  genel sekreter Waldeck-Rochet. 
komünist hareketi n in karşı laştığı ivedili sorun lara partisinin nas ı l  baktığ ın ı  
Moskovada anlatmışt ı r ;  «Emperyal istler. ve özell ikle Amerikan em peryalist
leri. son bir gayretle. tarihin gidişat ın ı  durdurmaya çabalıyorlar! Bu amaç
larına varmak için de. dü nya komünist ve işçi hareketindeki böl ünmeye 
g üveniyorlar. Işte bu yüzden bütün dünyadaki emperyalist aleyhtarı g üç
lerin bi rliği. ve her şeyden önçe komünist ve işçi partilerinin hareket birliğ i. 
kaçın ı lmaz bir zorunlu luk haline gelmiştir. Bu an layış içinde. Fransız Komü
nist partisi. komünist ve işçi partilerin i  b i r  araya g etirecek milletlerarası 
yeni b ir  konferansın hazı rlanmasına ve toplanmasına taraftar olduğunu 
açıklar.» 

Sosyalist ü l keler arasındaki birliğin g üçlendirilmesiyle i lg i l i  sorunları. 
komünist partilerinin karşı laşt ığı  m i l letlerarası meseleleri inceledikten 
sonra. Çekoslovakya Komünist Partisi Merkez Komitesi biri nci sekreteri ve 
Çekoslovakya Curhurbaşkanı Antoni Novotny. Çekoslovak komü nistlerinin 
ad ı na söz alarak. 31 Ekim g ü n ü  şunları söylemiştir: «Çeşitl i  komünist ve 
devrimci işçi partileri için. bugünkü başlıca sorunlarla i lg i l i  görüşlerini 
ve tecrübelerini karşılaştı rmak zorun luluğu bir kere daha belirmiştir. Bunun 
içi n  de komünist parti lerin in  çoğ unluğuna uyarak. bugünkü  mi l letlerarası 
ortamın ve dünya komünist hareketinin. içinde bulunduğu genel durumun.  
komü nist partilerini bir  araya getirecek mi lletlerarası yen i  bir konferansın 
somut hazırlıklarına başlanı lması n ı  zorunlu  kı ldığına kanıyız.» 
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Kardeş partilerde günün  en önemli sorunları karşısında bel iren goruş
lerin karşı laştırı lması çok faydal ı  olabi l i r. Karlovy Vary Konferansından 
elde edi len sonuçlar  bunu göstermiştir. Komünist parti lerin in bir konfe
ra nsında, toplu halde ve bütün yönleriyle incelenmesi gereken evidi l i  
sorunlar pek çoktur. 

Böyle bir konfera nsın toplanması için lehte kanıtlar aramaya lüzum 
yoktur. çağ ım ızın başlıca s ın ıf çel işmelerini her gün yenileyen hayatı n 
kendisi, bize gereken kanıtları sağlıyor. Bu çelişmelerden doğan sorunlar, 
anca k ve ancak komü nist hareketi n in  marksist-leninist birliği temeli nde 
çözümlenebi l i r. 

Bundan on y ı l  önce, Kasım 1 957 de, kardeş partiler Moskovada toplandı.  
Bu konferansta kabul edilen bi ldiri : «saflarını sıklaştırdığı ,  böylelikle işçi 
s ın ıfı ile bütün dünya halkları a rası ndaki bağ ları perçinleştirdikleri tak
dirde, komü nist ve işçi partileri, yol larında ka rş ı larına çıkan bütün engel
leri aşabilecekler, barışa, demokrasiye ve sosyalizme dünya ölçüsünde 
yeni ve büyük zaferler sağlayabilecekler» kanaatın ı  bel i rtiyordu. 

Oktobr Devri min in el l inci y ı ldönümü münasebetiyle komü nizm a leyhtarı 
güçler geniş bir yerme ve iftira ka mpanyası tertiplemişti. Ama Oktobr 
Devriminin gerçekleştiği ü lkede, bu büyük yıldönümü kutlandığı s ı rada, 
bir kere daha beliren in kôr edi lmez gerçekler, bu kampanyayı bozguna 
uğratmıştır. Burjuva bası nı bi le bunu bugün kabul etmektedir. 

Bundan el l i  y ı l  önce, Rus proletaryasının e l inde yükselen sosya lizm bay
rağı ,  bug ün d ünyanın  her tarafında dalgalanıp bütü n insanl ığ ın gelece
ğini temsil eden bir simge hal ine gelmiştir. XIX-ncu yüzyılda bilim şekl ini  
a lan sosyalizm hayal i ,  Oktobr Devri minden bu yana, yüzmilyonlarca 
emekçi için bir gerçek hal ine geldi. Gün ler, y ı l lar geçecek, bu sefer komü
nizm de bir gerçek olacaktır. Ama ne torunlarım ız, ne de torunlarımızın 
torunları ,  insan l ık  tari hi nde yeni bir ç ığ ır  açan sosya l ist Oktobr Devri mini  
unutaca klard ı r. Oktobr prensipleri öl mez prensiplerdir. 
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Alman Komünist Partisinin serbest bırakılması 

aktüel politik bir zorunluktur 

Manfred Kapluck 

Alman Komünist Partisinin yasa klanması ha kkındaki karar üzerinden on 
bir  y ı l ı  aşkın bir  zaman geçmiştir. Bu karar etrafı nda yürütülen tartışmalar 
san zama nlarda ca nl ı  b ir  şeki lde a rttı. federal Almanyan ın  hemen hemen 
bütün çevreleri nden, Alman Komünist Partisine konan yasağın kaldırı lması 
ve Pa rtinin kanuni  hakkın ı n  tanın ması konusunda teklifler yapı l maktad ı r. 
Alman Kom ünist Partisine, (KPD) ye konan yasak, soğu k  harple bağ l ı  b ir  
tedbir olarak suçlandırılmaktadır. Aksine Partin in  serbest bırakılması ger
çek bir barış ve gergin l iğ i  azaltma politikas ın ın  mehenk taşı olarak kabul 
edil mektedir. Aynı zamanda derhal uygulanması gereken demokratik bir 
istek alarak kıymetlendirilmektedi r. 

KPD'ye konan yasağı n  kaldırı l ması hareketi büyük ölçüde genişlem iştir. 
Çok sayıda politikacı, yaza r, bi l im,  hukuk ve kil ise çevreleri mensupları 
KPD-nin  serbest b ı rakı lmasın ı  teklif etmektedirler. Şu nokta iyice bi l iniyor: 
KPD-nin yasakla nmasın ın  bu şekilde açığa vuru lması ,  a nti-demokratik 
gelişmenin, neanasizmin kuvvetlenmesinin kaçı nı lmaz sonucudur. Anti 
komünizm devlet daktrin i  hal ine geldiğinden, ta bi i  olara k  hükümet politi
kasını bütünüyle etkiledi ve yasak ka rar ın ın  elde edi l mesinde büyük bir  
rol oynadı. Devletler Hukuku profesörü Dr. Ridder bu konuda açıkça şun
ları söyledi : Yasak kararı federal Cumhuriyetin politik yapısında derin 
değişikli klere sebeb oldu. iktidara uygun olmayan ak ımlar  komünistl i k  
şüphesi a ltında kaldı .  Bu sebeble de parlômenter demokrasinin temel 
elemanı sa rsı ldı .  Bunun için de fiki r hayatın ın  ta n ın mış kişi leri ,  değişik 
politik ve dini akım temsilcileri. federal Mecl iste (Bu ndestag) defa larca 
KPD yasağ ın ın  ka ldırı lmas ın ı  istediler. 

En kuvvetli baskı son za manlarda işçi tekliflerinde bel i rdi .  Ekim ayı n ın  
son larında sanayi şehri Dortmundda 1 5  b in  işçi n in  işlerin i  kaybetme tehli
kesine ve yıkıcı kapitalist enerji politikasına karşı yaptığı gösteride, siyah 
ve yas  bayrağı taşıdı la r. Oysa bu g ibi gösterilerde bu güne kada r taş ın
ması alışı lm ış  olan işçi haraketinin kızıl bayrağı id i .  Maden işçilerinden 
bir  çoğu münakaşalarında ve taşıdıkları dövizlerde KPD-nin serbest b ıra
k ı lmasını istiyorlard ı .  Münihte yapı lan Mayıs gösterisinde. Mannheim ve 
Stuttgartta ki sosyal hakla r için ihtar grevi nde Ruhr bölgesindeki sendika 
toplantı ları nda KPD yasağın ın  kaldır ı lması i leri sürüldü. Alman Sendikalar 
Birl iğin in orga nı  «Welt der Arbeit» şu noktalar üzerinde duruyordu : «Geç
miş y ı l larda. 17 Ağustos 1 956 Karlsruhe yasaklama karar ın ın nası l  kaldırı
lacağ ı  a rada sırada münakaşa edil iyordu. fakat bu günlerde bu konu 
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geniş ve entansif bir şekilde tartışılıyor." Metal Sanayii Sendikasın ı n  
gazetesi de KPD-nin tekrar serbest bırakılması kararını destekliyor. 

Şu nokta açıktır :  Batı Alma nya komünistleri zor şartlara, kovuşturmalara 
ve şahsi büyük fedakôrl ıklara rağ men işçileri n menfaatlerin i  şaşmaz bir 
şeki lde savu nmaktadırlar. Işçi  s ın ıfının lefa l bir Komünist Partisine ihtiyacı 
vardır. 

Aydı n  gençliğin politikayla g ü nden güne daha fazla meşgu l  ve bu yolda 
a ngaje olan kısmı, ün iversite ve yüksek okul gençliği KPD-nin serbest 
bırakı l masını savunmaktadıriar. Alman Sosya list Oğrenciler Birl iği, Sosya l 
Demokrat Yüksek Oku l lar  Birl iği ve  Alma nya Liberal Oğrenci Birl iği g ib i  
öğrenci birl i kleri KPD yasağın ı n  kaldırı lmasını savu nmaktadırlar. Bazı 
öğrenci örgütleri, işçi s ınıfının i lerici kısmında olduğu g ib i  kom ü nistlerde 

, geniş halk yığınların ı n  menfaatleri n in  temsi lci l iğ in i  henüz görmüyor ve bu 
ölçülerde düşün müyorlar. Oğrenci gençliğin önemli bir kısmı Federal 
Cumhuriyette fikir münakaşası istiyor. Bu  gençlik bil i msen sosyalizmi tanı
mak istiyor. Oncü bir fikirle kapital ist düşünce çıkmazından kurtu lmak 
istiyor. Komünistler ün iversitelerde g ittikçe büyüyen bir  yankı uyandırı
yorlar. 

1 967 Şubatında KPD Birinci Sekreteri Max Reimann Federal Alma nya 
hükümetine KPD-nin tekra r serbest bırakı lmasını teklifetti. Bonn bu teklif 
mektubunu bi lmemezl ikten geldi. Mektupta konuşma teklifleri vardı. Ama 
politik kamu oyu başka şekilde tepki gösterdi. Komünist Partisin in  tekrar 
aç ık  ça l ışması için gösterdiği ça balar çok i lg i  çekmektedir. 

Yasağın on birinci yıldönümü m ü nasebetiyle KPD Birinci Sekreteri tele
viziyonda şunları söylüyordu : «Federal Alma nya, komünistlerin anayurdu
dur. Ve komünistler Federal Alma nyada olup bitenler hakkında kaygusuz 
değ i ld ir. Biz barışçı, demokratik ve sosyal adalete bağlı bir Federal Cum
hu riyet yaratmak için gayret gösteriyoruz. Max Reimann mi lyon la rca tele
vizyon seyiricisine şunları bi ldiriyordu : 

«Federal Başbakan Kiesingere şu dört teklifi yaptık : 
1 .  KPD yasağı veya ona bağlı olan  herhangi bir hareketten ötürü kovuş

turmaya uğrayanlar  için genel af, yahut takipsiz l ik ka rarının veri lmesi. 
2. Komün ist d ünya görüşü n ü  veya ona bağlı politi kayı savunan, Federal 

Almanya yurttaşları için de Anayasanın öngördüğü fikir özgü rlüğü n ü n  
gara nti edi lmesi. 

3. Komünistlere pasiv oylama hakkının tanın ması, tek, yahut l istelerle, 
belediye, eyalet parlômentoları ve Federal Meclis seçimlerine adaylık
larının sağlanması. 

4. KPD-n in  tekra r lega l  olarak faa l iyetine izin veri l mesi. Bu şa rtlarla 
Federal h ükümetle konuşmalar başlaya bi l ir. Bu yönde KPD-nin huku ki ve 
politik tam yetki l i  temsilcileri herzaman hazırdır. 

Bizler herzaman konuşmalara g i rişmeye hazırıı." 
Böylece KPD-nin tekra r legal ize edi lmesi için konkre ve mümkün olan 

teklifler g ü ndeme al ınmıştır. O n  bir y ı l  evvel ,  i ç  işleri baka n ı  bugü n  de 
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savu nma ba kan ı  o lan Schröder, yasağ ı n  KPD-yi Federal Almanya n ı n  
politik yaşa ntıs ın ın  dış ına atacağ ın ı  ilôn etmişti. Ama hayat, Schröderin 
dediğin i  hakl ı  ç ıka rmadı ; bugüne kadar gerek, basında, gerekse radyoda 
veya televizyonda KPD yasağı meselesinin konuşu l madığı  bir gün aşağı 
yukarı geçmemiştir. 

federal Cumhuriyet içişleri bakan ları Ekim ayındaki Ulm topla ntılarında 
KPD-nin serbest bırakı l ması teklifini neden ele a ld ı lar? Yeni hükü metin 
üyelerinden beş bakan ın  son za manlarda KPD-nin serbest bırakı lması  
ha kkında açıklamalarda bulunmaları n ı n  sebebi neyd i ?  

Bununla eseslı sebebi ni yani KPD-nin serbest bıra kı l ması müna kaşa
ları n ı n  temelini  nizzat Federal Cumhuriyetin politik gelişmesinde aramak 
gerek. Bir  yı l  evvel Erhard hükümeti başarısız l ığ ı  uğruyordu. Bu hükü met 
uzun y ı l lardan beri sosyalist memleketlere, özellikle Demokratik Alman 
Cumhuriyetine karşı «kuvvetli bir politika»nın mirasçısıydı. Bu politikan ı n  
açıkca iflası yeni b i r  yönelme getirmedi. Aksine, Federal Cu mhuriyetin 
egemen çevreleri politikalar ın ı  kurta rmak ve H ristiyan Demokrat ve Hris
tiyan Sosyal Partilerini sağ lamlaştı rmak için, sağcı Sosyal-Demokrat ida
reci leri ni hükümete a ld ı lar  ve bir koalisyon kurdu lar. Bu koalisyon daha 
sert sağcı bir politikaya yöneldi .  

Bir  y ı l l ık  koalisyon idaresi nin şu eğilimleri açıktı r :  «Yeni Doğupolitikası», 
«gerg i n l iğin aza lt ı lması için gayret göstermek», ve «Avrupada ba rış düze
n in in  kurulmasına» çaba sa rfetmek. Bunlar ya ln ız  a ldatmacalard ır. Va r 
olan sa ld ırgan bir Almanyayı tek başına temsil ve Demokratik Alman 
Cumhuriyetine karşı  i 1hakcı l ı k  iddia larıd ı r. Va r olan 1 937 s ın ı rlar ın ın  isten
mesi ve atom silôhları n ı  elde etmek gayretidir. Bunu Batı Alman ordu
sunun silôhlanmasında resmi adı «nükleer orta kl ıktır». 

Demokratik Alman Cumhuriyetine karş ı  yayı l ıc ı  politika ve komünistleri 
kendi öz yurtlarında şeytan gibi göstermek gayretleri, Bonnun eski ve 
yen i  eğilimlerinin özüd ür. Bunun,  ba rış ve gerg i n liği azaltma politikası 
karşıs ı nda çelişmesi açıkt ır. Ve bu politika Federal Cu mhuriyette arta n 
rahatsızl ığın ve kuvvetlenen tenkitlerin açığa vu rul masına sebeb oluyor: 
Günden güne a rta n Demokratik Alman Cumhuriyetin i  ta n ımak ve iki 
Alman devleti arasındaki ilişki leri normal leştirmek istekleri de Federal 
Cumhuriyette komünistlere karşı normal  ve demokratik davran ı ş  istekle
riyle bağ l ıd ır. Soğu k  ha rbe ve onun olu msuz sonuçları n ı n  ortadan kaldır
masını  isteyen yurttaşları n  sayıs ı  hergün  a rtmaktad ır. Bu konuyla ilgili 
o larak şu gerçeği bel i rtmek gerek : Bir çok yurttaş ımız ın şerefli bir deyil 
saydığ ı  «Ta n ıma Partisi» deyimin i  Başba ka n Kiesinger hareket saymakta
d ı r. Oysa «Tan ıma Partisi», bütün aklı başında olanların ,  iki Alman devleti 
a rası nda eşit i lişkiler isteyenlerin barışçı partisidir. Bu düşüncede olan 
yurttaşların sayıs ı  gün  geçtikçe a rtmaktad ı r. 

Iç politika gelişmeleri bu yönlerdedir. Yay ı l ıcı d ış  politika, içerde a nti
demokratik ve sosyal ba kımdan gerici metotları kaçı n ı l maz k ı lmaktad ı r. 
Olağanüstü durum ka nunları n ı n  plônlaştı rı lması, sosyal ha kla rı n  geri a l ı n -
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ması g ayretlerindeki geniş cephe ve olağanüstü s i lôhlanma istekleri . hal
k ın savaşkan d i renmesiyle çatışıyor. Sosyal-demokrat idareci leri bu pol i
tikayı Hristiyan Demokratla rla orta klaşa gerçekleşti rmek isterlerken üye
leri n i n  ve seçmenleri n i n  sert tenkitlerine uğruyorlar. Bu durumda KPD-n in  
a lternatif olabi lecek pol itikasıyle daha ya kın i lg i len i l iyor. 

Büyük sanayiye bağlı gazetelerden b i ri n i n  «ekonomik m ucize Demokra
tik Alman Cumhuriyetine kaçmıştır .. diye yazması. büyük sermayeci züm
resin in  sosya l izmin başarı larından nası l b i r  end işe duyduğunu göster
mektedir. Bu durumda büyük sa nayi çevreleriyle içişleri bakanl ığ ın ın 
KPD-ye karşı yasak kararında sert b i r  şeki lde ayak d i remeleri. Demokratik 
Al man Cu mhuriyeti nde sosya l izmin gelişmesi. Federal Almanyan ın  buna
l ı ma elverişli ve dolayıs ıy la zayıf ekonomik durumu ve KPD-n in  büyük 
etkisiyle bağ l ıd ı r. Tabi id i r  ki. sosyal i st toplum sistemi gel işt ikçe. ka pita
l izmin  devlet tekelci sistemine alternatif olma niteliği isbatlan ıyor. bu 
oranda da Federal Almanyada tek Ma rksçı parti olan KPD-nin legal olma 
zorun luğu açıkl ığa kavuşuyor. 

KPD-n in  serbestl iğe kavuşması savaşında. Komünist ve Işçi Partilerin in  
dünya ölçüsündeki dayanışma ça baları öneml i  b i r  etken n itel iğ i nded i r. 
Bu sebeble Alman Sosya l ist B ir l ik  Partisi n i n  Vi i .  Kongresinde KPD i le  bağ
I ı l ı ğ ı n  açığa vuru lması ve Avrupa Kom ü nist Parti lerin in  Ko rlavy Vary top
lantısında KPD yasağın ın  kald ır ı l ması teklif i  burada Federal Alman Cum
huriyetinde çok cidd i  ola ra k  gözönü nde tutuldu.  

6 i le  7 Mayıs a ras ında Düsseldorfta ya pı lan (Federal Al manya Cum
huriyetinde KPD yasağındon doğan meseleler ha kkı nda konfera ns)ın u lu
sal ve uluslara rası önemi vardı. Konferansa Avrupa ü lkelerinden 200 den 
fazla şahSiyet katı ld ı .  Davetl i lerden 1 24-ü Federal Cumhuriyettend i .  Bun
lar  arasında K i l ise Başkan ı  Mart in Niemöller. Prof. Dr. Ridder. Dr. Drexel. 
Prof. Dr. Abendroth. Prof. Dr. Fa bian la yaza rlardan Peter Weiss ve 
Christia n  Geissler vard ı .  

Parlô mento üyeleri. f ik ir  adamları .  send ikacı lar. hukukçular  ve yaza rlar. 
u lusalarası örgütler temsi lci leri söz a ld ı lar. Konferansta şu f ikirler sonuç 
olara k  çıkarı ld ı : 

KPD yasağı .  olu msuz polit ik b i r  karardır. Bu ka rarın Federal Cu mhuri
yette tutucu gel işme i le  sıkı  bağı açıktı r. 

KPD yasağı n ı n  ka ld ı rı lmasını  etkilemek. Federal Cumhu riyette demok
rasinin güvenini  garantileyen bir elema nd ı r. Bundan ötürü de bu. yaln ız  
komünistlerin değ i l. bütün demokratların ödevid ir. 

Yoşağın ka ld ı rı lması .  Avrupa güvenl iğ in in gara ntisi ve b ir  ba rış politi
kası n ı n  menfaati için kaçın ı lmazdır. Avrupan ın  barış ve g üvenl iğ i  neo
nasizmin gel işmesi ve komünistlere karşı yürütülen baskı yüzünden teh l i 
keye g i rmektedi r. 

KPD yasağın ın  kaldırı lması politik bakımdan bir  zorun luk  olduğu gibi  
hukuki bakımdan do mümkündür. Konferans bu konuda i leri sürülecek 
kon kre tekliffer üzerinde çalışm ıştır. 
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Konfera nsın protokolü açıklandı ve parle mento üyelerine veri ld i .  Federal 
Cumhuriyette politik fikirlerini serbestçe savunmak hakkı için yürütülen 
savaşta, geçen ay içinde yüzlerce Batı Alman yurttaşı komünist kan ı ıarın ı  
aç ığa vurdular. Beyannamelerle, bas ında yayınlanan yazı larla  ve toplantı 
larda ya ptıkları konuşmalarla bütün aktüel politik sorunları komünist 
görüşlerine göre savundular ve Pa rti lerin in  tekra r serbest bırak ı lmasın ı  
istediler. 

1 967 Martında kurulan, KPD-yi Serbest B ırakma Teşebbüsü Komite
sinin faaliyeti bu açıdan öneml id ir. Komite şu şahsiyetlerden kuruludur :  
Karl Scha brod, KPD Nordrhein-Westfalen eyalet g rubu başkan ı ,  Franz 
Ahrens, KPD eski merkez organı  «Freies Volk" başyazarı, Kurt Erlebach, 
KPD Hamburg Eyalet Meclisi eski soylavı, Richo rd Scheringer, Ravyera 
Anayasa Kurucu Mecl isinde KPD g ru b  başkanı ,  ve Ma nfred Kapluck, 
gazeteci. 

Bu beş komünist Federal hükümeti ve Federal Pa rlementoya bir  mektub 
göndererek KPD-nin tekra r serbest b ı rakı lmasın ı  teklif-etti ler. Mektupda 
şu nokta lar üzerinde d u ruluyordu : KPD yasağın ın  ka ld ı rı lması ,  barış ve 
gergin liği azaltma politikası n ın  güzel sözlerle i len edilmesiyle yeti ni l me
diğini ,  fakat uygulandığ ın ı  da gösterecek bir politika nın kaçı nı lmazl ığ ıd ı r. 
Yeni hükümete ayrıca şunları da teklif ediyorlard ı : Politik olayları yeniden 
kıymetlendirmek ve bu kıymetlendi rmeye uygun kara rla r  almak. Barış pol i
tikasın ın bütün halklar  ve fertler için ö lüm ka l ım  niteliğ ini  kazandığı  
zamanımızda, barışa bağ l ı  bütün kuvvetlerin politik yaşantıda lay ık olduk
ları yeri a lmaları gerekir. Kom ite, işçi s ı nıfı n ı  ve onun sosyalist hedeflerini 
temsil  edebil mesi için KPD-nin legal çal ışma hakkının gara nti edi lmesini 
teklif etti. 

Komite üyeleri Ekim ayının sonuna kadar 64 toplantı tertibiemek im ke
n ın ı  buldular. Bu toplantı lara 1 5.000 kişi katı ld ı  ve katı lanlar, KPD-nin 
yasaklan masından doğan meseleler hakkında görüşlerin i  bi ld i rd i ler. Bu 
toplantı lar değişik nitel ikte id i ler. Açık münakaşalara,  Köln, Ma inz, 
Darmstadt, Karlsruhe, Göttingen vs. de öğrenci temsi lcilerini davet ettiler. 
Kürsü m ünakaşalarında politik partiler temsilcileriyle gazeteci ler bulundu. 
Aynı zamanda Hambu rg, Essen, Frankfurt ve Fürthde gençlik forumları 
yapı ldı .  Remscheid, Solingen, Stuttga rt, Düsseldorf ve daha başka bölge
lerde KPD-nin eski sayıavları toplantı ları yapı ldı .  Daha başka karş ı l ı kl ı  
münakaşalar ve forumlar  iç in  davetler ya pı ldı .  

Gözönünde tutulacak nokta, bu toplantı lara katı lanlar ın hemen hemen 
oybirl iğiyle KPD-nin tekrar serbest bırakı lmasın ın zarunluğunu savu nma 10-

r ıdır. Bütün bu toplantı larda,  aktüel meseleler ka rş ısı nda komünistlerin 
tutu mu ve KPD prog ra mı  üzerinde münakaşa yapı l ması istendi .  Teşebbüs 
Komitesi üyeleri nin KPD-nin yasaklanması hakkında konuşmalarında 
KPD-nin politikasını  ehl iyetli bir şekilde yoru mla maya gayret ediyorlardı . 

KPD-nin tekrar serbest bırakı lması  hareketin in  g enişlemesi karşısında 
hükümet, manevrolara başlad ı .  Adalet bakanı yaptığı bir açıklamada, 
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Yüksek Mahkemenin verdiği  ka ra rı n  kanun n itel iğinde olduğunu ve bunu 
ki msenin  değiştiremiyeceğin i  ve KPD-yi serbest bıra ka mıyacağın ı  söylü
yordu. Oysa yasa klam ın ın  e n  başta politik bir karo r  o lduğunu hemen 
hemen kimse i n kô r  edemez. Adenauer hükümeti yasaklama gerekçesinde 
KPD-nin s i lôhlanma konusunda bir  refera ndum istemesine dayıyordu ! 
Kısa bir zaman önce, CDU politikacı la rından von Guttenberg soruyordu : 
Zamanında halk ın menfaatlerini kim korudu?  «Adenauer zamanında hal
k ın  isteğ ine roğmen s i lôhlanmaya kara r  vermek bir  cesaret meselesi idi !» 
diye cevab veriyordu .  KPD ise bir barış politikası i leri sürüyordu.  Buna 
karşı egemen CDU (Hristiyan Demokrotlar) çevreleri «kuvvet politikası» 
yü rütüyor ve Amerikan dünya stratejisin i  izl iyorlardı .  KPD-nin yasa klan
m a ması n ı n  esas sebebieri burada sakl ıd ı r. 

Arada adalet bakan ın ın  sağcı yönde yaptığı yorumlar, ka mu oyunda 
ünlü hukukçuların fikirleriyle çel işmeye düşüyordu.  Yasaklanma ka ro rı n ı n  
kald ı rı l ması için değişik yol lar  gösteri ld i .  KPD-nin serbest b ı rokı lması  iç in 
Teşebbüs Komitesi, Sosya l -Demokrat saylavlarından ve tan ınmış  hukukcu 
Dr. Arndtı n şu teklifin i  benimsedi ve onu parlômontoya sundu : 

1 .  Federal Meclis, Federol Anayasa Mahkemesi kanununa ek bir kanun  
kabuleder. Bu ek kanun, partilerin yasaklanması hakkını za manla s ın ı rlar. 
Bu kanuna ya pı lacak bir i lôve i le, on bir y ı l  evvel KPD ha kkında veri len 
yasa klama ka rar ın ın  m üddetin i  doldurduğu ve hükü msüz kaldığı i lan  
edi l i r. 

2. Parlômento bir af kanunu kabul eder. Bu kanun, KPD-nin yasaklan
masıy le i lg i l i  o larak kavuşturmaya ta bi o lan şanıs lar ve örgütler hakkında 
ta kipsiz l i l iğ i  d e  kapsar. 

Demek o luyor ki, herşeyden evvel söz konusu olan politik istektir söz 
konusu olan,  hukuki yol ları a ramak da bu isteğe bağ l ıd ı r. Bu gün,  on bir 
y ı l  sonra KPD-n in  legal olması esasta pol it ik bir sorundur. 

Bu gibi  b ir  kıymetlendirme protik olarok Ekim ayında yapı lan eyaletler 
içişleri bakan ları konferansında ele a l ınmal ıyd ı .  içişleri baka nları a nti
komünist tutumların ıda ayak d i redi ler ve KPD-nin yasakla nmasında ısra 
rettiler. Onlara göre KPD-nin serbest b ı rakı lması m ümkün deği ld i .  Federol 
Cumhuriyetin temel düzeni, KPD-nin tekra r  serbest bırokı l masına elverişli 
deği ld i .  Gerçekte, KPD, bütün eylem leri nde, Anayasa temel ine dayan
d ığ ın ı  isbat etmiştir. Anayasayı tehdid eden KPD deği ld ir. Bonn hükümeti 
Anayasayı Olağanüstü duru m  kanun ları gereğince 84 yerden değiştirmek 
ve onu içi boş bir ka buk hal ine getirmek maksadiyle plônlar hazırlamıştır. 
KPD demokrotik temel hakları n  gara nti edi l mesinden ve onları n  geniş
leti l mesinden ya nadır. 

Içişleri bakan ları konferansı «yeni» bir Komü nist Partisi kurma gibi  şaşır
tıcı bir tekl if ka bul etti .  Bu ka rara göre komü nistler yeni bir parti ku ra bi
l i rlerdi. Bununla bera ber, «yeni» parti, «eski» sinin hedeflerin i  gütmeme
l iydi. «Eski hedeflerini» bırakmış «yeni kuruluş» demek, KPD-nin sosyal ist 
hedeflerinden ve Markscı-leni nci prensiplerinden vazgeçmesi demekti. 
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Hükümetin ve Anayasayı savunma diye an ı lan  siyasi pol is in i nsafın a  bağlı 
sözde bir Komünist Partisi idi  istenen. Ta bi i  bu, tamamen gerçekler dışı 
bir tutumdu. Federal Cumhu riyette hiç bir komünist bu demagojik b i r  tek
l ife .. i na na maz. özel l ikle Sosya l izmin Alman toprağında, yani Demokratik 
Alman Cumhuriyetinde, tekelci toplum düzeni ne, günden güne daha fazla 
güven i l i r  ve etk i l i  bir a lternatif olarak bel irdiği ,  başka hiç bir olayla kıyas
lanmayacak derecede insan l ığ ı  etkilediği açık o lan Oktobr Devrim in in  
el l inci yı ldönümünde, komünistlere dünya görüşlerin i  değiştirmek ve tes l im 
o lmak teklif edi l iyor. Böyle b ir  sey hiç bir  zaman o lmayacaktı r. 

Mesele herha ngi  «yeni b ir  pa rti kurmak .. deği ld i r. On bir  y ı l  evvel i l legal 
çal ışmaya zorlanan KPD-n in  tekra r  lega l  o lmal ıd ır. Ma rkseı temel i  olma
yan, Itomünist hedeflerini terketmiş bir  pa rtiye, komünist partisi denemez. 

KPD-n in  sosyal ist hedefleri Anayasayla çel işmede değ i ld i r. Anayasa, 
Federal Cumhuriyeti, az sayıda tekellerin ekonomi k  güçleri ni politik ikti
dara u laşmak yönünde kötüye ku l lanmalarına,  yani  özel büyük sermayed 
düzenine bağ lamaz. Anayasa bütün güçlerin ha lktan' g eldiğin i  kaydeder. 
Sosyal ist hedefleri o lan Komünist Partisi n in lega l  o lması ,  Federal Cum
h uriyette işçi s ın ıf ın ın  menfaatleri iç in hemen yerine getiri lmesi gereken 
bir zorun luktur. 

KPD yasağ ın ın  ka ld ı rı lması bugün bir çok demokratların isteği hal ine 
gelmiştir. Ha reketin başarıyla sonuçla nması  herşeyden evvel ,  sendika
larda, Sosya l -demokratlar ve işçi g ençl ik a ras ında daha geniş ölçüde 
yerleşmesi, ve Federal Cumhu riyette bütün demokratik kuvvetlerin savaş 
konusu hal ine g el mesi ne bağ l ıd ı r. 

KPD-n in  yeni b i r  program hazırlad ığ ın ı  ve onu  yayınlayacağ ın ı  i lôn 
etmesi, daha şi md iden Batı Alma nya ka mu oyunda ca n l ı  bir i lg i  uynadırd ı .  
Prog ra m taslağı n ın  ta rtışı lması  ve KPD-nin  serbest bırakı l ması hareketi 
şüphe yok ki, yeni b ir  aşamaya ulaşacaktır. Federal Almanyan ın  önde 
gelen kato l ik  haftal ık  dergi lerinden bi ri, KPD Birinci Sekreteriyle yaptığı 
uzun bir  görüşmede hazırla ndığı açıklanan program hakkında da bi lg i  
istedi. Max Reimann şu ceva bı  verdi : «Bu programın  temel noktası, bu 
g ü ne kadar Federal Alma nyada iktida rı elde tutan ve demakratik olma
yan, bar ış  düşma n ı  hükü metlere a lternatif hazırlamaktır. Açık konuşuyo
ruz : Federal Almanyada sosyal izm yönünde gayret gösteriyoruz, çünkü, 
devlet tekeld toplum sistemi, halka, barış, demokrasi ve sosyal g üven l i k  
gara nti edemektedir. Halk ımız a nca k sosya l izm düzeni içinde an laml ı  b i r  
yaşantı, özgü r  ve  i nsancıl b i r  yarına kavuşabi lecektir. Bu günkü  gayemiz, 
egemen çevrelerin sa ld ırıs ı  karşısı nda demokrasiyi koru mak ve işçi lerin ,  
sendikaların ,  pol it ikada, devlet, toplum v e  kültür a lan ları ndaki etkilerini 
toplumdaki rol lerine uygun duruma getirmektir ... 

Işçi s ın ı f ın ın  ve geniş ha lk  ta baka ların ın  menfaatleri n i  n temsilcisi o lara k  
ve tutu mu yuka rıda a nlattığ ı mız şekilde olan KPD-ye özgürlük ve legal 
ça l ışma ha kkın ı n  ta n ınması  gerekmekted ir. 
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Yunanistanda gericiliğin manevralan 

Yan Proski 

Yunan istanda geçen son olaylar dünya kamu oyunun di kkati n i  yeniden 
üzerine çekiyor. Yunan kıral ı  Konsta ntin, faşist rej im in  « l i bera l leşti r i lmesi" 
yönü nde tutu m a ld ı .  i ktidardaki Cunta, bir «af" ilôn ederek ve bir «Ana
yasa tasarısı" yayınlayarak ha rekete geçti. Oysa, Londrada çıkan Times 
gazetes in in de yazdığı g ib i ,  başbakan Papadopulos, siyasi tutuklu ları ser
best b ı rokmak yolundaki sözünü tutmamıştır. Affın uygu lanmasından ger
çekte bi rkaç burjuva siyaset adamının serbest bırakı l masından başka 
kimse yararlanmam ıştır. B in lerce demokrat halô hapisha nelerde ya do 
toplama kam plarında mahpus durumdadır. Anayasa tasarısı ise doğrudan 
doğ ruya faşist hükümeti n  i ktidarını sağ lamlaşt ı racak şekilde hazırla nm ıştır. 
Bütü n bu ma nevra lar, faşist rej im i  i çi nden sarsan süreçlerle, cuntan ın  
kend i kendis in i  kuvvetlendi rmek için g i riştiği denemelerle ve ayn ı  zamanda 
hem ülke i çinde hem de dünya çapında g itg ide büyümekte olon d i renişle 
bağl ıd ı r. 

Yuna nistan ın  Atlantik ittifak ın ın  öneml i b i r  stratej i k  üssü olduğunu ve 
bu yüzden de Amerika Birleş ik  Devletlerin i  özel l i kle i lg i lend i rd iğ in i  unut
mamak gerektir. Vaşington, bu ü l kedeki gel işme yolunun,  onu da ima 
a merikan etkisine daha fazla bağ ım l ı  k ı lacak yönde olmasın ı  istemekted i r. 
Böylece NATO'nun bu üssünü elde tutarak, Kı brıso karşı kışkırtmoları 
a rttırmak, özel l i kle bu ülkenin i çiş lerine ka rışmak ve Akdenizde sa ld ı rgan
l ı k  siyaseti n i  sürdü rmek olanaklar ın ı  korumak a macını gütmekted i r. Yu na
nista n oloyları nda NATO' nun oynadığı  rol  a paçık meyda ndadır. Bununla 
i lgi l i  olarak bazı norveç gazetelerinde, Yunanistandaki hükü met darbesini 
yoru mlayan yaz ı larda şöyle deniyord u :  «Eğer Norveç Pa rla mentosu, ü l ke
nin NATO'dan çıkması yönünde karar o lsaydı, aynı olayla r  Norveç'te de 
geçebi l i rd i .  Çünki Norveç, Atlanti k Ittifakı iç in Yunanistandon daha az 
önemli değ i ld i r." 

Nevarki, Yunanistandaki faşist yönetici lerin iç i nde bulundukları moral 
ve polit ik tecrid olma durumu, NATO'yu ve bu örg ütü n yönetici lerin in  
yürüttükleri siyaseti güç duruma düşürmektedir. NATO'ya üye bazı ü lkeler 
hükü metleri, kamu oyunun baskısı a lt ında, yunanista ndaki yeni rej i me karşı 
daha ziyade sakınga n bir tutu m tokı ndı lar. Hattô, NATO konseyinde 
Danimarka temsi lcisi, Yunan istanın NATO'dan çıka rtı lmasını b i le  istedi. 
Ote yandan, NATO'nun solcu kuvvetlere karşı savaşta demokrasi düşman
ları na yard ım ettiğ in i ,  ve gerici  rej i mieri bütün araçlarla destekled iğ in i  
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-
söyleyen sesler her ta rafta n duyulmaya başlad ı .  Unutmamak gerekir ki ,  
NATO'ya üye o lmak, kapital ist devletlerin egemenliğini ,  ya ln ızca dış pol i
t ika a lanındaki çeşitli soru nlarda ve bir s ı ra askeri sorunda sınır landır
ma kla kalmamakta, onları aynı zamanda NATO tarafı ndan tespit edi lmiş 
amaçlara kayıtsız şartsız bağlı l ığı sağlayacak bir i ç  politika izlemek 
zorunda b ırakmaktad ı r. 

Bu d u rumda Amerikal ı la r, Yu na nistandaki hükü met da rbesinden hoşnut 
deği l lermiş gibi görünmek zorunda ka ld ı lar. Fakat bu, dünya bası n ında 
ya nkı lanan o lgu ların  kamu oyunda uyandı rd ığ ı  büyük i lg iyi ve ya rattığ ı 
itibarı s i l meye yetmedi. Norveç Halk  Sosyal ist Partisi organı olan Orien

tering g azetesi şöyle yazıyordu : «Eğer Amerika Bi rleşik Devletleri karşı 
koyacak olsaydı ,  Yuna nistandaki d i ktatorya bir günden fazla süremezdi .  
Cunta'n ın dayandığı  askeri kuvveti ta mamen fe  Ice uğratmak iç in  Yuna
nistana ya pı lan petrol na kliyatı n ı  durd urması yeterd i.» 

1 967 y ı l ında Yunanistandaki ya bancı sermaye yatırımları 1 960 yı l ına 
oranla büyük bir  düşüş kaydetmişti. Oysa hükümet darbesinden hemen 
sonra, a merikan Utton International Development Corporation şi rketi, 
Peloponezde 840 mi lyon dolarl ık yatırım yapma hakkını  elde eden bir  
an laşma i mzaladı .  Cunta'n ın sağladığı yabancı sermaye yatı rı mları top
lamı  a rtık 1 , 5  mi lyar doları bu lmuştur. Bunun önemli bir kısmı, ü lken in  
politik ve  ekonomik  hayatına a paçık karışan ve  s i lôh l ı  kuvvetleri n i  kontrolü 
a ltında tutan amerika n tekel lerinden gelmektedir. 

Yunan faşizmi Mussol in i  d iktasını ya da Hitler'in nasyonal-sosya l izm'ini 
kopya etmeye yeltenmektedi r. Zira, mora l  ve politik bakı mdan gittikçe 
daha fazla tecrid o l ması ,  onu, kendi gerici özünü elden geldiği kadar 
g izlemeye zorlamaktadı r. «Af ve Anayasa» vaatleri i le  k ı ra l ın  « l iberal 
isyanı»ndan yararlanması da bu a macı gütmektedir. Yunan faşistleri, 
eylemlerini g izleyebil mek için kendi lerini ,  demokrasiye sözümona bağ l ı l ı k  
gösterileri yapmak zorunda h issediyorlar. Bir  yandan. siyasi tutu klu lar ın 
yüz y ı l  ta m bir tecrid iç inde bırakı l mas ın ı  isteyerek. «duvarlara rej ime karşı 
ş iarla r yazanlar  oldukları yerde. ta bancadan topa kadar  ele geçiri len i l k  
s i lahla öldürülmelidir .. diyen Içişleri Bakanı Patakos. öte yandan «Yuna
n istana. ş i mdiye kada r  hiç görü lmemiş gerçek bir demokrasi geti receğ iz .. 
demektedi r. 

Bu «gerçek demokrasi»nin i l k  tedbiri. binlerce komünisti. komün ist dos
tunu ve genel l i kle i leri l i k  tarafta rların ı  tutsak ederek. ü l kenin ıssız odala
r ında bulunan toplama kamplarına sürmek oldu.  I l im  ve kültür  hayatın ın  
onlarca değerl i temsilcisi hapse atı ldı .  Memurlar bir «sadakat b i ld irsi .. 
i mzalamaya zorlandı .  Bunu reddetmek, kanunsuzluk ve solcu lara ya kın l ık  
gösterisi sayı ld ı .  

Yunan faşistleri a nti-komünizmi meslek edinmişlerdir. Amaçları .  yunan 
halk ın ın «pol it ik eğ itimi». yani, demokrasinin kökünü kazı makt ı r. yöntem
leri. yığ ın lara baskı, toplama ka mpları .  sind irmeden başka birşey deği ld i r. 
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Cunta, orduyu ve köylüleri kazanmak için bol bol demagoji  yapmış ve 
mi l l i  ekonominin içinde bulunduğu durumdan ötürü zaten gerçekleşti rile
meyecek o lan bir sürü vaatte bulunmuştur. Asl ı nda, cunta iktidarı el ine 
geçirdiğindenberi, ü lkenin mi l l i  ekonomisi durmadan gerisin geriye g it
mektedir. Birçok işletme kapı lar ın ı  kapamıştı r ;  işsizl ik a rtmış, Yu nanis
ta nda önemli  bir ekonomik rol oynaya n turizm hissedi l i r  d erecede azal
m ıştı r. Cunta'n ın  ekonomik buna l ım ı  önlemek için çıkarttığ ı  bir buçuk 
m i lyar değerinde «ekonomik gelişme için mi l l i  istikraz .. tahvi l leri ,  emek
çilere, ücretlerin in  bir kısmı kesilerek çoğu defa zorla aldır ı lmaktadı r. 

Cunta 'n ın ,  eylemlerin i  demagojik ma nevralar arkasına g izleme deneme
leri birbiri ard ına başarısızl ıkla sonuçlanmaktad ı r. Faşist rej im,  karş ıs ında, 
gitgide kuvvetlenmekte ve yayı lmakta olan halk d i renişini  bulmaktad ı r. 
Hükü met darbesinden az sonra, gayet iyi örgütlen miş ve çoğu kez komü
nistler tarafı ndan yönetilen d i reniş kümeleri kuru lmuştur. Bugün bunlar 
ülkenin her ta rafına yayı lm ış  olan d i renme örgütleri hal ine gelmiştir. En 
önemli leri de i ş  ve eylem birliği hal inde olan Vatanseverler Cephesi, 
Demokrasiyi Savu n ma ve DEKA'dır. 

Bu örgütler arasında en fazla etkisi olan, kurulduğunun hemen ertesi 
günü  besteci Mikis leadora kisin çağrısı üzerine eyleme geçen Vatanse
verler Cephesi örg ütüdür. Vatanseverler Cephesin in önüne koyduğu hedef
ler şunlard ı r :  Askeri cunta 'n ın  devri l mesi, demokrasinin yeniden kuru lması,  
pol it ik tutu kluları n  serbest b ı rakı lması, hür  seçim lerin yapı lması. Bu ortak 
hedefler, çeşitli siyasi  görüşteki kişileri birleştirmektedir. 

Bu durumda, yunan faşistleri n in  ve on la rı n  okya nus ötesi yönetici lerinin, 
Vatansever Cephenin sağla mlaşmasına hertürlü a raçla engel ol maya 
çalışmaları ,  Cephe içine a nlaşmazl ık  sokmaya, solcu çevreleri ve herşey
d en önce komünistleri tecrid etmeye ça balamaları ve bunun için de sağ 
elemanları sözümona af ya da «anayasa .. vaatleriyle kışkı rtara k  Vata n
severler Cephesi nden koparmaya uğraşmaları an laş ı l ı r  bir şeydir. 

Yunan halkı uzun zamandanberi, mi l l i  ekonomin in  ve sosyal yapıs ın ın 
n ispeten zayıf  gel işmiş olmas ın ın  yaratt ığı  son derece güç şartlar a ltında, 
gerici li kle savaşmak zorunda kalmıştır. Birinci dünya savaşı s ı rasında ve 
onu izleyen y ı l larda, yunan yönetici s ın ıfları, alman, ingil iz ve a meri kan 
süngülerin i  birbiri a rd ına kul lanarak, yunan işçi ha reketi ne ve demokratik 
hareketi ne büyük darbeler ind irmişlerdi r. 

Aşırı sağcı ları n  hükümet darbesinin,  mi l letlerarası gergin l iğ in  yumuşa
masına, avrupa g üvenl iğ in in ve dünya barış ın ın  sağlamlaşmasına engel 
olmak için g i rişilen denemelerden biri olduğu,  bugün, Yunanista nda 
olduğu kada r, ülkeni n  dışında da, gittikçe daha iyi anlaşı lmaktad ı r. 

Yunanistanda iktidarı ele geçiren ve Batı Alma nyada başın ı  gitgide 
daha fazla kaldı rmakta olan faşizm, çağdaş emperyal izmin genel yönünü 
açık bir şekilde nitelendi rmektedi r :  Gerici l iğe gitgide daha sıkı bağ l ı l ı k, 
şiddetlenen sald ı rga nl ıklar, u lusal alanda olduğu kadar  uluslararası  
a landa d a  şiddet ve zor kul lanma. Emperyal izmin bu nitelikleri en açık bir 
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şeki lde Amerika Bi rleşi k  Devletlerin in  Viyetna m'da yürüttüğ ü savaşta 
bel irmektedir. 

Yunanista ndaki faşist d iktatörl ük, I spa nya ve Portekiz'deki benzeri rej im 
ler g i bi ,  avrupa ve d ünya barışı için çok büyük ve ciddi bir  tehlikedir. Ve 
en büyük tehl i ke de, bu reji mierin ,  Amerikan ı n  Avrupa i le i lg i l i  tasarı
ları n ı  kolaylaştırmak, askeri üsler kurmak için a merikan emperya l izmi i le  
işbirl iğ i  ya pmalar ından doğmaktadır. 

Avrupa Komünist ve işçi partil eri n in  Karlovivari topla nt ı larında,  Yuna
n istan askeri h ü kü met d a rbesi i le i lgi l i  % rak yayın/anan bi ldiri, bütün 
ü lkeler emekçileri arasında büyük yankılar uyandırd ı .  Gerçekten de bu 
vesika, Yunanistanda, hükü met da rbesi nden sonraki durumu ta h l i l  etmekte 
ve bu darbenin  amacı n ı n, a merikan emperya lizmin in  ve onun sald ı rgan l ık  
aracı Kuzey At/antik Paktı 'n ın  d uru munu sağ lamlaştı rmak olduğunu gös
termektedir. Birçok ü lkede yapılan bi ld iriyi destekleme kampanya ları s ı ra 
sında, bunlara katı lan lar, y u n a n  demokratlarıyla dayanışma ları n ı  açıkla
dı lar ve Yunanistanda faşist terör ve bask ın ın  biran önce sona ermesini  
istedi ler. Ote ya ndan Sovyetler Bir l iği hükümetin in  ve bir s ıra sosyal ist 
ü lkeler hükümetlerin in ,  aynı a maçla yaptıkla rı ç ıkışla r da önemli  bir rol 
oynamışt ır  ve bugün de oynamaktadır. Bu çıkış/ar, Yunanistanda olduğu 
kadar, bütü n d ünyada da gayet etki l i  o lmuştur. 

Dış ve iç şartları n  etkisi a lt ında gitgide duvara sıkışmakta olan yunan 
faşistleri, b i r  yandan ulus lara rası a landa tamamen tecrid o lmalar ın ı  önle
yebi lmek ve öte yanda n da demokrati k güçlerin kuvvetlenmesin i  köstek
lemek için daha ustaca ma nevra lara g i rişmek zoru ndadırla r. fakat bu 
ma nevra lar, i lerici d i renişi  a rttı rmaktan başka sonuç vermemektedir. Giri 
ş i len  savaş devam etmektedir. Yu nan Komünist Partisi Polit-büro'sunun 
b i ld i risinde şöyle deniyor : "Şimdiye kadar bu denl i  acı lara katlanmış olan 
yunan l ı /a r, d iktatoryaya boyun eğ mek n iyetinde değ i l lerdi r.» «Cllken in  ge
leceğin i, maceracı ları n el ine bıra kmayı reddeden pol it ik güçler, a ralar ın
daki bütün a n laşmazl ık lar ın üstüne çıkmalı ,  kuvvetlerin i  birleştirmel i  ve 
cunta i le onun yaba ncı koruyucu ları n ı n  bütün tasarı la rın ı  suya düşürmek 
için bütün güçleriyle mücadeleye devam etmelidirler. Bu mücadele, baskı 
ve işkencelerin bitmesi ,  bütün tutsakların serbest b ı rak ı l ması, ü lkemizde 
yaba ncı s i lahlarla kuru lmuş olan d i ktatörlüğün devri lmesi ve demokrasinin 
yeniden kuru l ması içindir.» 

Sansürün bütün engel lemelerine rağ men, Yunanistandan,  orada faşist 
rej ime karşı savaşın,  halk ın demokratik hak ve özgürlükleri n i n  yeniden 
sağ lan ması uğru nda. barış uğru nda, ü l kenin NATO'dan çıkması uğrunda. 
bir ta rafsız l ık  siyaseti uğrunda savaşın yayı ld ığ ı  haberleri gel mektedir. 

Bu savaşta bütün kıtalar ın devrimci ve demokratik güçlerin in  yunan 
yu rtseverleriyle u lus lara rası dayanışması ve on ları desteklemeleri büyük 
bir önem taş ımaktadı r. Bu güçlerin birl iği ,  onlar ın bütün dünyada emper
yal izme karşı yürüttükleri savaşın başarısı iç in  en sağ lam güvencedi r. 
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Sterling ucuzladı . . .  

1 967 yı l ı  Kasım ayı n ı n  i kinci yarısı ve Ara l ı k  ayı n ı n  başlangıcındaki gün
ler, çağdaş Kapital izmin tüm döviz ve mal iye sistemin in  ağ ı r  biçimde 
sarsı ldığı b i r  dönem ola ra k  tarihe geçecektir. Az b ir  istisna i le  bütün kapi
tal ist ü lkelerin dövizlerin in  değerin i  düşürmek zorunda kaldıkları 1 949 
yı l ından beri i l k  defa böyle sert bir  biçi mde döviz bunal ı mı ortaya çık
m ıştı r. Bu döviz buna l ım ı, toplu msa l bir sistem olara k  kapita l izmin bütün 
çelişmelerin i  ve zayıfl ı kları n ı  meydana çıka rmıştı r. 

Kapitalist dünyasın ı n  başlıca i ki dövizi : ABD doları ve sterl ing, olayların 
metamortozuna sürü klenmişt i r. Döviz bunal ımın ın  darbeleri a ltında Ing i l 
tere, sterl ing in  değerin i  düşürmek zorunda kal mış, döviz kurunu, 18  Ka
s ımda % 1 4,3 azalttığ ın ı .  B i r  Sterl ing bedel ini  2,80 dolardan 2.40 dolara 
indirdiğin i  i lôn etmiştir. Bu defa Birleşik Amerika, 35 dolara ka rş ı l ı k  1 934 
yı l ında kabul edilen a lt ın  bir imi seviyesinde olmak üzere doların a lt ın  
para değerin i  korumayı başarmıştır. Fakat gerek sterl ingin,  gerekse dola
rın u luslararası durumu,  itibarı ve etkisi ciddi bir  biçimde sarsı lm ıştı r. 
Böylece, savaştan sonra çağdaş kapita l izmin döviz ve mal iye sisteminin 
bunca çaba i le  oturtu lduğu temel lerde derin çatlakl ık lar bel irmiş bulu
n uyor. 

Devalüasyonun nedenleri 

Kasım ayında bunal ı m  durumunu doğu ra n  i l k  direkt neden, I ng i lterenin 
tica ret ve ödeme bilônçosu nun yeniden adamakı l l ı  bozulmasıdır. 1 967 
y ı l ın ın  on ayında ticaret bi lançosundaki açık 297 mi lyon sterl ingi  bulmuştu, 
fakat sadece Ekim ayında açıkmiktarı 1 07 mi lyon sterl ing idi. Bu durum, 
merkezi a lt ın yedeklerin in  ve ya bancı döviz m ikta rı n ı n  azalmasına yol 
açmıştır. 

Bu gerçekleri, tesadüf eseri elverişsiz durumlarla, örneğin : Süveyş kana
l ı n ı n  kapatı lmasıyle, ing i l iz l imanları nda işçi lerin g revleriyle ya da Dö 
Gol'ün sözüm ona «entrikaları" i le  açı kla mak, bunların Ing i ltere ticaretine 
ve deniz u laş ımına olumsuz etki yaptı kları n ı  i leri sürmek ciddi bir eleştirme 
deği ld ir. Gerçek nedenler çok daha derin lerdedir. Savaş sonrası bütün 
yı l la rı n  öncesinde her 3-4 yı lda sterl ingin a rdarda, birbirinden daha derin 
bunal ım lara uğra ması, rastgele bir şey deği ld ir. 

Ingi lterenin süregen döviz g üçlükleri, Britanya emperyal izminin genel 
derin buna l ım ın ın  eseridir. Her şeyden önce Sömürgeci l i k  sisteminin 
çöküşü, Ing i ltereye hissedi l i r  b i r  darbe indirdi .  Kapital ist dünya pazarı n-
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daki güçler oranı  da Ingilterenin lehine ol mıyara k  değişti. Teknik devrim 
koşul la rı nda, pazarlar, sürü m  için rekabet savaşın ın şiddetlenmesi, ekono
min in  bünyesinde çabuk değişikl ikler ya pı l masını ,  ü retimin  teknik ve orga
nizasyon düzeyin in birden yükselti l mesin i gerektirmektedir. Bu nun,  Ingi ltere 
ekonomisi iç in özel b i r  önemi vard ı r. Çünkü ingi ltere ekonomisi ü retim i n  
dagın ıkl ığ ı ,  makinelendirme v e  emek veriml i l ig in in  o ldukça d ü ş ü k  düzeyi 
ile nitelenir. Ve bunun sonucu olara k, ya bancı ra kiplere ora n la üretim 
masrafların ın  düzeyi yüksektir. Bundan dolayı, ihracaatın gel işmesinde 
daimi güçlükler çıkmaktadı r, bu sebepten, ingil iz ihracaatçı la rı, kendi le
rinden daha elverişli duru mda bulunan Federal Al ma nya, Fra nsa, Japonya, 
B i rleşik Amerika ve ıtalya ih racaatçı la rıyle rekabet savaşında yenilg iye 
uğruyorlar, tica ret bi lônçosundaki açık artıyor. 1 961 y ı l ında dünya ticare
tinde Ing i ltereye düşen pay % 1 5, iken, 1 966-da % 1 2,9-0 inmiştir. 

Gelgelelim I ng i ltere yönetici çevreleri, dünya d u ru mundaki değişmeler
den gerekli sonuçları çı ka ra mamışlard ı r. Ne 1 967-e kadar iktidarda bulu
nan muhafazakôr Hiyt hükümeti, ne de onu değiştiren, ve asl ında muha
fazakô rların ekonomik politikasına devam eden Laybı rist Vilson hükümeti, 
memleket önünde duran iktisadi ödevleri çözüml iyememişlerd i r. Bu h ükü
metler tarafı ndan a l ınan  kararlar  sebatlı deği ld i  ve ekonomik g üçlüklerin 
temel nedenlerine dokunmuyordu. 

I ng il iz ekonomisini  istikrara kavuşturmak ve sanayiin üretim cihazın ı  
modern b ir  hale getirmek için etkili b i r  prog ramı  gerçekleştirecek a raçlar 
ve uygun  yöntemleri bulmayan ingi l iz  hükümetleri, aynı zamanda askeri 
a maçlar uğru nda muazzam miktarda para lar  harcamaya devam etmiş
lerdir. (ingi ltere 1 961-1966 y ı l larında 13 mi lyar sterlingten fazla askeri 
masraflar  yapmıştır.) Bunun la beraber bu paralar ın büyük bir k ısmı 
yaba ncı ü lkelerdeki ingi l iz  askerleri n in  ve askeri üslerin masraflarına har
canıyordu. Bu masraflar yaln ızca Ing i ltere bütçesine degil ,  aynı  zamanda 
ödeme dengesine agır yük olmuştur. Aşırı kô rlar peşinde koşan ingi l iz  
tekelleri memleket d ış ına yaptıkları sermaye ihracaatını geniş letiyorl ardı .  
Bu d a  ödeme dengesin in daha fazla ağır  d uruma d üşmesine ve serma
yelerin memleket içinde ü retici b i r  biçimde kul lan ı lma olanağın ın  azal
masına yol açmıştır. 

Uzun zaman Ing i l iz  hükümeti, aynı  zamanda üretim ve tüketimin  istik
ra rl ı şekilde a rtmasını ,  halka tam meşgu l iyet ve dövize istikrar sağ lamak 
gibi  üç problemi çözümlemeye ça l ış ıyordu. Hükümetin, değişmiş bulunan 
koşul ları hesaba katmayarok, kapitalist dünyasında sterl ing in  genel d uru
munu değişmeden koru '!lo deneyleri onu, vergileri a rttırma ve kredi ve 
tüketim a la nlarında sı n ı rland ı rma pol itikası izlemeye zorlad ı .  Bu politika, 
sanayi ü retimi  temposu ve meşgu l iyet üzerinde kötü etki yapıyordu. Döviz 
d u rumunun istikrarsız o lmasına yol açan derin nedenlere dokunmaksızın ,  
meşgu l iyet, üretim ve tüketimi arttırma çabası ise,  ü lkenin ticaret ve 
ödeme dengesin in  yeniden bozu lmasına kaçın ı l maz biçimde yol  açıyordu. 
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ingi l iz  hükümeti bu sihir l i  çemberin içinden çıkamadı .  Bunun sonucu 
olarak da sözü geçen sorun lardan hiçbiri çözümlenmemiştir. 1 967 üreti min 
durgun nitel ikte oldugu bir  y ı ld ı .  ayrı sanayi da l la rında ü reti m. bunal ım 
yüzünden düşüyordu. işsizlerin sayısı Ekim ay ında rekor denilecek bir 
d üzeye yükseldi .  savaştan sonraki yı l ın aynı döneminde oldugu gibi 
600.000-i geçti. sterl ing in  degerin in  düşmesini  önleme deneyleri suya 
düştü. Böylece. tekelci devlet kapital izminin.  büyük ekonomik ve sosyal 
sorunlar çözümlemekte yeteneksiz. aciz oldugu bir kez daha açık ve inan
d ı rıcı b ir  biçimde ortaya çıkmıştı. 

Ingi l iz burjuvazisi. d evalüasyonun i hracaatı teşvik etmesine ithalatı dur
d u rmasına ve bu suretle tica ret ve ödeme dengesini iyi leştiremesine yar
d ı m  edeceğ in i  u muyordu. Gerçekten sterl ing in  değeri n in d üşmesi saye
sinde. ingi l iz  ihracaatçı ları .  mal ların ın  satış fiyatların ı  % 1 0-0 varan bir  
oranda ind irme olanag ın ı  elde etti ler. ta bii bu da onla rın  ya bancı pazar
lardaki şanslarını arttırıyor. Fakat. onların .  devalüasyonun kendi lerine 
sagladıgı kısa süre l i  öncel i klerden dogan çıka rı ne kadar  koruyup bunda n 
ne derece yara rlanabi leceklerini a ncak istikbal gösterecektir. Şurası 
m uhakkak ki. dünya ka pita l ist pazarında rekabet savaşı ş iddetleniyor ve 
aynı  zamanda kapital ist ü lkeler a rasındaki çel işmeler de g ittikçe çetin
leşiyor. 

Sözde -yardımıım bedeli 

Ing i lterenin döviz sistemin in  temellerin i  sarsan buna lım ın  çok derin ve 
ş iddetli olduğu ortaya çıktı. bu sebeple. sadece ingi ltere ekonomisinin iç 
kaynakları hesa bına bu buna l ım ın  iç inden çıkmanın  a rtı k i mkônı yoktu. 
Ing i ltere. uluslararası  mal i  kapita l in  yardımına başvurmak zorunda kaldı.  
u lusla rarası mali  ka pital Ingi ltereye toplam olara k  3 m i lya r dolar tuta
rında kredi verdi .  Velakin bu destek Ingi ltereye çok pahal ıya malolmak
tad ı r. ing i l iz hükümeti. özel l ik le Fransa ve Federal Almanyanın  etkisini 
a rttırdığı kredi veren taraflara. dövizini istikrara kavuşturacak ekonomik 
tedbirleri kapsaya n bir  program sunmak zorunda ka l mıştır. Bu programda 
öze l l ik le ingi l iz  bankasının iskonto yüzdesinin son ya rım yüz y ı l  iç inde 
görülmemiş b ir  d üzeye. yani % B-e çıkarı l masını .  Kredi lere daha i leriye 
doğru s ın ırlanmalar  kon masını  ve ü retimin genişleti l mesi için eskiden 
sanayici lere gösteri len mal i  kolayl ık ların  ka ld ırı lmasını  ve mi l l i leştirilen 
sanayi kol larına yapı lan devlet yatırım la rın ın  azaltı l masını  öngören sert 
tedbirler de va rdı .  

Kreditörler. Ingi l iz  ekonomisinin d u rumunu muntaza man kontrol etmek 
ve kendi görüşlerince. Ingi lterenin  genel ekonomik. mal i  ve döviz politika
sında a lması gereken tedbirler ve bu politikanın yönleri konusunda tav
siyelerde bulunmak hakkın ı  elde ettiler. Uluslararası mali  kapital. şimdiye 
kadar a ncak zayıf ve geri kalmıs ü lkelerle böyle bir  d i l le  konuşuyordu. 
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Devalüasyonun zincirleme tepkisi 

Sterl ingin degerin in  düşürü l mesi. diger birçok ü lkelerde dövizlerin deva
lüasyonuna yol açtı. Bu  defa deva lüasyonların  zincirleme tepkisi nin 1 949 
yı l ındaki kadar uzun süre l i  o lmadığı  b ir  g erçektir. Fakat bunun nedeni 
açıktır. 1 949 yı l ında dövizlerin değerden düşmesi. bütün kapital ist ü lke
lerde. ha rpten sonraki dönemde halk  ekonomisinin kalk ınma ve gelişmesi 
ödeme bi lançoları ndaki açıkların eşitlenmesi için zorun lu  bir şart o larak 
gözden geçiriliyordu. Fakat 1 967 y ı l ı nda duru m  bambaşkadır. Savaş son
rası kalkınma çoktan bitmiş. kapita l i st ekonomisinin nisbi bir istikrar 
dönemi başlamıştır. Fakat gene de 20-den çok ü l ke. bu a rada Ispanya. 
Danimarka. i rlanda. Yeni Zelanda. ız landa. Seylan Ingi lterenin örneğin i  
izlemişlerd i r. Bu ü l keleri n  çogunun ekonomisi oldukça büyük ölçüde Ingi
l iz pazarına mal  sürümüne bag l ıd ı r. Ve dövizlerini değerden d üşürmekle 
Ingil iz pazarında tutu mların ı  korumak istemektedirler. Bu  ü lkeler aynı 
zamanda. döviz kurunu değiştirmiyen memleketler hesabına ingi l iz  paza
rındaki tutu mların ı  sagla mlaştı rmak a macını  gütmektedirler. 

Fakat sterl ingin degerden d üşürülmesin in  başka ü lkelerin dövizlerine 
etkisi hiç de bununla s ın ı rlanmadı.  Sterlin bunal ı mı.  kapita l ist dünyası n ın 
başl ıca dövizi olan Amerikan dolarına d a  darbe indird i .  Buna şaşmamak 
gerekir. Çünkü. Sterl ing ve Dola rın. kapital izmin çağdaş döviz ve mal iye 
sisteminde ki l it mevzi leri ni elde tutan bu iki dövizin. kaderi s ık ı  bir biçimde 
birbiriyle kenetl id ir. Bu  savunma hatt ının yarı lması. doların  zayıflı klar ını  
meydana çıka rmış bulunuyor. 

Dolar darbe altında 

Sterl ingin degerden d üşürülmesi ve doların da kaçın ı l maz bir  şekilde 
aynı a kı bete uğrayacağına da i r  ısrarla ortal ığa yayı lan  söylentiler. yığın
sal olara k  dola rdan kaçma. eldekileri d e  a lt ına çevirme çabalarına yol 
açtı. Bu  sebeple. Kasım ayının bir haftasında sadece Londrada 350 ton 
külçe a ltın a l ındı .  Bunun degeri hemen hemen 400 mi lyon dolar tutmak
tadır. Uluslararası a ltın paza rlarına h ücum devam etmektedir. 14 Ara l ı kta 
a ltın spekülasyonu yeniden kel imenin ta m anla mıyle Londra borsasını 
sarmışt ır. Tahmin lere göre. O gün 1 20 ton kada r a ltın satı lm ıştır. 

Belirtmeliyiz ki. dolar sahiplerinin. doların istikra rından süphelenmeleri 
için yeteri kada r  nedenler vard ı r. Birleşik Ameri kanın dövizi. çoktand ı r. 
Ingi ltere dövizinin aynı süregen hasta l ık lardan ıstıra p çekmektedir. 

B i rleşik Amerikan ın  ödeme dengesin in  istikrarını  her şeyden önce ya
bancı ü l kelerdeki askeri üslerin bakımı için yapı lan astronomik harcama
lar  ve özel l ikle kanl ı  Viyetnam savaşı için durmadan a rtan masrafla r  
balta lamaktadı r. Askeri a maçlar için yapı lan  8 0  mi lyor dolarl ık masraflar 
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şimdi. Birleşik Amerikan ın  devlet bütçesinin bütün masraflarının yarısını  
artık geçiyor. 

Bu duru mda. Birleşik Amerika nın ödeme dengesi yı ldan y ı la büyüyen 
bir açıkla ka panmakta. a ltın rezervleri ise i lkbaharda karların eridigi  g ib i  
erimektedir. 1 957 yı l ında Birleşik Amerikan ın  a lt ın kaynaklarının tutarı 
22.9 mi lya r dolar oldugu halde şimdi 1 2,4 milya r  dolara inmiştir. Bu. son 
30 yılın en d üşük d üzeyidir. 

Prensip bakı mından doların hasta l ı k  teşhisi. sterl ingin aynıd ır. Dünya 
arenasındaki güçler oran ı nda vukua genel degişikl ikleri fark ve itiraf 
etmeli  istememek. dünya jandarması rolünü oyna mak için başarısız deney
Iere g i rişmek. kapita l ist dünyasın ı n  en zeng in ü lkesine paha l ıya mal ol
maktad ı r  Birleşik Amerikanın sald ı rgan politikasın ın.  ü lkenin ekonomik 
o lanaklarını aştıgı g ittikçe daha olarak anlaş ı l ıyor. 

Dolar dayanabilecek mi' 

Dolara karşı g i rişi len hücumlar  ş imdi l i k  püskürtüıüyor. Birleşik Amerika 
hü kümetinin. 1 961 yı l ında kuru lan «Altın Pooı .. ünde birleşmiş olan u lusla
rarası bankerlerin yard ımıyle altı n ın  pazar fiyatı n ı  istikrara kavuşturması 
ve doları savunması güçtür. Fakat halen a ltın pazarındaki panikle başa 
çıkıyorlar. Altı n ın  para degeri ş imdi l ik  degişmeden ka l ıyor. Bu aşamada 
ingi l iz dövizinin durumu da bir  dereceye kada r sagla mlaşa bi l i r. Fakat 
döviz krizi nin şiddeti henüz hiç de geçmiş deği ld i r. Çünkü temel döviz 
problemleri çözü mlenmeden kalm ıştır. 

' 

Şimdi ka pita l ist dünyasında ulus lararası ödemelerde a ltın yerine dolar 
ve sterl ing gib i  sözde «rezerv dövivler . .  e dayanan bir  döviz ve maliye 
sistemi uygu lanıyor. Şimdi bu sistemin a ncak. dü nya tica reti n in  ve u lus
lara rası  ödemelerin nisbi bir sükunet içinde gel iştiği an larda az çok mem
nunluk verici bir biçi mde ça l ışabi ldigi  tamamen anlaşı l mıştır. Fakat bu 
mekanizmada aksakl ık lar başgöstermeye başlayı nca. bu döviz ve mal iye 
sisteminin organik kusurlar ın ın hepSi hemen meydana çıkıyor. Böyle a n 
larda dolara karşı gösteri len genel arzu. «rezerv dövizler»in tek başına 
önemi olmadıgın ı  ve sadece a lt ın ın yerine getirdigi  ta m kıymetli dünya 
para biri m leri fonksiyonları n ı  ya pamadıgın ı  inandırıcı bir biçi mde göster
mektedir. 

Savaş sonrası döviz buna l ı m ları ve sa rsıntı lardan elde edilen yeteri 
kadar zeng in tecrübe şunu gösteriyor ki. başlıca kapital ist devletlerin 
tica ret ve ödeme dengelerinde kısa sürel i  bir bozulma. siyasi gerg in l ik  ve 
hatta bu yönde önemsiz deni lecek nedenler belirmesi. sterl ing ve doların 
yen iden tehl ikel i  bir şeki lde sarsı l masına kafid ir. Bunu kapita l izmin bütün 
döviz ve mal iye sistem inin aynı derecede sars ı lması izliyor. 

Dolar artık ancak d iger ü lkelerin mal i  destegi hesa bına yedek döviz 
fonksiyonların ı  yerine getirebilir. Burada söz konusu olan ülkeler a rasında 
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evvela Avrupa ekonomik toplu luguna üye memleketlerdir. Bu ülkeler büyük 
miktarda a ltı n ve yabancı döviz yıgmayı başa rmış lard ı r. Bu ü lkeler kendi  
merkez banka larında bu lunan dolarları a ntına çevirmemek suretiyle dolara 
çok büyük ölçüde yard ı m  ediyorlar. Kapital ist ü l kelerin merkEtz bankala
rı n ı n  hesa pları ndaki dolar Avoirları n ı n  genel tutarı 1 3-14 milya r  dolard ı r  
v e  b u  mikta r, B i rleşik Amerikan ı n  a lt ın ihtiyadından hacim itibariyle 
o ldukça fazlad ı r. Yabancı bankalar bu para la rı n  yarısın ı  bile a ltına çevir
mek için B i rleşik Amerika hazinesi önünde istekte bulunmuş olsa lard ı ,  bu 
duru m  karşıs ında B irleşik Amerika n ı n  döviz sistemi yıkıma sürüklenebi l i rd i .  
Fakat d o l a r  yedeklerine sahip o l a n  ü l keler bunları a lt ın ka rşı l ıg ında 
degistirmek için acele etmiyorlar. Elbbette, bunu on lar  iy i  duygu ları n  etki
siyle yapmıyorlar. Korkudan böyle ha reket ediyorlar. Bu ü lkeler, doların 
düşmesi n in ,  kapital ist ekonomisinde hercümerce yol açabi leceginden, tüm 
ka pitalist çel işmelerin in  adamakınl ı  şiddetlenmesine ve kapital ist dünya
s ın ın  zayıflamasına sebep ola bi leceginden korkuyorlar. Işte böylece, kapi
tal ist d ünyasında, başl ıca kapita l i st devletler a rasında bir dereceye kadar 
dayanışma sağlayan bir  döviz mekanizması çal ışıyor. 

Fakat böyle ortak çıkarları n  va r oluşu, mevcut durumun i lelebet koruna
bi lecegi demek degi ld ir, Kapital izm d ü nyasında herkes evvel o kendi  çıkar
lar ından ha reket eder. Dolar ın  durumu tepetakla bozulsaydı, Birleşik Ame
rikayı, müttefi klerin in  kendi kayıp ları n ı  hesaba katmadan kurtaracakları 
düşünülemezdi. Dahası var. Orneğin ,  Fransa daha şimdiden, doların 
d ünya döviz i l işkilerindeki hegemonyasına karşı çıkıyor, «Altın Pooı .. ünün 
çal ışmalarına katı l mıyor. 

Kapital ist dünyası zor bir tercihle ka rşı karşıya geldi : Ya u luslararası  
ödemelerde a lt ın tamamen kal kacaktı r ki bu, kapita l izmin bütün döviz ve 
ma l iye sistemin in  istikrarsızl ığını son derece arttıracaktır, ya da altı n ı n  
rolünün  yükseltilmesi zorun lu  olacaktır. Fakat b u n u n  için a ltı n ın  dolar 
fiyat ın ın  a rttırı l ması lazımdır, ş imdiye kada r  bu fiyat suni o lara k  35 dolar l ık  
b ir  düzeyde tutuluyordu. Dola rı n a ltı n fiyatı n ı n, yükselti l mesi, dolarda 
devalüasyon yapı l ması demektir. Bu da kaçın ı lmaz b i r  biç imde öteki ka pi
ta l ist ü l kelerin dövizlerin in  toptan kıymetten düşmesine ve enflasyonun  
şiddetlenmesine yol açacaktır. 

Bu şık etrafında gelişen çetin savaş, ayrı g ruplar  hal indeki ka pitalist 
devletler a rasında mevcut derin çelişmeleri ya nsıtma ktad ı r. Uluslara rası  
ka pita l in  bulundugu derin döviz çıkmazı ndan çı kış yolunu bulup bulmıya
cagını gelecek gösterecektir. 

Devalüasyon ve işçi sınıfı 

Emperyalist devletlerin yönetici çevreleri, döviz bunal ımların ı  önlemek 
için nası l  yol la r  ve metodlar  uydu rursa uydursunlar, şurası  açıkt ır  ki, kapi
ta l ist ü l kelerdeki işçi s ın ıfı ve bütün emekçi lerin uyan ık  o lmaları gerekir. 
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Tecrübe gösteriyor ki. ka pita list hükümetlerin döviz deneylerin in  hepsi. 
halk ın  geniş ta baka larına pahal ıya ma loluyor. Bu. sterl ingin degeri n in  
düşürü l mesi örneginden yeteri kadar iy i  anlaşı lıyor. 

Bu devalüasyonun sonucu olara k  ithal mal ların ın  iç pazardaki fiyat
ları yükselecektir. N itekim. Britanya mi l l i  ekonomik ve sosyal a raştı rmalar  
m i l l i  enstitüsünün  yaptıg ı  hesa plamalara göre. bu fiyat a rtışla rı 1 968 y ı l ı  
orta larına dogru % 1 3.5-i buiaçakÜr. Fiyat artış ları her şeyden önce Ing i l 
terenin büyük mikta larda ithal ettigi ta hiı. et. peyni r. teryag ı .  çay. kahve. 
konserve. yumurta v.s. g ib i  yiyecek maddelerin i  kapsayacaktır. Ya pagı. 
Pamuk. renkl i  meta l ler. Neft v.s. g ib i  ithal malı hammaddelerin fiyatla 
rı n ın  artması. Ingi lterede yap ı lan  ve  geniş ölçüde ku l lan ı lan endüstri 
ma mul lerin in  pahal ı laşmasına yol açabi l ir. Bütün bunlar ve iş ücretlerin in .  
ayl ık ları n  dondurulması  için a l ınan ted birler. kapitalist metodlarıyla. yani  
sözümona «fazla . .  işçileri gaddarca iştenatma ve verim l i  işletmeleri ka
patma metodlarıyla uygu lanan ü retim rasyonal izasyonu. ingi l iz işçilerin in  
yaşama düzeyine ag ı r  darbe ind i rmektedi r. Böylece halk. yönetici çevre
lerin emperya l ist politikas ın ın  zararları n ı  tekrar ödemek ve ka pital ist siste
kin sosyal adaletsizl iklerini kendi  s ı rtında hissetmek zorunda kal ıyor. 
Bununla birl ikte. Devalüasyonun ag ı r  sonuçlar ın ı  laybırist hükü meti n in  
kendi  de önceden görmüştür. Mal iye bakan ı  Ka lag ın  daha 24 Temmuz 
1 967 tarihinde şöyle demişti : «Deva lüasyon fikrini savunanlar. asl ında 
bütün işçi s ın ıfı n ı n  reel maaş düzeyin in  düşürü l mesi yolunda çagrıda 
bulunuyorlar  ... 

Devalüasyond a n  dogrudan dogruya zara r  görmedikleri san ı lan  başka 
ü lkelerin  emekçileri de döviz buna l ım ın ın  siddetlenmesinden dogan sonuç
ları hissetmektedi rler. N itekim Birleşik Amerikada geniş halk tabakaları 
vergi lerin artt ırı l ması için Conson hükü metin in  Kongreye getirdigi teklif
lerin müzakere sonuçlar ın ı  end işeyle beklemektedirier. Verg i ler. askeri 
masrafların f inanse edi lmesi. enflasyonun durduru l ması ve memleketin 
ödeme dengesinin istikrar ın ın  korunması için a rttırı lmak  isteniyor. Mal la
rı n ın  rekabet kabi l iyetin in  a rttı rı lması zoru nlugunu i leri süren Batı Avrupa 
devletleri tekelci çevreleri de emekçi lerin yaşa ma düzeyine. onlar ın sosyal 
kaza rıımıarına el  uzatı l ması için ısra r  ediyorlar. 

Böylece. devalüasyon ve kapita l izmin döviz ve mal iye sistemin genel 
sars ınt ı ları sonucu nda. işçi s ın ıfı n ın  reel maaşı n artt ırı lması için ya ptıg ı  
çetin s ın ıf  savaşın ı n  neticeleri tehl ikeye düşürü lmüştür. Iş in as l ına bakı l ı rsa. 
bu. tekelci kapita l i n  çı ka rına  uyg un o larak u lusal gel irin  yeniden bölüşül
mesidir. Elbette. her burjuvazi g ibi ingil iz burjuvazisi de. askeri masrafları 
kısıtla mak ve d iger progresif icraatları uygu lamak suretiyle halk ekono
m isini  modernleştirmek. onun rekabet kabil iyetini ve ödeme gücünü a rttır
mak için para bula bi l i r. Zaten Treydünyonların Eylü l  ayında yapı lan  kong
resinde bu uğurda askeri masrafların azaltıması ve d iger i lerici icraata 
g i riş i lmesi için tavsiyelerde bulunulmuştu r. Fakat yönetici s ın ıf. emekçi le
ri n kesesine e l in i  uzatmayı tercih etmiştir. 
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Işçi s ın ıf ının ilerici k ısmının devalüasyana karşı tutu mu. Büyük Britanya 
Kom ünist Partis in in  XXX-cu kongresinde ifade olunmuştur. (Büyük Britanya 
Kom ünist Partis inin Otuzuncu kongresiyle i lg i l i  yazı dergimiz in bu sayısı n
dadır.) Bu kongrede. sterl ingin degerin in  düşürü lmesiyle i lg i l i  olara k  kabul 
edi len olaganüstü kara r  suretinde. hükü metin politikası n ı n  reddedil mesi 
ve ekonominin sagla mlaştı rı lması için yapıcı tedbirlerin a l ın ması husu
sunda çağrıda bulunuluyor. 

Viktor Isupol 
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D lJ N YA S O R U N L A R I  

Yuva rla k  masa toplantısı 

Kapitalizm nereye gidiyor' 

25-26 Ekim 1 967 gün lerinde, Pragda, �Barış ve Sosyal izm Problemleri .. 
derg is inin merkezinde, «Kapital iz»in birinci c i ld inin yüzüncü yı ldönümü ve 
lenin in  Emperyalizm Kapita l izmin en yüksek aşaması : eserini el l i nci y ı l 
dönümü münasebetiyle b ir  yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. Kar
deş parti lerin derg imizdeki temsi lçi leri, çeşitli ü l kelerden gelmiş Marksist 
i ktisatçı la r  bu konferansa katı ld ı ,  çağdaş kapital izmle i lg i l i  Marksist-leni
nist nazariyenin bugünkü sorun larından birkaçın ı  inceledi. 

Dergin in  başreda ktörü Yuri Frantsov kısa bir konuşma i le çal ışma ları 
açtı. Tartışmala ra : Vi lem Novy (Çekoslovakya), Bert Ramelson'la birl i kte 
b ir  rapor hazırlayan John Campbell ( Ingi ltere), Christian Vernay (Fransa), 
Michele Rossi (ıtalya), Tudor Postolache (Romanya), Felix Oliva (Çekoslo
vakya), Victor Perle (Amerika), lutz Maier (Almanya Demokratik Cum
huriyeti), A. Mi lei kovski (Sovyetler Birl iği), Antonio Pesenti (ıtalya), Jak 
Natan (Bulgaristan), Jozef Zawadski (Polonya), Pierre Hentges (Fransa), 
Antonin Kol nar (Çekoslovakya), Ramon Fena (Ispanya), Emile Bja rnsson 
(Kanada), Barbu Zaharescu (Romanya), M i los Cihak (Çekoslovakya), 
Hannes H underlich (Almanya Demokratik Cumhu riyeti), Juan Vicene (Is
panya), Zdenek Bednarik (Çekoslovakya), Gheorghe Badrus (Romanya), 
Francisko M ieres (Venezuela), ı smai l  Sabri (Birleşik Arap Cumhuriyeti), 
György Göncöl (Maca ristan), Evgeni Kamenov (Bulgaristan), Stefa n Here
ti k (Çekoslovakyci), Heins Schwars (Federa l Alman Cumhuriyeti) katı l 
m ıştır. 

ludek Urban, Jozef Zavada ve Vladimir  Gerloch (Çekoslovakya) Hans 
Mül ler (Almanya Demokratik Cumhuriyeti) yazı l ı  raporlarını sundular. 

Bu sayı mızda konfera ns tutanaklarının i l k  kısm ın ı  yayınl ıyoruz. Çağdaş 
kapitalist iktisadındaki ü retim gel işmesi sorun la rına, tekelci Devlet kapi
talizminin toplumsal ve iktisadi sonuçlarına ve sınıf mücadelesine a it ikinci 
kısım gelecek sayı mızda yayı nla nacaktır. 

Bugün neşrettiğ i miz metinler, tartışmalar esnasında incelenen başlıca 
sorun lara göre ayrı l mıştır. 
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çağımız ve Marksizm 

Yuri Frentsov'un açı l ı ş  konuşmasında bel i rti ldiği  gibi ,  bu günkü siyasi 
durumun ve i çindeki çel işmeli  eği l imlerin incelenmesi, emperya list strate
j inisinin benimsediği başl ıca hatların ve g üttüğü başl ıca a maçların tespiti 
işinde, ma rksist iktisat doktrin in in bize getirdiği yeni l ikleri işa ret etmek 
çok i lg inç o lur. 

Kapital'ı n  birinci c i ld in in yüzüncü ; «Emperyalizm, kapitalizmin en üst 

aşaması"nın el l i nci yayın yı ldönümü, marksist-ieninistlerde teorik d üşünüyü 
ca nlandırd ı ,  d ikkatı, kapital ist gelişi min temel sorunlarına çekti. 

Konferansta yapı lan bütü n konuşmalarda,  okunan bütün raporlarda 
aynı fikre rastlanmaktad ı r. «Ka pital" ın ve «Emperyal izm"in yayınlandığı 
yı l lardan bu yana meydana gelmiş bütün yeni oluş ve süreçlere rağmen, 
çağdaş ka pita l izmi ele a lan  b ir  inceleme, bu iki eserin temel sonuçlarına 
dayanırsa, metoloj i lerinden esenlenirse ancak, bir  değer taşıya bi l i r. 

Avgeni Kamenov şu noktayı bel irtmiştir :  Çağdaş kapita l izm incelendiği 
zaman, Marksın varmış olduğu sonuçların  değerlerinden h içbir şey kay
betmedikleri görülüyor. Çünkü Marks'ı n  a macı, kendi  çağ ı ndaki kapita
l izmin, fotografik diyebileceğ i miz b ir  ta rifin i  vermek deği ld i .  Marks, ikti
sadi ve toplumsal gel iş imin genel bir teorisini  yaratma k  istiyordu.  Kapi
ta l izmi tarihsel bir sistem olarak inceleyen Marks, bu sistemin gel işmesini 
yöneten kanunları ve prensipleri keşfetti ; kapita l izmin menşeini ,  olgun
laşma çağ ın ı ,  ve ilerideki gel iş iminin objektif eği l i mlerini bi l i msel bir  
şeki lde izah edebi ld i .  

Kapital'ın ve Emperyalizm'in yı ldönümü, bize bu eserlerin gerek teorik 
gerekse pratik büyük önemini bir kere daha ta kdi r  etmek ; Marksizm
leninizmin, bir bütün olarak, bugünkü gelişme durumunu tespit etmek 
fırsatını sağ lamışt ır. Jozef Zawadski 'n in  bel irttiği g ibi,  bugün burj uva ikti
satçı lar ının bile Marks' ın  teorisine karşı bu kadar  ilgi göstermeleri, ideolo
jik düşmanlarımız ın Marks'a - iddialarına göre - «ası l  it ibarın ı "  iade 
ederek, bugünkü kuşağ ı n  Ma rksistlerine karşı Marks'ı ku l lanmaya kal kış
maları ,  hiç şüphesiz, bir tesadüf deği ld i r. 

Bugün Marksistlerle Marksist olmayan lar  (veya da Marksist a leyhta rıarı) 
arasında yürütülen tartışmada, mesel e, marksizmin iktisat teoris inin değe
rini hôlô koruyup korumadığın ı ,  bugünkü sosyal izmin,  bugünkü kapitaliz
min ne olduğunu an lama mıza yard ı m  edip etmediğin i  tespit etmektir. 
Jozef Zawadski şöyle dedi : .. Kanaatıma göre, Marksizme ve leninizme 
buluna bi leceğ imiz en büyük h izmet, Marks' ı n  ve lenin ' in  bugün de hakl ı  
o lduklarını ,  eserlerindeki her cümlenin bugün de değerini koruduğunu 
ispat etmek deği l ; ödevimiz, Marksizm-Ieninizmi yaratıcı şeki lde gel iş
tirmek, çağ ı mıza uygu la m katır. Bugün bir Ma rksistin i lk ödevi işte budur." 

Heins Schwa rz' in belirttiği g ib i : Batı ü lkeleri ndeki i ktisatçı lar ve geniş 
ayd ı n  çevreleri a rasında, Marks' ın  ve lenin' in itibarı durmadan artmak
taysa, bunun bir  nedeni, burjuva düşüncesi nin içinde bu lunduğu buna-
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l ımd ı r, bugünkü gerçekleri izah edebi lecek yeni firkirler arama zorunlu lu
ğudur. Sosyal ist ü lkelerin elde ettiği başarı lar  d a  burada büyük rol  oyna
mıştı r. 

Emile Bjarnsson şöyle dedi : Kapita l ' ı n  birinci ci ldi  çıktı çıkalı ,  her on 
yı lda bir, dönemin meşhur burj uva iktisatçıları ve düşünürleri (Böhn
Bawerk'ten, Keynes'ten Samuelson'a kadar) Marksizmin eski miş, ölmüş bir 
b i l im olduğunu iddia ederler. Ama hedense her defasında Marks, masal
larda ölüp ölüp d i ri len kuş g ibi - eskisinden daha da ca nl ı  ortaya çıkıyor, 
hayat da a leyhine bulunanların  teori leri ni s i l ip süpü rüyo". 

Jozef Zawadski, konuşması nın büyük bir  kesiminde, burjuva d üşünürlerin 
Marksizmi nası l  a nladı klarını a nlattı. Marks'a karşı yürütülen polemi k  çok 
çeşÜI i  şeki l ler a lm ıştı r :  I ktisadi  doktrin in i  topyekun reddetmeye ka lkışa nlar, 
i ktisatçı Marks'ı devrimci Marks'tan ayı rmaya çal ışan lar  oldu.  Bugün 
burjuva i ktisatçı la rı ,  çoğ un lukla, Marks' ı n  kendi çağ ındaki ka pita lizmi 
tarif ettiği zaman hakl ı  olduğunu, ama bu teoris inin bugünkü kapita l izme 
tatbik edi lemiyeceğ ini iddia ediyorlar. 

Bir süreden beri - özel l ikle Iki nci Dünya Savaşından bu ya na - Marks' ın 
teorisi ,  kapital ist ü lkelerdeki siyasi iktisad ın  gelişimine gittikçe a rta n etki
ler yapmaktad ı r. Fransız tarihçisi Emi le Ja mes' in belirttiği g ibi, bug ün 
ka pita l i st ü lkelerde Karl  Marks' ın  fikirlerine gösteri len i lg i  h içbir zaman 
bu ölçüyü bulmamıştı. Refah Toplumu adl ı  eserinde John K. Gol braith, 
Batı l ı  iktisatçı la rın ın eskiden Marksı n etkilerini fazlasiyle küçümsemiş ol
duklarını söylüyor. Marks mi lyonlarca i nsanın üstadı hal ine geldikten 
başka, doktrin in i  reddedenlere bile derin etkiler yapmıştır. Amerikan Eco

nomic Association bile, Kapila/'in yüzüncü yı ldönümünü kutla mak üzere 
özel bir toplantı terti plemiştir. Bu toplantıda söz alanlar ın hemen hemen 
hepsi Marksist g örüşlerin, toplumun gelişmesine olduğu g ibi, iktisat i lminin 
g elişi mine de yaptığı etkileri belirtmiştir. 

Bugünkü burjuva i ktisadi d üşüncenin en güçlü akımı ,  «gel iş im teorisi .. 
ta rafta rları bi le, Kapital yazarı n ın önemini kabul etmektedi r. Meselô, 
Amerikal ı  iktisatçı Domar, dengeli bir iktisad i  gel iş imin şartlarıyla i lg i l i  
ve Keynes naza riyesinin yeni  b ir  şekl ini  teşkileden tezlerin Ma rks'a çok şey 
borçlu olduğunu bel irtiyor. Burada, çağdaş teoride son zamanlarda a ncak 
i ncelenen ik ikesiml i  gelişim ve a rtış sisteminin i l k  örneğin i  Marks'a borçlu 
olduğumuzu hatırlatal ım.  Marks' ın  tespit ettiği üretim gel iş imi şemaları 
bugünkü kesimler dengesi nazariyesinin i l k  şekl in i  teşkil etmektedi r. 

Vladimir  Gerloch'a göre : Marksist teori yeni görevler yüklenmek zorun
dad ı r. Iktisad i  siyasetin, her çeşit sosyal ist ekonominin yönetiminde 
temelde bu teori bulunmaktad ı r. Kapita l ist ekonominin incelemesini  yapar
ken, Marks, bu ekonominin gel işmesini yöneten spesifik kanunu keşfettiği 
g ibi,  b i r  takım genel tezler de tespit etti. Kapitalist düzende meydana 
gelen i ktisad i  süreçlerde kendi lerine özgü özel l i kler bulunduğu gibi, kapi
tal izme özgü ol maya n yönler de bulunmaktadı r. 
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Jozef Zawadski da konuşma sın ın sonunda bu noktaya temas ederek ! 
«Marksist iktisat teoris in in baş l ıca ödevlerinden biri, sosyal ist ekonomide 
bir yönetim sistemi tespit etmek, sosyal ist pazarın işleyişi, fiat mekaniz
masıyla i lg i l i  sorun ları deri n lemesine inecelemektir .. dedi.  

Bugün birçok sosyalist ü lkede, iktisatçı la r  pazara, yeni toplumda yeri 
o lmaya n bir unsu r diye ba kmıyorlar. Gerçekte pazar, insa nlar  a rası i l iş
ki leri düzene soka n,  eşdeğerlik prensibine dayanan bir şeki ld i r. Kapita
l izm, pazarı en son kerteye kadar  gel iştirdi, eşdeğerlik prensibi ka pita l ist 
sömürü kanunu hal ine geldi .  Sosyal ist toplu m  sömürüyü, insan lar  a ras ın
daki temel iktisadi  eşitsizl iği ortadan kald ı rdı .  Sosyalist toplumda, paza r 
meka nizmasın ın ,  bir plôna tabi o lara k, bütün toplumun yara rına işleme
sini sağlayaca k şartlar bulunmaktad ı r. 

Toplantıya katı lan la rı n  hepsi, dogmacı l ığa da,  deneyci l iğe de karşı 
çıkan Marksizm-Leninizmin gerçekten yaratıcı niteliği üzerinde durdu lar. 

Söz a lan la rdan bazı ları şu noktayı bel i rtti : Bugü nkü kapita l izmi ele a lan 
i ncelemelerin en büyük eksikliğ i : üretici g üçlerdeki gel işmenin, burj uva 
üretim i l işkilerine yaptığı etkiler üzeri nde yeteriyle durmamalarıdır. Bu 
noktada Zawadski 'n in  düşüncesine katı lan  Mi los Cihak şunları söyled i : 
Uretici güçlerle ü retim i l işki leri a rasındaki d iyalektik birl iğin, birbirlerine 
yaptı kla rı karşı l ı kl ı  karmaş ık  etkilerin ya n l ı ş  bi l in mesi veya yeteri kadar  
incelenmemesi, kapital izmdeki genel buna l ı m  döneminde ü retici g üçlerin 
d u rgun olacağını  savunan tezin yı l la rca muteber sayı lmasının sonucudu r. 
SBKP-nin XX-nci ve XXI I -nci Kongreleri, SBKP-nin yen i  prog ra mın ı  hazı r
lamak üzere düzenlenen toplantı lar, bi l i msel ve tekni k  devrimle i lg i l i  yeni 
bi r Ma rksist teori n in  meydana gelmesine yard ı m  etmiştir. Çeşitli komünist 
partilerinde, çok önemli teorik çal ışma lar  yürütüldü.  Gerek ka pital i st 
gerekse sosya list ü lkelerde, bu sorunu ele a lan  Ma rksist eserler yayı n landı .  

Prag toplantısında önemle bel irtilen bir nokta da şu : çağdaş ka pita l izmi 
ele alan incelemeler, Ma rks'ın ve Len in in  eserlerinde olduğu gibi, bir 
sınıf nitel iği taşıma l ıd ı r. Antonin Kolna r' ın  dediği g ib i : Sosyal kalk ınma 
uğruna savaşan işçi s ın ı f ın ın  meseleyi iy i  bi lmesi n i  temin  iç in ,  çağdaş 
kapitalist ekonomisinin mekanizmaların ı ,  devletin yaptığı m üdahaleyi, 
iktisadi politikayı derinlemesine incelemek zorun ludur. 

John Cam pbell'e göre : Tekelci Devlet ka pital izminin bugü nkü aşaması 
hakkında doğru b ir  hüküm verebil mem iz, böylece mantıklı tekel-aleyhtarı 
bir stratejiye başvurarak bu devlet kapita l izmine karşı daha etkili bir 
şeki lde savaşa bi lmemiz için, Lenin in  ya ptığ ı  incelemelerden faydalan
mol ıyız. 

Toplantıya katı lan lardan bazı ları, çağdaş kapita lizmle ilgili Marksist
lenin ist teori n in  bugünkü gelişme aşamasında, tekelci devlet kapital iz
min in  kategoriler sistemi özel bir önemle incelen melidir. Bu incelemere de 
Len in in  eserleri temel teşkil etmel idir. Gheorghe Badrus'un raporunda 
belirti ldiği gibi : ka pital izmi inceleyen Ma rksist-Leni nist siyasi iktisad ın  
ödevi, kapita l ist kategorileri çağ daş bir tasnife ta bi tutmak, bu kategori ler 
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a rasındaki münasebetleri meydana çıka rmaktır. Böyle bir iş in yapı l ması 
hem teoriyi zengin leştirir, h em de marksis leninist siyasi iktisat metodların! 
daha mükemmel bir hale getirir. 

Badrus, kapita l izmdeki çelişmeleri ve kategorileri etki a lan larına ve 
oynad ı kları role göre sistemli  bir ta blo hal inde tespit etmenin çok faydal ı  
olacağın ı  söyledi. Evvelô, kapitalist işletmeler seviyesindeki üretim i l iş
kilerine özgü mi kro-ekonomik çelişmeleri ve kategorileri tespit etmek 
ıôzım.  Çeşitli ü retim kol la rı ve mi l l i  ekonomi seviyesindeki ü retim i l işki le
r in in tesirleri, gerek karşıt s ınaflar arasında, gerekse bu s ın ıfla r içinde 
- örneğin, kapitalistler a rasında - kuru lan i l işkiler ise ma kro-ekonomik  
kategoriler a rasında yer  a l ma ktad ı r  ortalama kôr oran ı ,  faizler, rekabet, 
mal i  sermaye vb. Nihayet, u lusla rarası  üretim i l işkilerinden doğan "d ünya
ekonomi k» ad ın ı  verebi leceğimiz kategori ve çelişmelere a payrı bir yer 
ayrı lmal ıd ı r. (Dünya piyasası, sermaye ihracı, u lus lara rası  tekeller.) Dretim 
i l işkilerin in a yrı ayrı kesimlerinde ve ayrı ayrı seviyelerinde, ticari kô r  g i bi, 
sermayenin örgensel yapısı gibi ,  iktisadi  kategori lere rast lanmaktadır. 
Bu kategori leri n bütünü ,  ka pita l ist iktisad ın  "anatomik sistemi .. d iyebile
ceğ imiz sistemi meydana getirmektedir. 

Mi leikovski de bu görüşe katı lmaktad ı r :  Sovyet bi l im adamları ,  tekelci 
devlet meka nizmasındaki i ktisadi  kategori sistemini  bütün ayrıntıla rıyla 
i ncelemek zorunluluğunu idra k  ediyorlar. Yeni (fenomenlerin) oluşla rı n  
incelenmesinden, b u  oluşla rı toplu halde ve çok daha geniş o larak tetkik 
edecek ve sistemleştirecek daha soyut bir senteze geçme zamanı gelmiş
tir. M i leikovski, derg imizin tekelci devlet ka pita lizmiyle i lgi l i  teorik çal ış
malara daha fazla önem vermesin i  istemiştir. 

Tekelci devlet kapitalizmi 

Toplantıda yapı lan konuşmaları n  çoğu, tekelci devlet kapita l izmin in  
bugünkü gel işme aşamasında ortaya çı karttığı sorun lara ayrı l mıştır. Ası l  
mesele, her şeyden önce, tekelci devlet ka pita l izminin n itel iğ in i  v e  özünü 
ta n ı m lamaktı r. 

Tudor Potolache'n in  bel i rttiğine göre : Burjuva toplumunda meydana 
gelen büyük değ işik l ikler karşısında, tekelci devlet kapital izmine, burjuva 
toplumunun bugünkü gel işme aşaması, bugünkü gelişme şekli diye bakan 
Ma rksist a ratırmacıların sayısı g ittikçe a rtıyor. 

ısmail Sabri için, tekelci devlet kapital izmi bugün artık istisnai şartlar 
zoruyla a l ınmış  istisnai ve ivedl i  tedbirler olmaktan ç ıktı ; gelişmiş bir 
kapita l izmin tabii şekli ha l ine geldi.  

Tekelci devlet kapital izmi, kapital izmin bugünkü aşamasıdır. Bu görbşü 
birçok konuşmacı lar  savundu : Christian  Vernay, Lutz Meier, Ludek Urba n, 
Hannes Wu nderlich, vb. 
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Christian Vernay i le Antonio Pesente'ye göre, tekelci devlet kapita l iz
mi ni, meydana çık ış ın ı ,  gelişmesini tôyin eden, Marks' ı n  keşfettiği bir 
kanunun etkisid i r :  Sermayenin değerin i  a rt ırma k i mkôn ları s ın ı rl ı  o lunca, 
kôr haddinde düşme eğ i l imleri bel iri r. Pesenti 'n in  bel i rttiğine göre, dev
leti n müdahalesi hesa pl ı  bir şekilde yapı l ı r  ve sermaye değeri n in  a rtış ın ı  
sağlayacak bir şart hal ine gel irse a ncak, tekelci Devlet kapita l izmi var, 
deni lebi l i r. 

Yine Pesenti 'n in bel irttiğine göre, tekelci devlet kapital izmi, iktisad ın  
bütününü mal i  sermayenin çıkarlarına tabi tutmaya çal ışan b ir  iktisadi 
siyasetin bir kesim i  sayı lmamalı ,  sadece. Tekelci devlet ka pita lizmi bütün 
ka pitalist sistemin devam edebi lmesi, günden güne ş iddetlenen çeliş
melerin etkisiyle iflôs teh l ikesi karşısında kal a n  mevcut toplumsal yapı
lar ın korun ması için gereken, ka pita l i st topl umun iktisadi ya pısını  deva m 
ettirmek için şart o lan bir unsur hal ine gel ir  artık. 

Tudor Potolache'ye göre : Bug ünkü tekelleşme seviyesi göz önünde tutu
lu nca, tekelci kapitalizme, ka pital izmin bir üst-ya pısı  d iye bakmak ya n l ı ş  
o lur  (oysa, tekelci kapita l izm serbest rekabet hôkimiyetinden tekel lerin 
hôkimiyetine geçiş döneminde bir üst-yapı id i). Bugün artık tekelci kapi
tal izm gelişmiş kapital ist ü lkelerde iktisadi  yap ın ın  temel unsu rlarından 
birin i  teşkn ediyor. Tekelci ka pita lizmi ka pital izmin b ir  üst-ya pısı san mak, 
kapital ist ü lkelerdeki gelişiminde meydana çıkan olayların bi l imsel iza hın ı  
güçleştirir a ncak. Hiç şüphesiz, gel işmiş kapita l ist ü lkelerde küçük ve arta 
kapital istler hôlô çoktur. Ama iktisatta oynad ıkları rol çok azalmıştır. 
Tekelci ol iga rşi toplu msal sermayeyi, u lusal kaynak ve servetleri n büyük 
bir kesi min i  çekmek ve kul lanmak için g ittikçe genişleyen, çok esnek bir 
d üzen kurmuştur. Sözde bağımsız ufak ve orta ş irketler, gerçekte büyük 
tekellerin şubelerinden başka bir şey deği ld ir. 

Pesenti 'n in  belirttiği g ibi, iktisatla siyaset arasındaki i l i şki ler g ittikçe 
daha sı kı o luyor. Kapital i st, gitgide istediği gibi  kara r veremiyecek, hare
ket edemiyecek hale gel mektedir. Sın ıfı n ın  bir temsi lcisi o lara k  ha reket 
etmek, çıkarların ı  koruyabi lmek için, Devletten,  yan i  s ınıf  teşki lôtın ı n  en 
yüksek şekl inden fayda lonmak zorundadır. 

A. Mi lei kovski tekelci devlet ka pita l izmine hem i ktisadi hem siyaseti 
içine a lan  bir olay diye bakmak zorun lu luğu üzerinde durdu. Tekelci Dev
let ka pita l izmine, sadece i ktisadi kategorilerden biri diye bakmak, bu 
ka pital izmin nitel iğ in i  an lama mıza engel o lur. Çağdaş kapita l izmin, bütün 
iktisad ı n  çerçevesi ve iki sistem a rasında yürütülen mücadele şartları 
içinde geliştiğini ,  bu m ücadelenin etkisi a lt ında da tekelci Devlet ka pi
tal izmini yöneten kanunları n  mütemadiyen değiştiğin i  u nutmamak ıôzım. 

Tudor Postolache da aynı noktan ın  üzerinde durd u :  Gerek i ktisadi 
temeli, gerekse üst-ya p ı la rı içine o lan  tekelci devlet ka pital izmi, i ktisadi  
etkenlerin tesirinde kald ığ ı  gibi ,  u lusal gelenekler (örneğin ,  Ingi lterede, 
Fra nsada, ıta lyada, m i l l i leşti ri lme parolasıyla d i le  gelenler), harpler, 
s i lôh la n ma vb. gibi  siyasal ve toplu msal etkenlere de tabidir. 
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Ha nnes Wunderlich, tekelci devlet kapita l izmine, kapitalizmdeki genel 
buna l ım ın  sonucu ve bel irtisi ; dolayısıyla dünya kapital izminin bir çöküş 
şekli, yani çağdaş büyük güçleri n dolaysız etkisinde kalan bir süreç d iye 
ba kıyor. 

Antonio Pesenti'ye göre de bu nitel s ıçrayış - yani tekelci devlet ka pi
ta l izmi - kapital izmin genel buna l ı m  dönemine g i rdiği anda başla mış, ve 
bu buna l ım ın  bir görünüşüdür. 

Francisco Mieres bu görüşe katı lm ıyor. Kapita l izmde görülen, bugüne 
kada r eşi görü lmemiş bu gelişme, b ir  buna l ım ın  sonucu olabi l ir  m i ?  
Tekelci devlet kapita lizmi b u  bunal ım ın  sonucu nası l olur? Mieres'e göre, 
üretici güçlerin gelişmesi de tekelci devlet kapita l izminin as ı l  nedeni ola
maz. Bu neden - Mieres'e göre - savaşlara, sınıf mücadelesine ve en 
n ihayet iht i lô l lere, sosyal izmin zaferine yol açan kapita list üretim i l iş
kilerin in  nitel iğidir. 

Ama Antonin Kolar' ın kanaatına göre : Çağdaş ka pita l izmin öıel l iklerini  
teşkil eden yeni olayları incelersek, ü retici g üçlerin varmış olduğu düzey, 
kapital ist i ktisad ın  işleyişinde - özell ikle 1 930 yı l larından bu yana - mey
dana gelmiş değişmeler, tekelci kapita l izmdeki i ktisadi  ve siyasi çelişmeler 
gibi  unsurların, burjuva devletin in iktisoda ya ptığı  müdahalenin objektif 
şa rtların ı  teşkil ettiği sonucuna va rma mız pek mümkün deği ld i r. Kendi  
menfaatlerin i  korumak ve ka pital izmin yaşa masın ı  sağ lamak iç in,  burjuva 
s ın ıfı, bütün toplum için fevka lôde önemli  bir tak ım toplumsal ve iktisad i  
sorun lara çözüm yol ları bu lmak zorundadır. Bu temel sorun lar :  I ktisadi 
a rtış, ta lep, yatırı m lar, bi l imsel ve tekni k  i lerlemeler, çevri msel değişmeler, 
işsizl ik, öğretim, sosyal sigorta, nüfus, iç-ya p ı lar, tabıatın korunması vb. 
g ib i  konula rla i lg i l i  o lanlard ı r. 

Kapital ist toplumdaki çel işmelerin keski nleşmesine ve artsız arasız geliş
mesine yol açan başl ıca nedenlerden biri, ü retici güçlerde, daha çok 
bi l i msel ve tekn ik devri min etkisiyle, meydana gelen fevka lôde hızl ı  yük
seli Ş ve mükemmelleştiril med ir. Ama Görgy Göncöl 'ün bel irttiği gibi ,  bu 
gerçeğe dayanarak, tekelci devlet kapital izminin varl ığ ın ı  sadece bi l i msel 
ve teknik gel iş imin ihtiyaçlarına bağlamak durumu fazlasıyla basitleştir
mek ; üretici g üçlerle ü retim i l işkileri arasında bulunan zorunlu bağlar 
kanununu sadece Mekanist b ir  an layışla yorumlamak olur. 

Ramon Pena ise şunu bel irtti : Devletin iktisad i  hayata devaml ı  müda
halesi , hiç şüphesiz, maddi temelde meydana gelen değişmelerin etkisi 
a lt ındad ı r. Ama bu müdahalenin temel nedeni as ı l ,  toplu msal çel işmelerin 
genişlemesi ve derin leşmesid i r. Devletin müdaha lesini arttıran çeşitli 
etkenlerin önem nispeti, ele a l ınan ü lkedeki şartlara, bu ü lkenin d ü nyada 
işga l  ettiği yere göre değişmektedir. 

Dengeli bir ortam içinde gelişmeyi sağlaya bil mek için tekelci devlet 
kapital izminin bir koordinasyon ve plônlama meka nizması bulunmal ıdı r. 
Bu mekanizmada ise (devlet ş irketleri, karma şirketler. Devletin yaptığı 
siparişler, açtığı kred i ler, sağladığ ı  tahsisat vb. g ibi) dolaysız etki ; (ver-
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g i ler, yatı rı m ve kredi pol it ikası ,  yaba ncı ü lkelerle i ktisad i  i l işki ler, iç piya
sayı d üzen leme vb. g ib i) dolayl ı  etki araçları vard ı r. Ama bütün bunlar 
bazı  maddi şa rtlar ın va rl ığına bağ l ıd ı r :  Çağdaş üretim kesimlerin i n  yük
sek gelişme düzeyi, dü nya iş  böl ümüne geniş bir n i spette kat ı lma, bu iş  
böl ümünde i htisas sahibi hal ine gelme, sağlam b irik im kaynakları ,  kalitye 
el emeğ i, bi l i msel temel ler, beratlar, sosyal ve iktisadi  denge vb. 

Hôkim sınıf ın çıkarları i ktisadi gel işmenin itici gücüdür hôıô. Bu çıkarlar 
ve bu çıkarları savunan g üçler, soyut, «saf» unsurlar deği ld i r. Bugün bu nlar  
eskis inden de karmaşık, çel işmel id i r. Devlet in yaptığı müdahalenin doğ
rudan doğ ruya kaza nç isteğin i  tatmin etmemesi, hatta bazan bu isteğe 
karşı gel mesi bundandır. 

John Ca mpbel l ' i n  toplantıya sunduğu ra por, tekelci devlet meka niz
ması n ı n  önemsiz say ı lam ıyacak başka b ir  yönünü bel irtti : işçi s ın ıfı n ın  
ka pita l izme günden güne daha ş iddetle meydan okuması,  yönetici sı nıfı 
bu meydan okumayı hesaba katmak;  kapital ist üreti m  gel işmesi ve sömü rü 
s istemi ni  devam etti rmek üzere her yola - başta devlet mekanizmasına -
başvu rmak zorunda bırakıyor. 

Barba Zaharescu'nun bel i rttiğine göre, tekelci devlet ka pita l i zmin in  b i r  
ta n ımlanması ya p ı l ı rken, kaçını lacak ik i  öneml i  hata vard ı r :  Marksist 
i ktisatçı lar, bir za man lar, tekelci devlet kapita l izm in in, tekel lerin devlet 
üzeri nde kurduğu m utlak hôkimiyete bağ l ı  olduğunu iddia ediyorlardı. 
Böyle bir iddiada bulunmak, burjuva devlet in in,  tarihsel gel iş imi  iç inde, 
h izmet ettiğ i burjuva sı n ıfıyla binlerce bağlarla bağ l ı  olduğunu, a ma bu 
s ın ıf ın bütününü temsil ettiğ i  iç in de, bel l i  bir otonomiye varmış bir meka
n izma kurduğunu unutmak o lur. 

Zaharescu iç in tekelci devlet ka pita l i zm in in  başlıca özel l iğ i ,  devlet 
meka nizması ile tekelci sermayenin yönetici zirveleri a ras ındaki karşı l ık l ı  
s lz lŞ ve bi rleşmed i r. Bunu, doğrudan doğ ruya tekelleri temsi l  edenleri n 
devlet meka nizmasında günden güne daha önem l i  yerler işgal etmesinde 
olduğu kada r ;  devletin el inde bulunan, tekelci çevreye karşı b i r  dereceye 
kadar muhtar kalmasını  sağlayan iktisad i  müdahale ve etki yol larının gün
den güne daha büyük rol oyna ması nda görüyoruz. ate ya ndan, işçi s ın ı 
f ın ın  g itti kçe kuvvetlen mesi bu  açıdan ihmal  ed i lemiyecek bir unsurdur :  
bu kuvvet, devletin ha reket serbestliğ in i  kolaylaştı ran  öneml i  b i r  etken 
teşkil eder. 

Devletin vazifesi, eskiden beri, temsil ett iği  s ın ıf ın çıka rların ı  koru maktır. 
Bunun iç in de tekelci Devlet kapita l izmi bütün burjuvazin i n  çıkarların ı  
savunuyor. Ama büyük burj uvazi i l e  küçük ve orta burj uvaziyi, tekelci o l 
mayan burjuvazi i le tekelci burjuvaziyi bölen, a ralar ın ı  aça n  özel çıkarlar 
da var. Hatta, tekelci sermayenin şu veya bu kategoriS i  i le  şu veya bu 
kategorisi arasında çatışmalara yol açan daha da dar çıkarlar  vardır. 
Demek oluyor ki savu nulması  gereken çıkarla rın hepsi bir değ i ld i r. 

Burjuva devleti, y ine tekelci devlet kapita l i zm i  çerçevesi iç inde bel i rl i  
Bunun iç in d e  tekelci devlet kapita l izmi  bütün burjuvaz in in  çıka rlar ın ı  
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çıkarlarını ,  falan çevrenin çıkarlarına zara r  verecek şeki lde korumak -
zoru nda kal ıyor. örneğ in, Ameri ka n devleti bug ün yı lda 70 mi lyon dolar 
harca maktad ı r  (Viyetnam savaşına gereken s i lôhlar için).  Hiç şüphesiz, 
bu durum si lôh üreti mine doğrudan doğ ruya bağ l ı  tekeller için kô rl ıd ı r. 
Ama öte yandan, bu harca malar burjuvazi n in  bir  kesi minde Johnson 
hükü metin in  harp politikas ına karşı günden güne a rtan bir muhalefete yol 
açıyor. 

öte yandan, Tudor Postolache'nin bel irttiğine göre, çok yayg ın  bir 
kanaate göre, tekelci devlet ka pita l izmin in başl ıca özel l iğ i ,  devlet gücü
nün tekellerin g ücüyle, kapital izmi korumaya ve devam ettirmeye çal ışa
cak, tekelci burjuvaziye azami kazancı sağ layaca k tek bir  mekanizma 
hal inde birleşmesid i r. Ama bu yorum tekelci devlet ka pita l izmiyle i lg i l i  
Ma rksist görüşleri n gelişi minde va rılacak son nokta olamaz.  Tersine, bu 
görüş, yen i  yeni incelemeler için bir  hareket noktası teskil etmektedi r  
a ncak. Zaten bu incelemeler ha len ya p ı lmaktad ı r. 

Bütün ta rtışmalarda bel irtti ldiği  g ibi : Tekelci delet kapital izmi kadar 
çok-yönlü ve karmaşı k  bir o luş, bi rbirine s ıkı s ıkıya bağ l ı  ve birbirin i  etki
leyen bir ta kım nedenlerle ;  her şeyden önce burjuva dünyasında g itgide 
keskinleşen çel işmelerle izah edilebi l i r  (özel l ik le üreti min  toplumsal şek
l iyle mü l kiyetin özel ve kapital ist şekl i a ras ındaki çel işmeler ; emperya l ist 
devletler arasındaki çel işmeler ; emperyalist devletlerle gelişme yoluna 
yeni g i rmiş ü lkeler a rasında ki çelişmeler, ve  ni hayet karşıt i ki dünya 
sistemi a ras ındaki çelişmeler g ibi). Sosya list dünya sisteminin meydana 
gel işi, gel işmesi, p lan l ı  sosyal ist iktisodın e lde ettiği başa rı lar karşısı nda, 
çökmeye yüz tutmuş bir dünya bütün kozların ı ,  bütün çarelerin i  ortaya 
koymak zoru nda ka lmıştı r. 

Tekelci devlet kapitalizminin gelişimindeki aşamalar 

Tartışma lara katı lan lar, tekelci devlet ka pita l izmin in geçirdiği  dönem
leri, gelişme aşamalarını özel bir  önemle i nceledi ler;  Tekelci devlet kapi
tal izminin çeşitli dönem leri nde şu veya bu ülkede aynı şeki l leri a lmadığ ın ı  
belirttiler. öte ya ndan, konuşmacı lar  şu nokta n ın  üzerinde durdu lar :  
Tekelci devlet kapita l izmin in a ld ığ ı  şeki l lerdeki özel l i kler, bu kapital izmin 
gel işmesinde burjuva ü lkelerin in  çoğunda rast lanan bazı  t ip ik aşama lar  
tespit etmemize engel  deği ld ir. 

Jak Natan, Bulgarista nda, tekelci devlet ka pita l izmin in bazı unsurlarına 
Birinci Dünya Savaşından önce bile rastlandığ ı n ı  söyledi. Nitekim daha 
o dönemde devletin iktisad i  hayat ın bazı kol larına müdahale ettiği görü l 
mekted i r :  demiryol ları ,  posta, telgraf, ma den  endüstrisi, ba nka lar  vb .  g ibi 
o lan larda.  Bununla beraber, tartışmaya katı lanları n çoğu (örneğ in  Chris
tian Vernay, T udor Postolache, Ludek Urban vb.) tekelci devlet kapital iz
min in  Biri nci Dünya savaşı döneminde beli rmeye başladığın ı  söyledi ler. 
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Tudor Postola�he'n in  bel i rttiği g ib i : Tekel ler başlıca emperyal ist ü lke
lerde, mutla k bir hôkimiyet sürd ü rdü kleri bir dönemde, muazzam bir  savaş 
meka nizmasının yönetim ve d üzen lenme zorunluluğu, devlet meka nizma
sıyla özel tekel lerin s ıkı sıkıya birleşmesini gerektirmiştir. Tekelci devlet 
kapital izmin in i l k  bel i rti lerini sezinlemek, devletin m i l l i  i ktisada normal 
m üdahalesiyle - ki bu müdahele harp esnasında tekeller-öncesi dönemde 
bi le ol uyordu-tekel lerle devlet arasında başlaya n bu «birbirine sızma,. 
olayı a rasındaki farkı görmek ve bu olayın nitel ik  bakımı ndan yepyeni 
bir unsur teşkil ettiğin i  a nlamak;  tekelci kapital izmin,  tekelci devlet kapi
ta l izmi  haline gelme eğ i l im i  konusunda, g erek teorik, gerekse pratik 
bakımdan, çok önemli sonuçlara yol açaca k yorumlarda bulunabi lmek 
için, lenin in  sezişi ve kavrayışı şa rttı. 

John Campbell şu noktayı hatı rlattı : Ha rpten sonra burjuvazi devletin 
tekelci kontrolünü hemen kısıtla maya, ve i m kô n  n ispetleri içi nde, savaş
öncesi şa rtlara dönmeye çal ışmıştı r. Ta rt ışmalara katı lan  başka temsilci ler 
(Antonio Pensenti, Tudor Postolache, ludek Urban ve Stefan Heretik) 
Ca mpbel l ' i n  bu görüşüne katı ld ı lar. 

A. Mileikovski, tekelci devlet kap ita l izmin in  Birinci Dünya Savaşından 
sonra, 1 930 y ı l lar ına kadar, b ir  baskıya ta bi tutulmuş olduğu görüşüne 
katı lmadı .  Bu baskıya benzer eği l im,  1 920 y ı l larında meydana gelen 
süreçlerin küçümsenmesinden doğmuştur. Birinci Dünya Savaşından sonra ,  
iktisad i  v e  askeri iç-gücü kavra mı  ortaya çıktı . Askeri naza riyeci ler, «Zafer 
iktisadi kaynak ve imkônların seferber edi lmesiyle elde ed i l i r» kanaatına 
vardılar. I ktisad i  ve askeri iç-gücü kavramın ı ,  bu iç-gücü elde etme i mkôn
lar ın ı ,  tekelci devlet kapital izmi çerçevesi iç inde elverişli kuru luşların 
yaratı l masına bağladıriar. Faşizmi n  1 929-1933 buna l ı m ı ndon çok daha 
önce ortaya çıktığını  da unutmıyal ım. Oysa, m ilitarist çevrelerine bağlı  
faşizmin amacı, tekelci devlet kapita l izmini  g üçlendirecek çeşitli tedbi r-. 
lere başvurmak, iktisadi ve askeri potansyeli yükseltmekti. 

Bu  şartlar içinde, 1 930 yıl ları ndan önce, tekelci devlet kopitol izminin,  
Birinci Dünya Savaşı tecrübesine dayanan lenin in  i zah ına uygu n  düşme
diğ i  iddia edilemez. len in  harp tecrü belerin i  ge ıiel leştirmekle yeti nmedi, 
kapita l ist gelişmenin devaml ı  eğil i mleri n i  de genelleşti rdi .  Daha sonra, 
- iktisadi ve askeri potansyelden başka - ü lken in  bütün iktisadi i çgücünü 
kuvvetlend irebilmek için kapital izmin iç ya pı larında tekelci Devlet kapita
l izmine götüren değişmeler zorunlu hale geldi .  

Tartışmalara katı lanları n  hepsi şu noktada birleşti ler :  1 930 yı l larında, 
dünya buna l ımı ndan sonra, devletin kapita l ist müdahalesi yeni b i r  aşa
maya varmıştır. Antonio Pesenti 'n in  dediği g ibi,  burjuvazi oluşa n süreçleri 
o zaman a n la maya başlad ı .  Büyük buna l ım  burjuvaziyi büyü k b i r  korkuya 
d üşürmüştü. Keynes teorisi, bu teoriye bağ l ı  çeşitli i ktisadi mektepler, 
burjuva s ın ı fı n ın  yeni  em peryal ist ihtiyaçları nası l kavradığ ın ı ,  bunlara 
nası l  baktığ ın ı  ya nsıtı r. Keynes teori, tekelci devlet ka pita l izmin in  teorisid i r, 
ve a macı, bu sistemin  korunmasıd ı r. 
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Ludek Urban da aynı sonuca vard ı : 1 930 buna l ım ından hemen sonra,  bu 
buna l ı m  daha da deri n leştiğ i  b i r  s ı rada ; i lk sosyal ist ü lke ise, i ktisad i  
başar ı lar sağ ladığı  b i r  dönemde;  kontrolsuzluğun, burjuva iktisad i  siste
min in  dengesini tehli keye düşürdüğ ü a lan larda,  devletin müdahales in i  
sağalayorak, piyasayı daha iş ler  b i r  hale getirmek zorun lu luğu bel ird i  ve 
a n laş ı ld ı .  

Çeşitli nedenler yüzünden 1 930 bunal ımı ,  tekelci kapital izmin iktisad i  
gel iş iminde fevkaıade önemli  b i r  d ö n ü m  noktası o lm uştur. Bunal ı m ı n  ş id
detl i  o luşu ve uzun sürmesi, herşeyden önce, daha o dönemde, iktisatta 
tekelci yap ın ın  - paza rın bütün üretim yetenekleri n i  sağlamak ve işsiz l iğ i  
engel lemek için gereken iktisad i  tedb i rleri otomatik olarak sağlaya madığı  
b i r  yap ın ın  meydana gelişiyle izah edi lebi l i r. 

Böylelikle, devleti n iktisada müdahalesine yol açacak bütün şa rtla r  mev
cuttu.  Ama öte ya ndan, kapital ist ü lkelerde, iktisat daha o ta ri hlerde 
tekelci ya p ın ın  bazı özel l i klerin i  taşı maya başladığı ha lde, şart lar hiç 
değ işmemiş, pazarın serbest işlemesin de herhangi  bir değiş ikl i k  olmamış 
g ib i  davra n ı l ıyordu.  1 930 y ı l lar ın ın  önemi ; iktisad i  mekan izmada, tekelci 
kapita l izmin iktisadi iç-ya pıs ında, n itel değiş ik l ikler meydana gel mesi nde, 
devlet müdahaleşin in  artmasındad ı r. Tekelci devlet kapital izmi  bugün 
h ız la gelişmekte ; ha rp, ha rbe hazır l ık g i bi i ktisadi olmayan şa rtlara ve 
etkenlere bağ l ı  eski  şeki l leriyle olduğu g i bi ,  günden güne a rta n i ktisad i  
dengesiz l ik  g ib i  iktisad i  etken lere bağ l ı  yen i  şeki l lerle de devam etmek
tedir. 

Tudor Postoache' n i n  bel i rttiğ i  g ib i . i ki d ünya savaşı iç in  yapıl a n  hazır
l ık lar, tekelci devlet kapita l izmi  eğ i l im in i  kuvvetlendi rmişt ir. Tekelci devlet 
kapita l izmi  bu şekilde gel iş ince de, bu kapita l izmin  daha çok iktisadi 
bunal ımla ra ve askeri çatışmalara bağl ı .  geçici b i r  olay diye kabul eden 
nazariye, ma rksist iktisatçı çevrelerince benimsendi .  Hatta bazı Ma rksistler, 
tekelci devlet kapita l izmin i  kuvvetlend i rme a macını  g üden ted birlerin her
hangi  bir etkisi olacağını kabu l  etmiyordu. 

Iki nci Dünya Savaşından sonra, devletin iktisadi hayata müdahalesi 
hafiflemedi .  Tersine : Tekel lerle devlet a rasındaki karşı l ı k l ı  etkiler bir kat 
daha arttı. 

Tekelci devlet ka pita l izmin in ,  b i rçok ü lkede, o lumlu ve uzun sürel i  i kti
sadi şa rtla r  içinde g el i şmesi, bu  tip kapital izmin sadece harplere ve buna
I ı mlara bağl ı  o lmadığın ı  göstermiştir. Osteli k, devletle tekeller a ras ındaki 
ka rş ı l ı kl ı  s ız ış lar, eski  şeki l lerinde olduğu gibi  eskiden mevcut ol maya n,  
yepyeni şekil lerde de kuvvetlendi (örneğ in,  iktisadi siyasetin daha uzun 
süreler iç in ve önceden tespit edi l mesi, devleti n en i leri iktisadi faal iyet
lere ve öze l l ikle b i l i msel a raştırmalara katı l ması vb. g i bi). 

Bu son yirmi y ı l  içinde, d ı ş  i l işki ler a lan ı nda devletin müdahalesi çok 
daha fazla a rtmıştır. \JIkelerarası tekelci teşki ıatlar  meyda na çıkmışt ı r. 

ludek Urban' ın hatı rlattığı g ib i ,  i ki dünya savaşında n sonra devletin 
tekelci düzen leyici tedb i rleri, ik i  gelişme dönemi geçird i .  1 950 y ı l larında,  
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işsizl iğe engel olocak ted birler boşta gel iyordu. Bu amaçla talebi yüksek 
tutacak veya yükseltecek müda haleler yapı ld ı .  Burada devlet, «yüksek
alçok» çevri mlere engel olacak kısa sürel i  müdaha lelerde bulunuyordu.  
Bununla bera ber, iktisadi gel işmeYi sağlayacak uzun sürel i  şa rtlar  yaratma 
meselesi yavaş yavaş birinci plôna geçti. Devletin müdaha lesi g itg ide 
planla maya ve programlaştırmaya benzemeye başlad ı .  Bu iki nci dönem
deki başl ıca dönüm noktası 1 960 y ı l ların ın  başlarında yer a ld ı .  

Bilimsel ve teknik devrim 

çoğı mızın b i l i msel ve teknik devrimi ,  sosyal ist ü lkelerde olduğu g ib i  
ka pital ist ü l kelerde de devam etmektedir. Ama Evgeni Kamenov'un bel irt
tiği g ib i ,  Ma rksistler bu konuyu yeteri kadar incelememektedi r. Yine 
Kamenov'un bel irttiği gibi, bu devrim, gerek özünlü, gerekse dış ınl ı  neden
lerin sonucudu r. 

Kamenov, özü nlü nedender arasında, bi l i msel ve tekni k  gelişmenin man
tığ ın ı ,  b i l imsel ve teknik m i rasın etki lerin i  sayd ı .  Bi l im evrensel olduğu 
için, her iki top lumsal sistemde, özün lü  nedenler a rasında fark yoktur. 
Ama siyasal, toplumsal ve ekonom i k  nitel ik  taşıyan dış ın i ı  koşul ve neden
ler bu iki sistemde ayrıd ı r. Ka pital ist sistemde rol oynayan etkenler ara
sında, Komenov'u n  işaret ettiği şunlard ı r :  

1 .  toplumsal değeri ne nispetle, her  ürünün fiatı n ı  indirmekle e lde  edilen 
üstün-kazanç isteği.  

2. s i lôhlanma ve harpler. 

3. sosya l ist ü lkelerle iktisadi reka bet. 

Antonio Pesenti 'n in  kanaatına göre, bu son y ı l larda ü retici g üçler o 
kadar gelişmiştir ki, bu gelişme h ız l ı  oma muntazam bir  i lerleme o lmaktan 
çıktı, nitel b ir  teknik sıçrayış ha l in ı  a ld ı .  

Bazı larına göre, bu olay değerlendiri l i rken, önemin i  müba lağa etmek 
ya nl ış o lur. Geçmişteki bütün tecrü beler, her yen i  n itel gelişmenin yeni 
yeni i ktisadi sorunlara,  yeni yeni çel işmelere yol açtığ ın ı  göstermiştir. 

Hiç şüphesiz, bugü nkü teknik hamleyi hazı rlaya n unsur, 1 9-uncu yüz
y ı l ın  sonlarındo varı lan  i lerleyiştır. Bu hamleye yol açan nedenler arasında 
yeni enerji kaynaklarını  (petrol, elektrik vb. g i bi) ; ve çok ka rmaşık makine
leşmeyi soya bi l iriz. Ama son za manlara kadar, yen i  keşif ve icatlar  üre
tim teknoloj isinde gerçekten devrimci yeni l i klere yol açmamıştı . Iki dünya 
savaşı - orası dönemde bi le, ü retim gelişmesini arttı rma k için eskiden 
beri bi l inen teknik unsu rlardon yara rlan ı l ıyordu. Emeğin  veri mi ,  maki ne
leri n gücüne, bu makinelerde ya pı lan tad ı lôta bağlı id i .  Bu veri mi,  burjuva 
uslübunda «standartlaştırma» ve «rasyonelleştirme .. terim leriyle ifade edi
len taylorizm ve fordizm gib i  sistemler de sağ l ıyordu.  

Bugünkü nitel ha mlenin temeli ise, elektronik tekniğ inden faydalanarak, 
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üreti m süreçlerin in  üzerindeki insan kontrolü yerine, mekanik  kontrolun 
geçiri lmesidi r. 

Mi los Cihak ra porunda, b i l imsel ve teknik  devri min etkisiyle ü retim g üç
lerinde meydana gelen başka laşmaları an lattı. Cihak'a göre, yeni baş
layan b i l i msel ve tekni k  devri m, başlad ığı  anda daha, evrensel bir süreç 
ha l in i  a ld ı .  Bu süreç, toplu mdaki ü retici g üçleri n bütü n temel unsurların ı  
- iş a raçları, iş ü rünleri, enerji kaynakları vb. g i bi - i lg i lendi riyor. Bu 
devri m, ü reti m in  bütün «sübjektif a lanı»nda oluşan, fevka lade önemli  ve 
etki l i  değiş ik l ikleri de içine a lmaktadır. Bu şa rtla r  içinde, üretici güçler 
sadece gel işmedi ,  aynı za manda bu güçlerin yapısında da köklü bir baş
kalaşma meydana geldi .  

Yeni başlayan b i l i msel ve teknik  devri m daha çok sibernetiğe, ü reti m in  
otomatizasyonuna daya nmaktadı r. Bunlar i se  gerek işletmelerde, gerekse 
bütün ü lkede, el  emeği a lan ında geniş tasarruf i mkanları sağla maktad ı r. 

Bi l imsel ve tekn i k  devrimin en önemli  yönlerinden b iri, iptidai madde
lerin ve enerji kayna kları n ı n  uğradığı  öneml i  değ işikl iklerd i r. Maden en
d üstrisinde bel i ren teknik'  i lerleme, yeni b i l i msel buluşları n  uygulanma
s ıy la ki myada görülen büyük hamle, ya p im mal ı  ob inşaat endüstri lerine 
ve daha başka sanayi kol la rına yepyeni mal lar  üretme i mkanla rın ı  sağ
lamıştır. Bu şart lar içinde iptidai maddeler çok değişmişti r. 

Teknik değişikl i kler enerjetik temel in  gel işmesine bağ l ıd ı r. Sanayi dev
ri min in  i l k  dönemi, kömü r  çıkartma endüstrisi ve kömü rün enerji kaynağı 
o larak ku l lan ı lmasıyla başladı.  XX-nci yüzyı lda petrol ve tabi i  gaz üretimi  
büyük b ir  h ız la  a rtmaktad ı r. Bugün ise, gelecekteki enerji temel in in  ne 
olanağ ın ı  öngörebil iyoruz a rtık. Bu temel, atom enerj is in in ku l lan ı lması 
olacaktır. 

B i l imsel ve teknik devrimde, b i l im  stratej i k  bir önem kazanıyor. B i l imsel 
ve teknik devri m in  bütün eğ i l im leri, ü retim gelişmesini aşıp giden b i l im in  
h ız l ı  gelişmesine bağl ıd ı r. Günden güne geniş leyen b i l imsel a raştı rma lar, 
üretim tekniğin i  daha mükam mel leştiren önemli  b i r  faktördür. Bu a raştı r
malar  üretim süreçlerinde gü nden güne daha büyük başkalaşmalara yol 
açıyor, gerek toplumsal ve tekn ik  olanlarda, gerekse teşki latlanma a la
n ında. Böylelikle b i l im,  kısa vadeli b i r  ü retim gücü ha l ine gel iyor;  iktisad i  
g el işmeler ise b i l i msel a raştı rmalara ta bi  oluyor. 

Felix ül iva, M i los Cihak' ın görüşüne katı lmadı .  Ma rksist iktisadi b i l im in
dek i  kategori leri daha belirl i b i r  şeki lde tanımlama zoru nluluğunu beli r
ten ül iva, b irçok ma rksist i ktisatçı ların ın  «üretici g üçler» kavramına,  üretim 
için gereken, a ma doğrudan doğruya üretime bağ l ı  o lmayan bütün unsur
ları da soktuklarını  söyledi. B i l im u nsurunu örnek verdi. 

T udor Postolache ise, b i l im i  üretici güç diye kabul ediyor ve b i l i msel 
a raştı rma lara,  geniş leti lm iş  ü reti m in  ayrı, bağı msız bir aşaması diye ·bakı
yor. Postolache'n in  ayrıca hatı rlattığı g ib i ,  kapita l ist ü lkelerde b i l im, a raş
tı rma lar  için krediler ayı ran Devletin müdahale alanına günden güne 
daha çok g irmektedir. Böylelikle, vatandaşları n  ödediği verg i lerin bir 
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kısmı, yeni buluşları üretimde uyg ulayan tekel lerin yararına ku l lan ı lm ış  
oluyor. örneğin ,  Fransada, 1 966-1 967 y ı l ları iç in  b i l i msel araştı rmalara 
ayrı lan kred i lerin ancak % 30'u özel sektörden gelmektedi r. Bu son y ı l 
larda, ingi lterede ve Ameri kada, b i l imsel araştırma lara ayrı lan meblağ ı n  
ya klaşık olara k  % 60'ınl Devlet sağla mışt ır. Genell i kle, sanayileşmiş kapi
ta l ist ü lkelerde, b i l i msel a raşt ırmalara g iden bütün masraflar ın üçte ik i
s ini ,  dörtte üçünü sağlayan Devlettir. Ama bu ' araştı rma lardan en çok 
yora rl anan, yine büyük tekel lerdi r. 

Jozef Zawadski de b i l imsel ve tekni k devri mle i lg i l i  sorunları ele a ld ı .  
Zawadski 'n in  beli rttiğine göre, çağdaş teknik i lerleme sorunu üreti m  i l iş
kilerin in  incelenmesi açısından ele a l ı ndığı takd i rde, tek-ta raf l ı  sonuçlara 
varı l ı r. Zawadski'ye göre, eskiden marksist iktisatçı ları ,  insan emeğ i  deni
len üretici g ücü inceleme zorun lu luğunu takd i r  etmiyorlard ı .  Yine Za
wadski'ye göre, bu inceleme şa rttı r. Bu incelemeyi yapmadığımız ta kdirde, 
Amerikan işçisinin Polonyalı işçiden daha-çok neden daha çok para 
kazandığın ı  izah edemeyiz. Oysa bu fark, üretici güçlerde daha yüksek bir  
gel iş im düzeyinden, emekte daha büyük verimden i leri gelmektedi r. öte 
yandan Zawadski üretim i l i ş l i lerin in  teknik i lerlemeye yaptığı etkileri ince
leme zorunlu luğunu da belirtti. Polonya l ı  temsi lci, «bu incelemeyi ya p
madan eskiden geri ka lm ış  bir ü lke olan Rusyanın,  ü retici güçlerinde 
görü len muazza m g el işmeyi izah edemeyiz» dedi. 

Bu soru nu başka bir  açıdan inceleyen Antonio Pesenti, raporunda d ik
katı şu noktaya çekti : Çağım ııın teknik buluşla rı çok ta bi i  olara k  kapita l ist 
ü reti m  i l işki lerini aşmaktadı r. Temel toplumsal ve iktisadi an lamı  budur. 
Dretim süreci b irleştikçe, otomatikleştikçe, yatırı lan sermaye asgarisi da 
yi:i kselmektedir. Teknik bakımdan otomatizasyon deva ml ı  b ir  üretim süreci 
gerektiriyor. Bu ise, iktisad i bakımdan, bütün sermayenin deva ml ı  o lara k  
değerlendi ri lmesi demektir. Dretim sürecin in devaml ı l ığ ı  kusursuz b i r  ikti
sadi a henk ve ü rünlerin tü ketim in i  gerekt iri r. Bu ise kapita l ist i l işki ler şart
la rı içinde imkônsızd ı r. 

B i l imsel ve tekni k  devri min üretim i l işki lerine yaptığı etkenleri an lamak 
iç in ,  bu devrimin doğurduğu toplumsal sonuçla rın ; iktisadi ve toplumsal 
ya pı larda meydana getirdiği  değ işmelerin incelenmesi şarttı r. Toplantıda 
birçok rapor ve konuşmalarda, bu sorunlar ele a l ınmıştır. 

Mi los Cihak, raporunun büyük b i r  kesimini ,  b i l i msel ve tekni k devri min 
sonucu olarak, ü reti mde ve toplumda yapı değ işşikl iklerine ayı rmıştır. 
Cihak özell i kle bel irttiği g ib i ,  üretim teknoloj isinde meydana gelen bütün 
önemli değişikl i kler, i ktisadi, toplu msal ve siyasal a lanlarda daima etki 
yapa r. 1 8-1 9�uncu yüzyı l lardaki endüstri devrimi ,  yani serbest rekabet 
temel ine dayanan ka pital izmin kuru lduğu dönem, ve 1 9-uncu yüzyıl son
larından 20-nci yüzy ı l  başlarına g iden dönem, yani maddi ve teknik 
temelde meydana gelen öneml i  değişikl iklerin etkisiyle tekelci kapitalizme 
geçiş dönemi, bu gerçeği ispatlamaktad ı r. 

Bu bakımdan bugün yeni başlıyan bi l imsel  ve teknik devri m in  rolü ne 
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olacakt ır  aca ba ? Cihak' ın kanaatına göre. buna kesin bir  cevap vermemiz 
i m kô nsızd ı r ;  çünkü bi l imsel ve teknik devrim henüz başlangıç devresinde
d ir. Bu  konuyla i lg i l i  pek çok eser yazıldığı halde. çözüm yolu bekleyen 
sorunlar daha pek çoktur. 

Lutz Maier de bu noktanın üzerinde durdu.  Maier'e göre, ma rksistler 
bi l i msel ve teknik devri min i ktisada yaptığ ı etki ler. ka pital ist toplumun 
siyasal yapıs ında meydana getirdiği değişi kler konusunda henüz kesin bir 
f ik ir  edinememişlerdir. 

Mi los Cihak' a  göre. bi l imsel ve teknik devrimin  yapı larda meydana 
geti rdiği değ işikl ikler a rasında en önemli o lan la rı .  üretici ve üretici o lma
yan alanlar a rasındaki i lişki lerde oluşanlard ır. Kesi nl ik le an laş ı ldığ ı gibi .  
maddi ü retimdeki en önemli kolun. endüstrin in ,  sanayi leşmiş kapita l i st 
ü lkelerin iktisadi gel işmesinde oynadığı rol mütemadiyen değişmektedir. 
Son dönemde, kul lan ım mal ları üretimin in durmadan yükselmesi. sanayide 
ça l ışan faa l  nüfus oranın ın  gittikçe düşen bir tempo ile a rtmasıyla sağ
lanmıştır. Bu süreç teknik i lerlemenin ve sanayi üretiminin yapısında mey
dana gelen köklü değişikl iklerin sonucu o lmuştur. Bi l imsel ve teknik dev
rim geliştikçe. bu eğ i l imin de kuvvetleneceği ta hmin edi lmektedir. 

Sanayide ve ta rı mda meydana gelen değişikl ikler, hizmetlerin gel iş
mesini tayin eden objektif şartları meydana geti riyor. Genel l i kle. hizmet
lerin gel işmesi - Ikinci Dünya Savaşından sonraki dönemde kapita l izmin 
gel işmesinden doğan bazı özel l i klere rağmen - üretici g üçlerin gelişme
sine bağ l ı  objektif bir eği l imi  dile getiriyor. 

Bundan önceki dönemlerde. bütün i ktisadi  hayatın dinamizmini  tayin 
eden bütün üretim a lananın ı  - ve başta endüstri nin - gelişmesiydi .  Bugün 
ise hizmetlerin oynadığı  rol  gü nden güne a rtmaktad ı r. 

B i l imsel ve teknik devrim emeğ in toplumsal bölümü alanında da kökl ü 
başkalaşma l a ra yol açıyor. EI emeğini .  kitle hal inde. üretici olandan 
üretici-olmayan olana kayd ı ran eğ i l im kesin l ikle belirmektedir. 

H izmetlerde görü len büyük gel iş imin. ü retici güçlerin g el işmesinde 
oynadığı yepyeni rolün sonucu olarak, emeğin ü retici ve ü retici-olmayan 
emek diye tasnifi eski an lamın ı  kaybetmektedir. Sanayi devrimi  henüz 
haıır l ık. hatta gel işme dönemlerinde iken bel i ren bu tasnif. ü retici güçlerin 
bugünkü gelişmesine uygun düşmemektedi r. 

Jozef Zawadski Cihak' ın iddiasını  kabul etmedi. Zawadski'ye göre, 
Cihak ü retici ve üretici -olmayan emek kavramların ı  birbirine karıştırmak
tadır. Zawadski'nin kanaatına göre çağdaş kapital izmde. üretici bir emek 
diye ka bul edilemiyecek pek çok faa l iyet va rdı r. örneğ in, harbı n hazı r
lanış ı ,  hattô h a rbin kendisi, ölçüsüz rekıô mcı l ı k. ve objektif o larak faydal ı  
ol mayan daha başka faal iyet şeki l leri va rdır. 

Francisko Mieres Zawadski 'nin bu görüşüne katı ldı .  Bununla beraber. 
Cihak bu iti razlara karşı gel medi. hizmetlerin oynadığı  yeni  rolün sözünü 
ederken, objektif faydası olmayan faa l iyetleri kastettiğini .  harbe vb. yi 
düşünmediğini söyledi. 
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Burjuva devletinin toplumsal ve 
iktisadi süreçlere yaptığı müdahalenin metotları, ve sınırları 

Çağdaş kapita lizmde, gerek siyasi etkenlerin, gerekse Sevlet gücünün 
oynadığı  rol ve taşıdığı önem durmadan a rtmaktadır. Kopita l ist devlet 
bugün «burjuvazinin bekçi l iği  .. n i  yapmakla yeti nmiyor artık. Bu Devlet, 
kapital ist top lumun en önemli i ktisadi g üçlerinden biri hal ine geldi,  ve 
hayatın her a lan ına karışmaya başladı .  

Ote yandan çağdaş burjuva Devleti n in  oynadığ ı  role aşk ın değer biç
mek, bazı burjuva ve revizyonist nazariyecilerin iddıa ettiği g i bi ,  bu Dev
l eti tamamiyle bağımsız ve hôkim sanmak ta ya n l ış o lur. 

Juri Frantsov'a göre, tekelci devlet kapita l izmi siyaseti çok büyük 
ölçüde i ktisadi alana sokuyor. « Iktisadi politika» teri mi hiçbir zaman bugün 
olduğu kadar yerinde ku l lan ı lmamıştı r gal iba. 

Tekelci devlet kapital izmi burjuva Devletin in  iktisad i  görevlerinde çok 
önemli değ işikli klere yol açmaktad ı r. Jacques Nata n' ın bel irttiği gibi , ü leş
tirmeyi etki l iyecek m üdahalenin bi l inen klasik şeki l lerine, üreti mi istek
lendi rmeyi veya aza ltmayı sağ layaca k çeşitli metotlar katı ld ı .  Orneğ in, 
bazı iş letmeleri n, büyük endüstri kol ları n ın ,  hizmetlerin devletleştiri lmesi, 
Devletin özel teşebbüse yaptığ ı  f inansmanlar, emekle sermaye a rasındaki 
çatışmalara zorla ka bul ettirdiği çözüm yol ları, sosyal kanunlar, vergi 
sisteminin,  Devletin borçla rın ı  ödeyecek pa rayı sağlayan bir araç hal inden 
iktisadi bir gelişme a racı ha l ine getirilmesi vb. 

Antonio Pesenti raporunda şu noktayı bel irtti : Devletin m üdahalesi 
- hele dolaysız o lursa - kapital ist üretim gel işmesini ancak isteklendire
bilir destekleyebi l i r  ama bu gelişmeyi değiştiremez, çünkü bu t ip m üda
halenin amacı sadece kaza nç kategorisini  kurtarmaktır. 

Çal ışmala ra katı lan ları n  bel irttiğine göre : Devletin dolaysız m üdahale 
şekillerinde a rtış, dolayı i müdahale şekil lerinde azal ış,  «serbest para 
ekonomisi .. sistemine resmen bağ l ı  ka lmış  ü lkelerde bi le görülmektedir. 
Batı Almanyada, Devletin iktisoda yaptığı müdaha leleri an latan Heins 
Schwa rz, mali  tedbirler, para sisteminin düzenlenmesi, kredi sistemi vb. 
g i bi yol larl a  yapı lan dolaylı  müfadolenin ağır bastığını  söyledi .  Dolaysız 
m üdahale daha dar s ın ı rla r  içinde kal ıyor. Schwa rz'ı n bel i rttiğine göre, 
Federal Almanya Cumhuriyetinde devlet mü lkiyeti henüz yüksek bir orana 
varma mıştır. Ama bu yıl Batı Alman iktisadın ı  sarsan buna l ı m, dolaylı 
m üdahalenin yetersiz l iğini  ve etkisizliğ in i  göstermiştir. Bu şa rtlar  içinde 
Bonn hükümeti dolaysız m üdahaleye g ünden güne daha çok başvurmak 
zorunda kal ıyor. Yine de «serbest para ekonomisi» nazariyesine bağ l ı  
sosyal demagojiler yapmaya deva m ediyor. 

Bunun tersine, başka bazı ü lkelerde devletin iktisad i  a landaki dolaysız 
müdahalesi (özel l ik le üretim a raçlarının mi l l i leştirilmesi yoluyla) çok daha 
yüksek bir düzeye varm ıştır. Antonio Pesenti ıta lyada Devlet mü lkiyetinin 
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ve Devlet «işti rahların ın  çok genişlediğ in i  gösteren olayla r a nlattı. Demi r
çel ik  endüstrisinde, mi l l i  üretimin % 50:sinden fazlasını ,  Devletin de katıl
d ığ ı  işletmeler sağl ıyor. Makine i nşaatında, bu ora n  aşağı yükarı % 25'i 
bul uyor. Çi mento sa nayi inde bu oran % 12'dir  vb. Devlet böylece en 
önemli  endüstrilerde pazar i l işki lerine kolayca müdahale edebil iyor. Büyük 
sermaye yatırı lan bu karma işletmeler pek çoktur. Bunlar  iktisadi faal iyete, 
el emeğ i ta lebi ne, ücretlerin seviyesi ne, talebe, fiat lara tesir ediyor. 

Antonio Pesenti devlet mülkiyet in in  meydana çıkmasında rol oynayan 
çel işmel i  nedenlere d i kkatı çekti. Devlet mül kiyetine yol açan neden, 
demokratik hareketin gel işmesi ola bi leceği g i bi, i ktisadı n  şu veya bu 
kolunda meydana gelen bir  buna l ım  da olabi l i r. Tudor Pastolache, Jacques 
Natan ve daha başka ları bu mü l kiyetin kuru lmasına yol açan bir  neden 
daha bel i rtti ler :  büyük sermaye yatırı m ı  gerektiren kol larda, Devletin işlet
meler kurması, tekeller için bir i htiyaçtır. Bunlardan büyük kaza nçlar elde 
ediyorlar. 

Ş imdi l ik  mali sermaye iktisadın  kamu sektörleri nden faydalan maktadı r  
Ça l ışmalara katı lan bütün temsi lci ler, tekelci d evlet kapita l izmin in  b u  
şekl inde bulunan başlıca çel işmeli n itel iğ i  bel i rtti ler. B u  noktan ın  üzerinde 
duran Antonio Pesenti'ye göre, tekelci Devlet ka pita l izmin in  bu i lerici 
şekl inde bulunan başlıca çel işme, işletmenin ra nta bi l ites in i  sağla mak, 
yani tıpkı özel sanayi işletmelerinde olduğu gib i ,  kapita l ist kaza nçlar 
zorun lu luğu i le  s ın ıf  mücadelesinden doğan ve Devlet işletmeleri ne 
«empoze» edi len siyasi kara rla r  a rasındaki çel işmed ir. Bu kararlar  ser
mayenin «paha l ı laşması»na yol açıyor ve kaza nç düzgüsü kanunu ile tespit 
edi len s ın ı rla rı çok defa aşıyor. 

Bu iktisadi kara rlar  temelde siyasi kara rlar  olduğu ve iktidarın çeşitli 
kademeleri nde - belediye, hükü met - etkiler yaptığ ı  için, s ın ıf  mücadelesi 
keski n leşiyor, kitlelerin b i l inci artıyor, böylel ik le iktida r sorunu dolaysız ve 
somut bir şeki lde ortaya konulmuş o luyor. 

Halk kitleleri özel işletmelerle devlet işletmeleri a rasındaki farkı çok iyi 
görebi l iyor. O kadar  ki özel bi r i ş  kolu teh l i keye düştüğü, yabancıların 
kontrolü a ltına geçmesi i htima l ı  bel i rd iğ i  zaman, kitleler bu işletmenin 
devlete devredi lmesin i  derhal istiyorlar. 

M ichele Rossi ise devletle özel tekeller arası ndaki farkları ve çel işmeleri 
beli rtt i .  Bu çelişmeleri i hma l  etme veya hesaba katma ma eği l imi ,  işçi 
sınıfı n ın  ve tekellere cephe a la n  bütün güçleri n mücadele imkôn ların ın  
küçümsenmesine yol  açabi l ir. 

Tekelci devlet kapita l izm in in  gel işmesi ve çel işmeleri karşıs ında, bütün 
kapita l ist Devletler kısa veya uzun sürel i  b ir  iktisadi p lanla maya, bir prog
ra ma sevkedi l iyor. Bazı konuşmacı lar  bu sorunu tartıştı. 

Christ ian Vernay şu noktayı bel i rtti : Tekelci o l igarşi ,  i lerlemeyi sağ
layamadığı, ü retim i  çeşitlendiremediği için, Devletin iktisadi, mali  ve siyasi 
meka nizmasıyla iş bir l iği yapmağa mebcurdur. Mali o l igarş in in  ve i kt idar 
çevrelerin i n  çeşitli kesim leri n i n  çı karların ı  koordone eden kapita l i st p lan-
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lamanın  nedeni budur. Bu planla manın  özü, çok gericid ir. Başlıca a macı, 
söm ürüyü arttırma k :  d ünya 'piyasası nda tekellere daha elverişli rekabet 
şartları sağlamaktı r. Halk  bu a ntidemokratik planlama üzerinde herhangi 
bir kontrolda bulunamıyor. 

Oretici g üçlere etki ya pabilmek için Devletin kul landığı  diğer bir yol da, 
Devleti n, iktisad ın  her kolunda birl i kler kurmuş olan işverenlerle i mzaIa
d ığ ı  «anlaşma lar»dı r. Bu yol  Devletle bazı tekel ler arasında bir uzlaşma
dan başka bir  şey deği ld ir. Kendi lerine sağ lanan kred ilere karşı l ık  tekeller, 
tekelci Devlet meka nizmasın ı n  izlediği genel siyasetin emirlerine uymayı 
kabul ediyor. 

Genel o larak, üretim a raçları tekel lerin mülkiyetinde kaldı kça, ü retim 
düzeni, ü retim güçlerin in  gerçek sosya lizasyonunu sağlayamaz. Gittikçe 
a rta n konsantrasyon ve Devletin mudahalesi geçici tedbirlerdir anca k ;  ve 
tekelci Devlet kapital izminin çel işmelerine çözüm yolu bula maz. 

Ludek U rban' ın bel irttiğe göre, 1 950 y ı l larında teorik çal ışmamara 
a nca k konu olan ve genel l i kle çok ağ ı r  yermelere uğrayan planlama 
fikri, sanayileşmiş ka pital ist ü lkelerin çok büyük çoğunluğu nda, daha çok 
siyasal nedenler yüzünden uygulan maya başladı. 

iç iktisadi nedenlerden başka, burada bir dış  etken de rol oyna mışt ır. 
Bu etken, sosya l ist dünyan ın  varl ığ ıd ı r. Planlama prensi binin sosya list 
ü lkelerde or1eya atı lması ve uygula nması ,  kapital istleri, iktisadi gel işmin 
uzun vadel i  olanaklar ın ı  i ncelemeye zorlad ı .  A. Pesenti de bu nokta n ı n  
üzerinde durdu. ik i nci dünya savaşından sonra, emperya l izm, karşıs ında 
sosyalist dü nya sistemini  buldu. Emperya lizm artık «denge» i le yetinemez 
hale gelmişti. Gelişiminde dengeyi aramak, sosya l ist ülkeleri n a rtış tempo
larına benzeyen yı l l ı k  a rtış tem poları tespit etmek zorunda ka ld ı .  

Diğer ü lkelerin rekabeti, baz ı  kapital ist ülkeleri n iktisadi  gel işme döne
mi nde keskinleşen iktisadi ve sosyal çel işmeler, vb. gibi, kapita l ist plan
lamayı gerektiren daha başka nedenler de vardır. 

L. Urba n' ın  dediği g ibi, kapita l ist plôn pazarın yerini tutacak bir yedek 
olarak deği l ; paza rı n gelecekteki örneği, «pazarı daha mükemmel bir 
hale getirecek» bir araç olarak hazı rla nıyor. Haber verici bir plan olduğu 
için uzun bir  süreyi i lg i lendiren iktisadi bi lgi ler veriyor. Oysa pazarın 
kendisi bu bi lgi leri veremez, işletmeler de kendi imkônlarıyla bu bi lgi leri 
elde edemez. Plan hükümeti n kararlaştırdığı  uzun vadeli işleri, bunları 
yapmak için kul lanacağ ı yolları ,  bu amaçları gerçekleştirmek üzere neler 
düşündüğünü göstermektedi r. Bütün bu bi lgi ler sayesinde, özel işletme
lerde kendilerine uzun vadeli p lanlar  hazırlaya bil iyor (özel l ikle yatırım 
a lan ında). Hangi şekli a l ı rsa alsın, ka pitalist planlama kendil iğinden 
oluşu (spontaneite-içten gelmeyi) bir dereceye kadar kısar. Işverenler 
yatırım larla i lg i l i  ka ra rla r a l ı rlar, ama bu iş i  ya pa rken uzun vadeli Devlet 
p lan ın ı  daima göz önü nde tutarlar. Bu bakımdan hükümetin aldığ ı  karar
lar işverenleri günden güne daha çok bağ lamaktad ı r. 

Kapita l ist plônlama konusunda Stefan Heretik, bazı Batı ü lkelerin in  ikti-
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sad i gel iş imini  p lanlama i le izah eden ludek U rban' ın g oruşune kat ı l 
madı .  Heretik'e göre, p lanla gel iş im a rası nda böyle b i r  bağ ı n  va rl ığı  
ş imd iye kadar ispatla nmamışt ır. 

A. Pesenti'ye göre, bugün a rtık büyük tekelci sermaye, plônlamaya karşı 
deği ld i r. Ama bu p lan lamanın sadece «bi lgi  verci» olmasını ,  ortak bazı 
amaçla rı tespiti e yeti nmesi ni ,  özel tekelci iş letmenin özg ürlüğünü kısma
masını  istiyor. Başka bir  deyişle, programlama kamu sektörü için mecburi 
olaca k, tekelci sermaye Devletin ne kadar para sa rfedeceğ in i ,  bu parayı 
hangi  a lan lara ayıracağın ı  bi lecek, böylece kendi amaçlarını  daha iyi 
tespit edebilecek ve olanaklar ın ı  hesa playobi lecektir. Bütün plan da, 
sermayenin kontrolü a ltında bulunan «araştırma merkezleri», daireler ve 
uzmanlar tarafı ndan hazırlanaca ktır. 

lo Urban şu noktayı bel i rtti : Kapita list p lônın hedefi, kapital ist pazar 
unsurla rı a rasındaki i l işki leri değiştirmek, böylel ikle köklü i ktisadi ve top
l umsal dönüşümlere yol açmak deği ld ir. Şimdiye kadar, tom tersi olmuştur :  
pazarı mü kem melleştirmek a macını güden ve  pazarda dengesizl i k  yara
ta n bazı unsurla rı kaldıra n  kapital ist plan, ived i l i  i htiyaçla rı n  sağlanma
s ına engel oluyor. 

Heines Wu nderlich de kapital ist planlama ve kayıtlomanın  çel işmeli 
nitel iğini  bel i rtti. Bu do bütün tekelci devlet ka pita l izmi sistemin in  bir 
zaafı n ı  teşkil ediyor. Devletin kayıtlarına ve p lônlamasına başvu rmak 
zorunda kalan tekeller, ka pita list iş letmenin en kutsal i lkelerin i ,  «serbest 
pazar ekonomisi» prensiplerini sarsmış oluyor. Wunderl ich'e göre, bu 
çelişme, kapita l ist ü reti m  dünyasındaki temel çel işmedir. 

Antonio Pesenti, bütün bunlardan çıkarı labi lecek çok önemli  toplumsal 
sonuçları bel i rtti. Daha «ahenkl i», başka bir  deyişle düzen lenmiş bir 
gelişme zorun lu luğu burjuva çevrelerince de a n laş ı lmıştır. ate yandan, 
ha lk  kitleleri başka bir gel işme şekli istiyorlard ı  artık. Neticede sınıf  müca
delesi yeni  bir  o lana, i ktisadi programlama alanına do g i rdi .  

Prog ra m lama,  kapital ist çelişmeleri n çok yüksek bir  düzeyini  yansıtmak
tad ı r. i ktisadi hôkimiyetin gü nden güne daha az elde bulunması ; otoriter, 
gerici rej im ierin kuru lmasın ı ,  hükümet darbesi teşebbüslerini kolaylaştı rı
yor. Oysa planlama ve programlama prensibi objektif olarak sosyal i st bir 
prensiptir. Bunun kapita list ü lkelerde uygulanış ı  sosya l izmin ideoloj ik  bir 
zaferini teşkif eder. 

Tartışmaya kat ı lanlar ın hepsi şu noktada bi rleşti ler :  tarihsel bir zoru n
luluğa cevap veren iktisadi gelişmeyi planlama prensibi ,  tekelci Devlet 
kapital izmi çerçevesi içinde ma ntı kl ı  bir şeki lde uygu lanamaz. Kapita list 
planlama kapital ist üretim düzeyin in çel işmelerine çözüm yolu bulamadığı 
gibi ,  tersine, bu çelişmeleri bir  kat daha keskin leştiriyor, özel mül kiyetin 
çağ ım ıza uymayan nitel iğin i  daha şiddetle bel i rtiyor, bu mül kiyetin er geç 
ortadan kalkocağ ın ı  gösteriyor. 

Tudor Postolache' n ı n  sorduğu gibi : kapitalist düzende, devletleştirme 
nereye kadar g idebi f i r? 
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Hiç şüphesiz, «saf» bir tekelci kapita l izme g id i lemez. Böyle bir i mkônı 
kabul etmek, Devletin iktisoda yaptığı müdahaleyi kuvvetlendirme eği l i 
m ine aşk ın  değer biçmek, bu eğ i l im in  ta m karşıtını teşkil eden ve hayatı n 
kendisinden doğa n  çel işmeleri küçümsemek olur. Bu da bizi «kapital istsiz 
ka pitalist bir toplum» tezine, yanı anla msızlığa götürür. Ozel tekeller ve 
bu teke l lerin hôkimiyeti o lmadan, tekelci Devlet kapital izmi  d iye bir şey 
ola maz. Pratikte görüldüğü g ibi ,  tekelci Devlet kapita l izmin in  h ızla geliş
tiği ü lkelerde bi le, iktisadın ki l it nokta ları özel tekelci sermayenin elinde 
bulunmaktad ı r. Ote yandan, tekellerin kaza nçla rı çok büyük ölçüde art
maktad ı r. Bunun da başı l ı ca nedeni, a maçlarını gerçekleşti rmek üzere 
Devletten faydalanmalarıd ı r. 

Tekelci devlet kapital izminin ki l it  noktolarına ve a l ınan somut tedbirlerin 
etki l i l iğ ine gel ince : bunlar  bu veya şu çel işmeye son verebi l i r, bazı «da r  
geçitler»i ortadan kald ı rabi l i r, i ktisadi  çevri me etki ya pabi l i r. Ama her 
seferinde, bu sonuçlara ,  yeni yeni  çel işmeleri n ,  yeni yeni «dar  geçitler»in 
ortaya çıkmasıyla ancak varı labi l i r. 

Victor Perlo'nun dediği g ib i : En elverişli şartlar  içi nde bile tekelci devlet 
kapita l izmi, i ktisad i  hayata ya ptığı etkiler, bel ir l i  enflasyonist eğ i l imlere 
yol açar. Devletin tekelci müdahalesi, yeni yeni  çel işmelere yol açara k  
ancak, geçici başarı lar  elde edebi l i r, böylece de ka pitalistlerin ve Devletin 
karşısına daha da büyük g üçlükler çı karan, bir kat daha keskinleşen 
yeni çel işmelere sebep olur. 

Çalışma lar  sona erd ikten sonra yaptığı konuşmada, Juri Frantsov, ka pi
tal ist toplumda, devletin toplu msal ve i ktisadi  süreçlere yaptığı müdaha
lenin s ın ı rlarını  inceleyen ta rtışmaların bi la nçosu nu yaptı, ve tekelci 
Devlet kapital izminin bazı çelişmeleri hafifletebileceğini ,  ama bu çeliş
melere daha şiddetle yol açtığın ı ,  fasit bir daire içinde bulunduğunu 
beli rtti. 

Tekelci devlet ka pita l izmi kazançların bir kesi mini kendine çekerek ve 
kapital istleri oya lıyorak bütün kapita list s ın ıf ın lehine hareket edebi l i r. 
Ama bu da tekeller a rasında iktidar uğruna yürütülen savaşı keskin leş
tirir, ara la rında büyük çel işmelere politik buna l ı m lara yol açar, ha lk  kit
l elerin in  etkisini g üçlendi rmek üzere demokratik güçlerin yaptığ ı  müda
ha leye daha elverişli şartla r yaratır. 

(Deva mı var) 
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V I Y E T N A M  S A V A Ş ı  

Çıkmaza gıren tırmanma sıyasetı 

Amerika n emperyal izmin in Viyetna m savaşında. tı rmanma g i bi. yeni bir 
teh l ikeli  yol tutmasından ber geçen üç yı l  sona ermek üzeredi r. Bu dev
rede Amerika Birleşik Devletleri Güney Viyetnama büyü k sayıda asker 
yığmış. fi lola r göndermiş. Demokratik Viyetna mı  sisteml i  su rette bomba
lamıştır. 

Geçen üç sene içinde. Amerika B irleşik Devletleri nin Viyetnam halk ın ın 
içişlerine askeri m üdaha lesi da imi  ola ra k  genişlemiştir. Bugün muazzam 
ölçülere varan tırmanma. Amerika Birleşik Devletlerin in ta rihinde eşi 
görül memiş b ir  sömürgeci l i k  ve sald ı rı savaşı halini a l mıştır. Yüzlerce 
Amerikan uçağı .  Demokratik Viyetna m Cu mhuriyetinde. başkent Hanoy 
ile Hayfong l imanı  dahi l .  endüstri m üesseselerini. haberleşme. sulama 
sistemleri ni.  köy ve şehirleri barba rca bombalamaktad ı r. 1 965 ten beri 
Kuzey Viyetnam topra klarına atı lan bombaların topla mı .  I kinci dünya har
binde Almanya ve Ja ponyaya atı lanlardan fazlad ı r. Ameri ka n kara birlik
leri. Güney Viyetnamda vatanseverlere karşı harekette. aşağ ı yukarı bütün 
askeri ödevleri üzerlerine a lmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri. yarım 
mi lyondan fazlası kendisine. 600 bini  peyki olan devletlere. 600 bini de 
G üney Viyetna mın  kukla rej imine a it o lmak üzere. iyice s i la hlanm ış. muaz
za m b i r  orduyu-ki peyklerine ait  olanlar ücretli askerlerd i r. Saygon rej i
mine ait olanlar ise Amerika l ı lar  tarafında n eğit i lmişti r - 1 70 bin Km. 
karel ik. 1 4  mi lyon nüfuslu bir araziye yığmıştır. 

Vaşingtondaki siyasi ve askeri şahıslar Gü ney Viyetna m yu rtseverlerine 
karşı bu büyük horbe g i rişirken yurtseverlerin mukavemetini kırmak. Hin
d içini i le i lg i l i  Cenevre anlaşmasına rağ men. memleketi ebediyen ikiye 
ayrı lmış  durumda bırakmak. Gü ney Viyetnama daimi  olara k  sağla mca 
yerleşmek. askeri üs hal ine getirmek. Asya halklar ının mi l l i  kurtuluş hare
ketlerine karşı sa ld ı rı hareketleri için karargah ya pmak a macını  gütmüş
lerdir. 

Vaşington. askeri kuvvetle Güney Viyetnam Mi l l i  Kurtu luş Cephesi s i la h l ı  
kuvvetleri ni ezerek a ha l iyi «uslandıracağ ın ı». ü lkenin bütün bölgelerin i  
kontrolü a lt ına a lacağın ı  zannediyordu. Sayı ve s i lah  bakımından üstün 
d urumda olan düşman ın  da rbelerine rağmen Güney Viyetna mdaki s i lahl ı  
yurtsever kuvvetler savaş gücünü mua hafaza etti. düşmanın bütün sald ı rı 
larını  püskürttü. kurta rılan bölgelerde sald ı rganiara büyük kayıplar ver-
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d i rdi ,  mukavemet ha reketi n in  daya nak nokta ları n ı  mu hafaza etti ve etmek
tedir. Eskiden olduğu g i bi ş imdi  de Mi l l i  Kurtuluş Cephesi, ü lkenin 5/4 nü 
kontrol etmektedir ki, nüfusun üçte i kisi burada bu lunmaktad ı r. Ameri kal ı  
gözlemci V. Lipman, Ameri kan s i lahların ın  büyük üstün lüğüne rağ men, 
Viyetnamda askeri hareket sonucu nun önemsiz olduğ unu kabul etmiştir. 

Sa ldırga n lar, Güney Viyetna m savaşına kendi askeri kuvvetlerinden 
muazzam bir kısmın ı  çıko rmakla zafere «az kayı pla» erişecekleri n i  zan ne
d iyorlardı .  Fakat tahmi nlere rağmen tı rmo nmo, Amerikan kayıplar ının 
büyük ölçüde a rtmasına sebep oldu. Mesela, 1 965-1966' n ın  yağ mu rsuz 
mevsi mindeki savaş lar  s ı rasında Gü ney Viyetnam Ku rtuluş ordusu ile par
tiza n lar  Amerika Birleş ik  Devletlerine, kukla rej ime ve peyk ü l kelere ait 
700 bin asker ve subaydon 1 1 4  b in in i  saf d ış ı  etmiş lerd i r. 1 966-1967 mev
s iminde ise yurtseverler b i r  m i lyon 200 bin düşman asker ve subayından 
1 75 binini  saf dış ı  etmişlerd i r. Hatta Amerikan ha rbiye bakan l ığ ın ın  küçült
tüğü besbel l i  olon resmi ra ka mlarına  göre, 1 967 yılı Ara l ı k  ayına kadar 
Viyetnamda ölen Amerika l ı lar ın sayısı 14 bin 846, yara l ı lar ınki  ise 93 bin 
227 kişid i r. 

Saldırgan ın  i lerde de kayıp ları n ı n  artacağı  muha kkaktır. Kurtuluş  ordusu 
ve "artiza n lar  d üşmana gitti kçe daha sert darbeler indiriyorlar. Mesela, 
1 967 y ı l ın ın  Kası m ayı nda Dakto bölgesindeki çetin savaşlarda yu rtsever
ler 19 gün  zarfı nda 2.800'ü Amerikan olmak üzere 3.500 düşman askeri n i  
saf dış ı  etmiş lerd i r. 

Tı rma nma siyaseti n in  tarafta rları ve uygu layıcı ları horbin geniş leti lme
siyle Saygon rej im in in  sağ lamlaşocağı ,  it ibarı n ı n  a rtacağı  ve Güneyde 
halk  üzerindeki kontrolü gara nti edeceği, kukla ordunun savaş ruhunun  
yükseltileceği noktasından hareket ediyorla rd ı .  Ha lbuk i  bu ü mitleri de 
boşa g itti. Tırmanma Saygon rej im in i  takviye etmediği g ib i ,  onun halk  
a leyhtarı tutu munu daha faz la açığa çıka rdı .  Bunu en iy i  şekilde, polis 
terörü, işgal ordusunun kontrolü a ltında ve sadece işgal ed i len bölgelerde 
ya pı lan sözüm ono başkan l ı k  seçi mleri ispat etmektedi r. Viyetnam sava
ş ın ın  barış yoluyle ho l l in i  isted iğ in i  beyan eden başkan adayları şu veya 
bu şeki lde sustu ruldu lar. Hatta Kurucu Meclis üyel iğine özel surette geti
ri lenler bile seçim sonuçlarını 43 a leyhte oya ka rş ı l ı k  a nca k 58 oyla kabul 
etmiş lerd i r. Hilel i  seçimlerden hemen sonra şehi rlerde üniversite l i ler ve 
bud istler a rası nda geniş bir  muha lefet ha reketi başladı. Yeni hükümetin 
faal iyeti iç çatışmalar sonucunda felce uğradı .  

Saygon rej im in in  ha lk  a leyhtarı mah iyetin in  en açık del i l i ,  kuk la  ordu 
içi ndeki durumudur. Zorla seferber ed i lmiş  o lon askerler kendi kardeş
lerine ka rş ı  ha rbetmek istemiyorlar. Pratik olara k  savaş kabi l iyeti n i  kay
beden ordu çöküş hal i ndedir. Sadece son iki sene zarfında bu ordudan 
300 bin asker kaçmışt ı r. 

Vaşi ngtonlu yöneticiler, sosya l ist Kuzeyin savaşan Gü neye yaptığı maddi 
ve ma nevi yardı mıara engel olmak, Demokrati k Viyetnam ha lk ın ı  korkut
mak, i radesini  kırmak, Demokratik Viyetnam hükümetin i  Amerika Bi rleşi k  
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Devletleri ta rafından dikte edilecek görüşmelere zorlamak için Kuzey 
Viyetnama karşı hava savaşlarında tı rmanmayı en iyi vasıto saydı lar. 

Halbuki, Amerika n ın  bombard ımanları ve denizden ateş açması yüzün
den meydana g elen büyük güçlüklere rağmen, Kuzey Viyetnamın Güney 
Viyetnam yurtseverlerine maddi ve ma nevi yard ım ları kesi lmediği gibi  
önemli ölçüde a rtmışt ır. Bombard ımanlar  bütü n Viyetnaml ı larda sa ldır
ganiara karşı kin ve nefreti arttırmış, Demokratik Viyetna m halk ın ın  düş
mana karşı zafer kazanmak i radesini k ırmak şöyle dursun, takviye etmiş, 
halk ı  Viyetna m Emekçi ler Partisi ve hükümeti etrafında daha fazla bir
leşti rmişti r. 

Kuzeye karşı hava savaşı nda ki t ırmanma saldı rganiara g itgide daha 
fazla kayı p lara malolmuştur. Ta hmini  hesaplara göre, düşürü len uçaklar, 
atı lan bomba lar  v.s. Amerika Birleşik Devletlerine 5 mi lya r  dola rdan faz
laya malolmuştur. 1 967 y ı l ın ın  1 Ara l ı k  ta rih ine kadar  Demokratik Viyetna m 
üzerinde 2.607 Amerikan uçağı d üşürü lmüştür. Ameri kan harbiye bakan
l ığ ın ın  y ine hafifleti imiş resmi raka mlarına göre, Amerika Birleşik Devlet
lerinin Viyetna m  harbinde genel olarak kaybettiği uçak ve hel ikopterin 
sayısı 2.929'0 yükselmiştir. 

Viyetnam ha lkına karşı büyük bir savaş açmakla Amerika Birleşik Dev
letleri «itiba rını» kuvvetlendireceğ ini,  müttefi klerin in  gözünde kredisini 
yü kselteceğ ini zannediyordu. Fakat bu ü mitlerinde de hakl ı  çıkmadı .  
Dahası da var. Tırmanma siyaseti Amerika nın dü nya halklar ının gözündeki 
itiba rını son derece düşürdü, Amerika Bi rleşik Devletlerin i  hatta ana nevi 
müttefiklerinden bi le tecrit etti. Bu konuda, burjuva Fransız gazetesi 
«Mond» un Amerika Birleşik Devletlerin in  «kuvvetlenen tecridi» ne dair  
8 Ek im tarih l i  başyazısı d ikkate değer. Bu başyazıda şunlar  belirtikmekte
d i r :  «Viyetna m  siyasetinden dolayı Amerika Birleşik devletlerinin dünya 
ça pında tecrit edi lmesini iki beyanat daha fazla h ızlandırmıştır. Birinci 
beyanatı Pier Mence Frans Pa riste, ikincisini H i ndista n savunma bakarıı 
Sardar Svaran Singh Birleşmiş Mi l letler genel outu ru munda yapmıştır. 
Amerika Birleşi k Devletlerin in  «dostu» değ i lse bile «müttefi ki» olan birçok 
ülkelerin Singhin  tutu muna benzer tutumlar  takı n ma ları kayda değer bir 
olayd ı r  ki bunlar  arası nda, Danimarka, Norveç ve Fransa gibi  NATO 
üyeleri vardır. Benzer tutumlar  a lan  diğer ü lkeler şunlard ı r :  Kanada, 
Endonezya, isviçre, Habeşistan. Bütün bu ü lkeler için aşikard ı r  ki «mağrur 
Viyetnam halkı »  i le eşit o lmıyan çel işmeye son -verecek i lk  adımı Amerika 
Birleşi k Devletlerinin atması lazı mdır. 

Amerika Birleşik Devletlerin in hemen de üç seneden beri Viyetna ma 
karşı yürüttüğü sa ld ı rı harbinde tı rma nma siyasetine bağ lanan bütün 
ü mitleri suya düşmüştür. Bu siyasetin aşikar olan başarı sızl ığ ın ı  bugün 
burjuva propagandası da açı kça ka bul etmektedir. Amerikan yorumcusu 
V. Lipman şunları yazıyor: «Kazan ı lması  i mkanı o lmıya n, sonsuz bir harbe 
g i rişmemiz muazzam stratej ik hata lar  yaptığ ı m ızı gösterir. Gafletimizde 
inat ettikçe bataklığa daha fazla batıyoruz, Bundan kurtulma mız için 
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hata larım ızı ta mir  etmemiz lazım. fakat bunu. hava kuvvetlerine hareket 
serbestisi vermek. yahut general Uestmorlend ve yüzbin lerce asker gönder
mekle yapomayız. Mademki Asyada ka ra harbini  kazanam ıyoruz veya 
a macı mızo. erişemiyoruz. yaptığ ım ız hatayı a ncak. s i lah l ı  kuvvetleri miz i  
a nayurttan denizle ayrı lan topra klardan çekmek siyasetini  i lan etmekle 
düzeltebi l i riz.  

Şimdi.  Amerikan halk ın ın  g ittikçe daha geniş çevreleri bu sonuca var
maktad ı r. 1 967 y ı l ı n ın  Ekim ayında Vaşi ngtonda. Viyetnam harbine son 
veri lmesi için Mi l l i  Seferberl i k  Komitesince düzenlenen 1 50 bin kişi l i k  bir 
nü mayiş yap ı lm ıştır. Kasım ayında 48 Amerikan devletinden Amerika 
Bi rleş ik Devletleri n in  en büyük 60 send ikasın ı n  60 temsi lcisi " Sendikalar 
yönetici lerin in  Mil l i  Barış Kongresi»nde tutu mların ı n  Viyetnam harbine 
karşı  olduğunu kati olarak  bel irttiler. Kong re ta rafı ndan ka bul edi len 
beyanna mede. Viyetnam meselesin i n  Güney Viyetnam Mil l i  Kurtuluş 
Cephesi temsi lci lerin in  de iştirakiyle. barışçı yol larla çözü münü istiyen b ir  
çağrı yera lmaktad ı r. Ara l ı k  ay ında B i rleşik Amerika Devletlerinde Viyet
nam harbi a leyhinde. gençlerin askere a l ı n ması a leyh inde mi l l i  protesto 
kampanyası başladı.  Protesto kampanyas ın ın  daha i l k  gün lerinde 31 Ame
rikan şehrinde nümayişler yap ı ld ı .  On günler zarf ında sadece Nüyorkta 
88 genç. sa ld ı rgan ları n  ordusunda hizmet etmiyeceğin i  i lan  etti. 

Tırmanma siyaset in in  if lasının.  Vaşi ngton idareci çevreleri ne ağır  etkide 
bulunmamasın ın imkanı  yoktu. Bu sebepten Ameri ka n siyaset in in  sapIan
dığı  çıkmazdan ku rta rı lması iç in çıkış yol ları ara nmaya başladı .  Bununla 
i lg i l i  o larak Ha rbiye Bakanı Maknamara n ı n  istifası d ikkate değer. 

Vaşington idareci leri yaratt ık ları bu koşul lar  içinde ne ya pmayı tasar
Iıyorlar? 

Son olaylar. Vaşingtonda bu defa da Viyetnam savaş ın ın  daha da ge
n işleti l mesi n i  istiyen «şa h in lerin» ağ ı r  bastıkları n ı  göstermekted i r. Bunlar 
tı rma nma siyaseti n in  bozguna uğramasına t ırmanmanın  şiddetlendir i lme
siyle cevap veriyorlar. Cons ın  son basın konfera nsıarından birinde Harbiye 
baka nl ığ ına talep ettiği her türlü a racı n verileceği n i  beyan etti .  Netekim 
G üney Viyetna ma i lave olara k  40 bin Ameri kan askerin in  gönderi lmesine 
başla nmıştır. 

Viyetnamdaki Amerikan kuvvetleri başkuma nda n ı  general Uestmorlend 
geçenlerde Viyetnam harbi n in  dört safhasından söz etti .  Onun sözlerine 
göre, üçüncü safha. Güney Viyetnam ku kla ordusunun savaş ruhunun 
yükselti l mesi ve Mekong deltasında faa l  ha reketlere geçmesiyle i ht imal.  
1 968 y ı l ı nda sona ermel id i r. Genera l  harbin dördü ncü safhası için b i r  vade 
dahi  tespit edemiyerek bu safhada, «düşmanın  d i reniş in in  kır ı lması» ge
rektiğ in i  beyan ediyor. 

Amerikan genera l leri yeni  ci nayetler için çağrıda bulunarak Ameri kan 
askerleri n in  Kuzey Viyetnam. Laos ve Ka mboçya toprakl a rına g i rmesini 
istiyorlar. Vaşington resmi temsi lci leri a rtık. Viyetnama komşu bağ ı msız 
devletlere karşı bu tarz tehl ikel i  planların varl ığ ın ı  doğrulad ı lar. "Vaşing-
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ton Post .. gazetesin in  bi ld irdiğine göre, Amerika Birleşik devletleri Hindi
çinide askeri faa l iyette bulunabi l mek için, askeri ve d iplomatik tutum
ları n ı  ciddi ola ra k  gözden geçirmiştir. Amerikan sa ld ı rgan ları Laos ve 
Kam boçyada s i lôh l ı  ha rekete geçmek, bu ü lkelerin bütün arazi lerin i  işgal  
etmek ve Ameri kan s i lôhl ı  kuvvetleri içi n  üs hal ine getirmek amacın ı g üt
mektedirler. 

Demek ki, tırma nma devam edecek ve Viyetnam savaşı, Viyetnam hal
kı n ın  Gü ney-Doğu Asya halk ları n ı n  ve bütün dünyan ın  mukadderatı için 
çok ciddi i ht imal leri içinde saklıya rak daha teh l ikel i  b i r  safhaya g i recektir. 

Fakat Kuzey Viyetnama karşı g i rişi len «topyekün.. hava savaşı nda, 
Gü ney Viyetnamdaki si lahl ı  kuvvetlerin daha da a rtt ır ı lması da Amerika 
Birleşi k Devletlerin in  şimd iki yöneticilerini, Viyetna m macerası nda ta m  
iflôstan kurtaram ıyocağı gitgide daha açık o larak a n laş ı lmaktad ı r. Va
şingtonun siyaseti perspektiften mahru mdur. Çünkü hü rriyeti uğrunda 
savaşan bir  halk dize getirilemez. Çağ ı mızın bütün i lerici g üçleri Kahra
man Viyetnam halk ıyle daya nışma ha l indedi r, ka rdeş sosya l ist ü lkelerin 
yard ımı  ise, g ittikçe artmaktad ı r. Ve bu yardım, Amerikan sa ld ırganları 
Viyetna mı  terkedinceye kadar devam edecektir. 

Viyetnam halkı  ha lkı bir dava uğrunda savaşmaktadır. Bu savaşta ayakta 
kalacağı ve zafere u laşacağı  şüphesizd ir. 

Yan Prajki 
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B U G lJ N K lJ  D lJ N Y A 

1067 Grev hareketleri 

Sömürenlerle sömürülenler a rasında "sınıf a hengi» ya da "sosyal ba rış» 
kuru l ması hakkındaki efsanelerin kend i dostları ve propagandacı ları var. 
örneğin, Batı a lman "Handelsblat» gazetesi şunu öne sürüyor :  "Kapita
l izmin,  daha bir kaç yıl önce sosyal kontrastlar  doğuran bazı ürün leri 
bug ün a rt ık g ideri lmiştir.» Fransız iş çevreleri nin orga n ı  o lan "Entreprise» 
gazetesi bununla i lg i l i  o larak şunu yazıyor :  "Bir zamanlar, Marks' ın  hakkı 
varken, top lum sosyal s ın ıfla ra bölünmüştü. Şimdi ise yaşlara göre böl ün
müştür . . .  » Japon "Mainichi» gazetesinin çıkard ığ ı  sonuç i se  daha da 
iyimser :  "Emekle sermaye a rasında yeni, iy i  i l işkiler çağ ı  doğmaya baş
lamıştır» diyor. 

Gerçekte, ka pitalist toplumun yarattığ ı  sosyal çatışmalar ve bağdaşmaz 
çelişmeler emekçilerin yeni yeni bölü mlerini  sınıf kavgasına itmektedir. 
Bu savaş ın başında, modern toplumun büyük gücü olan u lus lara rası işçi 
sı nıfı bulunmaktad ı r. 

Kapita l ist ü lkelerde emekçilerin g rev savaşlarının yaygınl ığ ı  söz konusu 
olduğunda, g revlere katı lanların  sayısı n ın sürekli o larak arttığı göze çarp
maktad ı r. örneğ in, Batı 'n ın  sanayii gel işmiş kapital ist ü lkeleri nde 1 965 
y ı l ında g revlere 20 mi lyon kişi katı lmış,  1 966'da bunların  sayısı a rt ık 
28 mi lyona çı km ıştır. Ka pita l ist dü nya bütü nüyle ele a l ı n ı rsa, 1 965-1 966 
y ı l larında g revciler ord usunda ki lerin sayıs ın ın 37 mi lyondan 45 mi lyona 
yükseldiği  görü lür. 1 967 y ı l ında bu sayı a rtış eği l im in i  gene koru muştur. 

Ayrı ayrı ü lkeler için bu sayı lar  karakteristik bir n itel ik  taş ımaktad ı r. 
Amerika Birleşik Devletleri Ça l ı şma Bakan l ığ ı 'n ın  veri leri ne göre geçen 
yıl ü lkede 4.500 g rev olmuştur, ki bu sayı son 15 yı l için bir rekordu r. Bu 
g revlere 2,9 mi lyon kişi katı lm ıştır. Grevler boyunca 41  mi lyon iş  saati 
kaybı olm uştur. italya'da geçen yıl iş an laşmazl ık ları yüzünden 1 00 mi l 
yondan fazla iş saati kayba uğramıştır. Fransa'da geçen y ı l  grev hareket
leri sonucunda, 1 966 y ı l ındaki 2,5 mi lyon iş gününe ka rşı l ı k, 4 mi lyon iş 
g ünü kaybı olmuştu r. Ingi ltere'de 1 .500 grev düzenlenmiş ve bu g revlere 
yüzbinlerce ingi l iz  emekçisi katı lm ıştı r. Japonya'da "I lkbahar hücumu» 
artık bir gelenek o lmuştur  ve bu ha reket boyunca Japon ekonomisinin 
çeşitli kol larında ça l ışan emekçi ler birleşik bir  cephe hal inde yığı nsal 
g revlerle isteklerini d i retmektedi rler. Bu " I lkba har hücu m»una 1 966'da 
7 mi lyon, 1 967'de ise 7,5 mi lyon kişi katı lm ışt ı r. 

Emek i le sermaye a rasındaki çarpışmaların  şiddeti bakı m ından şüphesiz 
g revlere katı lanlar ın toplam sayısı çok önemli bir ölçektir. Ama bu sayı lar, 
g rev savaşların ın  ka rakteri ve hedefi ha kkında b ir  fikiA vermekten uzaktır. 
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Proletarya n ın  yüksek ücret, yard ımlor, emekl i l i k  istekleriyle giriştiği grev 
eylemleri,  ekonomide askeri nitel iğin ağır  basmasından ve fina ns-ol igor
ş in in  çıkarları uğrunda ekonominin devlet-tekelci l iği  hal inde düzenlen
mesi siyaseti nden doğan sürekl i  pa hal ı l ığ ın  bir sonucudu r. 

Gerçi tekelci-sermaye, işçi s ın ıfın ı n  savaş akın ıarı karşıs ında proletar
ya n ın  bazı isteklerin i  ka bul  etmek zoru nda kal maktadır. Ama, kapita l ist 
d ünyadaki s ın ıf  ç ıkarları el bette bu gib i  tavizler yoluyla biribiriyle barış
tırı la maz. 

Kapita l izm, ABD g ibi en zengi n  ka pital i st ü lkede bile emekçileri yok
sunluğa mahkum etmektedir. ABD başka n ya rd ı mcısı  Humphery, a merika
l ı la rı n  beşte birinin - ya n i  36 mi lyon kişin in  - yoksu l luk  içinde yaşad ığ ın ı ,  
bunları n  gel irlerin in  resmen kabul edilen asgari geçi m s ın ı rından daha 
aşağıda o lduğunu açıklamak zorunda kalmıştı r. ABD başka nı  Johnson'nun 
açıkladığ ıno göre 20 mi lyon vata ndaşı sefalet yuva la rında yaşamaktadır. 
Başkan kendisi bunu «Amerika için utanç» olara k  nitelemiştir. 

Emekçilerin geleneksel o lan daha yüksek ücret istekleri son zaman
larda yen i  bir öz kaza nmaktadır. Burjuva devleti g ittikçe daha açık bir 
şekilde, iş  a n laşmazl ık larında bunlara işverenlerin ya ra rına karışma eğ i 
l im; göstermekte, iktidarını kullanara k  ücretleri kısıtlamak ya do «don
durmak» istemekted ir. 

Büyük Britanyada Wilson'un Leybı r-hükümetin in  emekçiler arasında şid
detli bir memnunsuzluk ya rata n gelir siyaseti, buna bir örnek o larak 
gösteri lebi l i r. ing i l iz ekonomisini  s ıkıntı lar ından kurta rmak iç in  bir a raç 
ola rak öne sürülen bu siyaset, gerçekte halkın hayat seviyesine, emek
çilerin haklarına sa ld ı rmak için bir si lahtı .  Bu siyaset, ü lkede yığınla işsiz
liği daha da a rttırd ı .  Dte yandan bu siyaset, büyük finans-tekellerin çıkar
lar ın ı  koru mak amacın ı  güdüyordu.  Bu siyasetin iflası n ı ,  1 967 sonba ha
r ında sterl in ' in  değerin in  düşürü le si ortaya koymuştur. 

Johnson hükü meti, 1 967 i lkbaharı ve yazında yüz bin demiryolcunun ve 
ABD uçak sanayii işçilerin in  tasarlanan g revin i  koza yetkisiyle e rtelemekle, 
emekçi lerin çıkarlarına karşı gelm iştir. 

Bazı ü lkelerde burjuva hükü metleri «geçerli yöntem» sayd ıkları baskıya 
başvu rmaktad ı rlar. Drneğin,  Arja nti nde böyle olmuş, 1 967 y ı l ı  ocak ayında 
şeker sanayi i  işçilerin in  grevi kana boğul muş ve mart ayında g rev yapan 
u laştırma emekçileri en ağır baskıya uğram ışlord ı r. 23 kası mda Şi l i 'de 
ya p ı lan genel g revde de polis, g revei lere ateş açmış ve emekçi ler kon 
dökmüştü r. 

Bu koşul lar  a lt ında g rev ya pa nları n  ekonomik istekleri, burjuva devle
t inin siyasetinin değiştirilmesi gibi isteklerle birleşti ri lmektedir. 

Grevci leri n sosya l-ekonomik istekleri arasında, otomatisazyon ile kon
santrasyon ve ü retinde ka pita l ist rasyonalizasyonun doğrudan doğruya 
bir sonucu olon y ığ ın la işten atı lmolara ve işsiz l iğin a rttırı l masına karşı 
kesin protestolarlo bel irti len istekler önem l i  bir yer tutmaktad ı r. 

Emekçi ler arasında sürekl i  endişeler doğura n  bu gibi  görüntü lerin 
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ölçüsü hakkı nda 1 967 yı l ındaki  işsizler sayısı b i r  fikir vermektedi r. Yı l 
sonunda ABD'de işsizlerin sayısı 3 mi lyonu bulmuş, Bürük Britanya'da 
600 bini aşmış, ıtalya'da 1 m i lyona, Batı Almanya'da 526 bine, Arja nti n'de 
1 ,5 mi lyona u laşmış, Fra nsa'da ise yaln ızca geçen yı l  işsizlerin sayısı yarı 
yarıya a rtarak 450 bine yükselmiştir. Işten atı lma, işsizl ik ve buna bağ l ı  
o lan yoksu nluklar, henüz b i r  işi olan mi lyonlarca emekçiyi sürekl i  o lara k  
tehdit etmekted i r. 

ABD'de, AFL-CIO'nun veri lerine göre, 1 6  mi lyondan fazla a merikan işçi
sinin iş ini  kaybetmesi ha l inde herhangi b i r  geçisi işsizl i k  sigortası ödeneği 
istemeye b i le ha kkı yoktur. 

Batı Alma nya'da büyük tröstlerin patronları ,  «ameri kan tecrübesi»nden 
yara rlanmayı ve işsizlerin sayıs ın ı % 4 a rttırmayı, yani en azından 800.000 
işçiyi işten atmayı tasarla maktad ı rlar. 

Işçi s ın ıfı örgütleri demokratik yol lar  bu lup göstermekte ve işsizlerin 
sayısını öneml i  ölçüde azaltma ve emekçileri a i leleriyle b i rl i kte ka rş ı laş
t ık ları teh l ikeden kurtarabi lmek yolunda somut teklifler yapmaktadı rl a r. 

Ote yandan geçen y ı l  g revlerin b i rçoğu bel ir l i  başarı larla sonuçlanmış
t ır .  Orneğ in ,  Fort işletmeleri n in ta ri h inde en büyük hareket o lan 1 60.000 
amerika n  otomobil  işçis in in g revi, 49 gün süren sarsı lmaz bir savaştan 
sonra zaferle bitmişti r. Grevci işçi ler, ücretlerinin ve emekl i l i k  maaşların ın  
a rtt ı rı lmasını  sağlamış lard ı r. Ş i l i 'de ücretlerin in  a rttı rı l ması isteğ iyle bakı r 
madenieri işçi ve memurları n ı n  yürüttükleri 34 gün lük  savaş başarıyla 
sona ermiştir. 

ıtalya'da geçen yıl, emekçilerin  g rev hareketleri sonucunda yurt ölçü
sünde geçerli genel toplu sözleşme imzalanmış,  ve bundan hemen de 
3 mi lyon işçi yara rlanmıştı r. Yeni toplu sözleşmelerde ücretlerin a rttı r ı l
ması, ça l ışma saatla rının kısaltı lması ve iş şartla rında daha başka düzelt
meler yera lmaktad ı r. 

Geçen yı l ı n  g revleri işçi hareketlerin in  kendine öz olan önemli  b i r  eğ i 
l im in in  geri leti lemeyeceğ in i  ispatlamıştır. Bu ,  işçi s ın ıf ının,  ayrı ayrı iş kol 
ları n ı, hattô ü lkenin bütün ekonomisini  felce uğrata n genel g rev g ib i  
böylesine güçlü b i r  s i lahta n ya rarlan masıdır. Böyle b i r  g revde yüzbin
lerce, hattô m i lyonlarca emekçi bir  a nda savaşa katı lmaktad ı r. 

Orneğ in, Fransadaki genel m i l l i  g revler (1 şubat, 17 mayıs ve 1 3  a ra l ık), 
Ja ponyadaki « i lkbahar hücu mları», Şili 'deki g rev (23 kasım) ve U ruguay 
grevi (20 temmuz) bunu doğ rulamaktadır. Grevlerin sayısı bakımından 
Batı Avru pada başta gelen ü l ke olan ıtalya'da, büyük ekonomi kol ların
daki emekçi lerin  a rd ı  a rdına yaptı kla rı yığ ı n  g revleri, ölçüleri ba kımından 
genel  g revle eşdeğer id i .  

ıta lyan, fransız, ing i l i z  emekçi lerin in ,  lôt in  amerika ü lkeleri ve Ja ponya 
emekçi lerin in bazı g rev eylemlerinde ekonomi k  istekleri gel iş ip polit ik 
isteklere dönüşmektedir. 

Bu bakı mda n Ispanya emekçileri n in g rev eylemleri o ldukça karakteris
tiktir. Geçen yıl n isan ayında büyük bir g rev dalgası ü lkeyi boydanboya 
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kapladı. Bu greve, ekonomik istekler öne süren ve Franko diktatörlüğüne 
karşı gelen binlerce ispa nyol işçisi katı ld ı .  Bu savaş, özel l ik le ekim ayın ı n  
sonunda «işçi komisyonları .. n ın  düzen lediğ i  «savaş haftasinnda daha  da  
şiddetlendi .  «savaş haftası .. 28  ekimde muazzam g rev ve  gösteri lerle sona 
erdi .  ıspa nyol emekçilerin i n  bu eylemi hakkındaki bir  değerlend i rmesinde, 
Ispa nya Komünist Partisi genel sekreteri Sa ntiago Cari l lo, 27 ekim 1 967 
olay ın ın  «Franko rej im ine karşı en etk i l i  ve en savaşkan eylem .. olduğunu 
bel i rtmiştir. 

Kapital ist ü lkelerdeki en büyük g rev eylemleri aynı zamanda, işçi s ın ı 
fın ın  kuvvetlenen b i rl iğ i  ruhu iç inde geçmiştir. ıtalya'da en büyük ü ç  sen
dikalar birl iğ i  tarafından, yani italyan Genel Send ikalar  Konfederasyonu 
(Confederazione Genero le /ta l iana del Lavoro), ıtalyan Hür Sendika lar  
Konfederasyonu (Confederazione ita l iana Sindicati Liberi) ve  italyan işçi
ler Birl iğ i (Unione ita l iana del Lavoro), 'düzenlenmemiş olan bir  tek büyük 
g rev bile o lma mışt ı r. Fransa'da genel g revler, Genel Emek Konfederas
yonu (Confederation Generole de Trava il) ile Fra nsız Demokratik Emek 
Konfederasyonu (Confederation Democratique française du Travai l )  a ra
s ındaki  birl i k  bayrağı  a lt ında o lmuştur. Ispanyada s ın ıf  savaş ın ın  karak
teristik yönü, komünist/erin, i lerici kato liklerin, sosyal istlerin, nasyonalist
lerin ve en öneml i  ola n ı  da, Franko d iktatö rlüğü koşul ları a ltında henüz 
kesin b ir  polit ik kara ra varmamış o lan emekçi lerin bir bir l ik cephesi 
içinde ha rekete geçmelerid i r. Japonya 'n ın  ve bazı Lôtin Amerika ülkele
rin i n  sendika b i rl ikleri de eylemleriyle kendi  bir l ikleri n i  ve beraberl i kleri n i  
göstermişlerd i r. 

Açı kça «sı n ıf lar arasında işbirl iğ i .. siyaseti güden reformcu sendika 
yönetici lerine y ığ ın lar ın ya ptığ ı  baskı g ittikçe artmaktad ı r. Bu bakı mdan 
geçen yı l ın başlarında AFL-CIO'dan, etki l i  b ir  gurup o lan Bi rleşik Oto
mobi l  Işçileri Sendikası  (Un ited Automobile Workers) yönetici fonksiyoner
lerin in, Sendika başka nı  Walter Reuther başta o lmak üzere ayrı lmalarıyla, 
bu sendika lar  bir l iğinde başgösteren buna l ı m  büyük bir  anlam taş ımak
tadı r, Bu buna l ı m, Meany'n in başka nı  bulunduğu AFL-CIO yöneti m in in  
yürüttüğü siyasetin zorun lu  bir  sonucu id i .  Bu siyaset, ABD'ni n  gen iş  sen
d ika çevrelerinde kaynaşmalar ve huzursuzluklar doğu rdu.  AH-CIO yöne
timi, ücret ve topl u  sözleşme sorun ları nda elveriş l i  sonuçla r sağ laya bile
cek güçte olan bir  sendikalar  birl iğ i  ola rak, bunun kuvvetini  felce uğrat
maya, bütün öteki iç sorun larda işçilerin teşebbüslerin i  boğmaya çal ış
maktad ı r. 

Kapital ist ü l keler emekçilerin in  geçen y ı l  yü rüttükleri g rev savaşları ,  
kendi hakları n ı  korumak amacıyla ve tekel lerin hegemonyasına karşı g i riş
tikleri eylemler, işçi s ın ı fı n ın  safları n ı n  birl iği ve bütün lüğü yol ların ın ,  
bütü n demokratik güçlerin birl iğ i  ve  bütü nlüğü yol ları n ı n  bundan sonra 
da a ranması zorun luğunu ortaya koymaktad ı r. Onyı l la r  boyunca edini len 
tecrübeler, a nca k işçi s ın ıfı n ı n  ortak eylemlerin in  demokratik toplumsal 
dönüşümler  sağ layabileceğ in i  göstermekted i r. L. N. 
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U L U S L A R A R A s ı  T O P L A N T ı l A R  

Bakü'de 

Sovyet devleti ve SBKP yönetici leri, Brejnev, Podgorny ve Kosig in  yol
doşların, «Sosya list Oktobr Devrim i  i le Asya, Afrika ve lôtin Amerika halk
ların ın  mi l l i  kurtuluş hareketi» konusunu incelemek üzere Baküde düzen
lenen mi l letlerarası bi l imsel  konferansa çeşitli ü l kelerden gelmiş bil im ve 
siyaset adamla rına ve çeşitli ta n ınmış şahsiyetıere gönderdikleri mesajda 
bel i rti ld iğ i  g ibi : «Asya, Afrika ve lôtin Amerika ha lklar ın ın mutlu gele
ceklere doğru yürüyüşlerin i  durdurabi lecek hiç bir güç yoktur dünyada. 
Mi l l i  kurtuluş hareketi, sosya l ist dünya sistemi ve d ü nya işçi hareketi 
a rasında kurulan ve gittikçe g üçlenen birl i k, bu gerçeği n  garantisidir.» 

Bakü Konfera nsı, Oktobr Devri min in e l l inci y ı ldönümünden kısa b i r  süre 
önce, Sovyetler Bir l iği B i l im ler Akademisi ve Asya, Afrika ve lôtin Amerika 
ü lkeleriyle Sovyet Dayanışma Komitesi tarafı ndan d üzenlenmiştir. 

Sovyet Akademi üyesi E. M. Yukov'un sunduğu başl ıca ra porla i lg i l i  tar
t ışmalar, konferansa kat ı lanların,  i l k  sosyal ist devri m in  evrensel önemine ve 
etkilerine, m i l l i  ku rtu luş hareketinin gelişmesinde oynadığı role verdikleri 
değeri bel i rtmişt ir. Işte bu konferansta yapı lan konuşmalardan bazı aktar
malar :  

Dang Quang Minh (Gü ney-Viyetnam Mi l l i  Kurtuluş Cephesi Merkez 
Komitesi üyesi) : "Büyük Oktobr, Doğu halk ların ın  uyanış ına yol açtı, dün
yanın her yeri nde mil l i  kurtuluş devri mleri n i  alevlendirdi  . . .  Viyetnam dev
rimcileri Oktobr Devrimin in  faydal ı  etkis ini  gördü ler. Bizler için bu Devri m, 
susa mış bir yolcuya uzatı lan su g ibid i r  . . .  » 

Yusuf EI Sebai (Asya-Afrika ha lkları Dayan ışma Teşki lôtı n ın genel Sek
reteri) : «Sosya l ist Oktobr Devrimin in, dünya mi l l i  ku rtu luş hareketin in 
- özel l ik le Asyada ve Afrikada - gel iş iminde oynadığı rolün önemin i  
b i l inçle kavramal ıyız . . .  Bu Devrim, bütün ha lkların, yaşad ıkları şartları 
hesaba katmaları ve kendi lerine en uygu n  düşecek yolları seçmeleri şa r
tiyle, sosyal izm yoluna g i rebi leceklerin i ,  bütün dü nyaya ve i l k  defa göster
miştir. Bu devri m, sosya l izm yol unun halk ın  isteklerin i  gerçekleşti recek 
doğ ru bir  yol olduğunu ispat etmiştir.» 

Orta Asya ve Kafkas Sovyet Cumhuriyetlerin i  temsil eden b i l im adam
lar ın ın Rus proletaryasın ın yard ı mıyla yüzy ı l larca sürmüş gerika lmışl ığa 
son verebi imiş ve uyga rl ığ ın  en yü ksek z irvelerine ulaşabi lmiş halk ların ın  
e lde  ettiği tecrübelerle i lg i l i  ra porları büyük bir i lg iyle d in lenmiştir. 
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Dört kıtacan gelmiş en yetki l i  temsilci ler çağımız ın en önemli o luşla rın
dan bir in i  teşkil eden bu hareketin başlıca yönlerini bi l i msel b ir  açıdan 
ve büyük bir  titizl ikle inceledi ler. 

Bütün sorun lar  ele a l ınamadığı  için, Bakü Konfera nsında, m i l l i  kurtuluş 
devriminin çeşitli yönlerini incelemek üzere mi l letlerarası toplantı ların 
düzenlenmesini teklif edenler çok olmuştur. H. V. 

Berlin'de 
Bilimsel konferanslar 

1 2-1 3 eylül 1 967 g ünleri nde Alman Demokratik Cumhuriyetinin başken
tinde toplanan m i l letlerarası konferansta, Kapital'ı n  birinci c i ld in in yü
züncü yı ldönmü konusu ele a l ınmıştır. Alman Sosyal ist Birfik Partisi Mer
kez Komitesince düzenlenen konferansa 40'dan fazla komünist ve işçi 
partisinin temsi lci leri çağ ırı imıştı r. 

Alman Sosyal ist Bir l ik Partisi'nin birinci sekreteri Walter U lbricht «Karf 
Marks' ın  Kapital' i,  Federal Almanyada ki tekelci Devlet kapital izmi siste
m ine karşı savaşan Demokratik Alman Cu mhuriyetinde kurulan sosyal ist 
toplu msal sistemin i lerleyişi bakımından nası l  bir önem taşır?» başl ık l ı  
raporunu okudu. W. U lbricht' in bel irttiği  g i bi,  Marks' ı n  eseri insan toplu
munun gel işmesiyle i lg i l i  tahmi nlere sağlanmış en mükemmel örnektir. 
Marks' ın ortaya koyduğu, Lenin'in tekrar ele a ld ığ ı  ve gelişti rdiği, dünya 
işçi hareketin in  son tecrü beleriyle daha da zeng in bir öz kaza nan, top
lumsal süreçleri öngören bu bi l imsel nazariyeler, çağ ımızda, ma rksist
leninist partilerin yürüttüğü bütün faa l iyetin zorunlu b ir  unsuru hal ine gel
m iştir. Bu b i l imsel tahminler, bi l i msel i lerlemeleri önceden bi lmek ve idare 
sistemini  daha m ü kemmel ha le getirmek üzere büyük çabalar ha rcayan 
Demokratik Alman Cumhuriyetinin yönetici sistemi nde devaml ı  bir rol 
oyna makta dı r. Böylelikle, gelecek uzun bir süre için, ü retici güçlerle ta m 
bir gel işmeye varmış ü retim i l işkilerin in  birbirine yaptığı etkileri öngörmek, 
bel i ren çelişmeleri vaktinde fa rketmek, bu çelişmeleri çözümleyecek yol 
la rı bulmak mümkün oluyor. 

Sosyal izmin çok gelişmiş bir toplu msal sistemini  kurmakta olan Demok
ratik Alman Cu mhuriyetindeki sosyal ist ya pın ın  bugünkü aşaması nda, 
Marks'ın Kapital'da tespit ettiği görüşler, değerferinden hiçbir şey kay
betmemiştir. Alman Sosyal ist Birl i k  Partisi sosya lizm kavramın ı  inceledi, ve, 
Walter U lbricht'in dediği g ibi, şu sonuca vardı : .. Sosya lizm, toplumsal 
gelişmenin k ısa sürel i  ve geçici bir aşaması  deği ld i r ;  kapitalizmden komü
n izme düyna çapında geçilebilmesi iç in  zorun lu  olan bir tarihsel dönem 
çerçevesi içinde oldukça ayrı bir yer tutan toplu msal ve iktisadi b ir  oluş
tu r.» Bu o luşu yöneten ka nunlar (örneğin ticari ü retim konunu, değer 
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ka nunu  vb.) varolan topl umsal ve i ktisad i  şa rtlara göre etki yapan, objek
tif ve bu oluşa özgü ka nun lard ı r. Demek ol uyor ki, temel sorun,  sosya l iz
min kuru lmasın ı  kolaylaştırmak üzere, bu ka nunlardan tam a nlamıyla fay
dalanabi lmektir. 

Kapita l izmle bir a rada yaşayan sosya lizm, her a landa üstünlüğünü gös
termek zoru ndad ı r. Ama sosya lizm, bu üstünlüğünü, çok gel işmiş top lum
sal  sistemin i  kurabi l mesi iç in  gereken ve süresi tarihsel şa rtlara göre deği
şen bel l i  b ir  dönemden sonra a ncak, ispatlayabi lecektir. Demokratik Al
man Cumhuriyetinde kuru ldultan sonra, bu sistem Batı Almanyadaki 
tekelci Devlet kapita l izmin in  yerin i  a labi lecek bir  çözüm yolu teşkil ede
cektir. 

Federal Almanyadaki tekelci devlet kapita l izmin in  gel işim in i  i nceleyen 
Walter Ul bricht, ka pita l ist sisteme özgü temel çelişmelerin, bu ü lkede fev
kalôde keskinleştiğin i ,  tekel lerin hôkimiyeti i le Devlet hôkim iyeti n in  birbi
r iy le karışması şartiyle a ncak emperyal izme yaşama olanakların ın  kald ı 
ğ ın ı  bel i rtti. Kapita l izm gel işti kçe, emekle sermaye arasındaki çelişme 
daha da keskin leşiyor. işçi s ın ıfı n ı n  yürüttüğü devrimci sovaş ancak, bu 
çelişmeyi ortadan kaldırab i l i r. 

Konferansta, Sovyetler Bir l iği ,  Polonya, Çekoslovakya, Roma nya, Maca
ristan, Bulgaristan, Moğol istan,  Yugoslavya, Küba, Avusturya, Fransa, 
Şil i , ispa nya, Japonya, B irleşik Amerika Devletleri, Ingi ltere vb. kardeş 
partilerin i  temsil eden delegeler de söz a ldı. Kon uşmacı/arın hepsi, bütün 
dünyada devrimci bir başka laşma gerçekleştirmek üzere savaş yü rüten 
emekçilere, fevkalôde g üçlü bir s i lôh sağlayan Kapital'ı n tarihsel ve 
evrensel önem ve etki leri n i  olduğu kadar ;  bugün sosya l ist toplumu kuran
lar ın ,  emperya lizme ve gerici l iğe karşı, barış, demokrasi ve sosyal kal
kınma uğruna savaşan bütün güçlerin daima başvu rduğu eser olduğu 
için, bugünkü değerin i  önemle bel i rtti ler. 

Komünist ve işçi partilerin i n  temsi lci leri bu eserin yüzüncü y ı ldönümünü, 
Alman halkına en büyük şerefi sağ lamış ve b i l i msel komünizmi kurmuş 
olanlar ın vatan ında - bug ün sosya l ist ve barıştan ya na vata nında - kut
ladık ları iç in d uydukları mutlu luğu bel i rttiler. W. T. 

Paris'te 
Oktobr Devrimi ve Fransa 

(Maurice Thorez Ensitüsünde düzenlenen bir seminer) 

1 3-1 5 ekim günlerinde Pariste düzenlenen «Oktobr Devri m i  ve Fransa» 
konu lu  seminer çal ışmaları sona ererken, Fransız Komünist Partisi Genel 
Sekreteri Waldeck-Rochet, yaptığı konuşmada, «Mau rice Thorez Enstitü-
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sünün bu semineri düzenlemekle yeni  çağ la rı n  en önemli olayını  değerince . 
kutlamak istediği»ni bel irtmiştir. 

Oktobr Devrim in in  Fra nsoda yol açtığı büyük değişmeleri inceleyen 
Paris seminerine, marksist tarihçi ler, siyaset ada mları, sendika yöneticileri, 
devrimci savaşlara emek vermiş yoldaşlar davet edi lmişti. Profesör Pierre 
Renouvin g i bi Marksist olma yan bir tarihçi, iki Sovyet temsi lcisi, Akademi 
üyesi Isaac M intz, ve Marksizm-Leninizm Enstütüsüne bağl ı  Dü nya Işçi 
Hareketi Şubesi nden Edouard Arabogly de tartışma lara katı ld ı lar. 

Jeannette Thorez-Vermeersch ' in  çal ışmaları açarken belirttiği g ibi ,  bu 
seminere hakim o lan  görüş, Maurice Thorez'in bir sözü i le özetlenebi l i r :  
.. Oktobr Devri mi Fransız işçi hareketini  yü kseltti, o n a  taze b i r  k a n  sağ
lad ı .» Bu görüş semi nere sunulan ve tartış ı lan raporların dördü nde de 
kuvvetle bel iriyordu : Georges Cogniot, .. Oktobr Devri min in Fransız işçi 
hareketine sağlad ığ ı  yen i  unsurlar»ı ; Victor Joannes, .. Eki m Devri mi ,  pro
letarya enternasyonal izmi ve mi l let, ve Maurice Thorez' ı n  bu açıdan oyna
dığı rol»ü ; Jean Frevi l le, Fra nsız burjuvazisi n in ,  Luce Langevin de Fra nsız 
aydınların ı n  Sovyet devri mine karşı takındık ları tutumu inceledi ler. 

Georges Cognioenun bel irttiği g ibi ,  Oktobr Devri mi ,  19 17  y ı l ında, Fran
soda, ordu içinde ve işçi sınıf ında - özel l ik le demi ryol la rı nda, demir-çel ik 
endüstrisinde ve Parisin bütü k terzi l i k  çevrelerinde devrimden de önce 
beli rmeye başlayan d i reniş eğ i l i mine yeni bir güc sağlad ı : .. I hti lalcı M i l l i  
geleneklerle, Oktobr Devri min in  geti rd iğ i  çok önemli yeni unsurlar, b ir
birini mükemmel şekilde ta mamladı .»  Fra nsız Sosya l ist Partisi, 1 920 y ı l ında,  
Tou rs Kongresinde o dönemin tarihsel şartları iç inde I I I - ncü Enternasyo
nale katı lmaya karar vermiştir. Böylece, Fra nsız komünistleri, .. Lenin yol unu 
seçmekle h iç  ya n ı lmadı kları»nı iftiharla söyleyebil iyorlar. 

Victor Joan nes 1 91 7  den bu ya na geçen elli y ı ldan çıkarı lacak bir ders 
daha belirtti : Ekim Devrimi ,  .. enternasyonal izmle zeng in leşen» Fransız işçi 
s ın ıfı n ı n  yurtseverl iğ ine yeni bir n itel ik  kaza ndırd ı .  Halk ın bu yurtseverl iği ,  
1 91 9-1 920 de, iti laf Devletleri n in  Rusyaya yaptığı müdaha leye ; 1 923 de, 
Fra nsız si lahl ı  kuvvetlerin in  Ruhr bölgesin i  işga l  etmesi ne ;  1 925 de, Suri
yede ve Fas dağlarında Fra nsızların g i riştiğ i sömürgeci savaşlara karşı 
yürütülen mücadele ile defa larca d i le gelmiştir. I ki nci dü nya savaşı s ı ra
larında, Fra nsız komünistleri n i n  yu rtseverl iğ inde, i şga l  a lt ında bulunan 
vata n sevg isi Sovyet B irl iğine karşı duydukları minnet his leriyle birleşti. 

Jean Frevi l le' in ve Luve Langevin' in raporları ise, burjuvazin i n  yürüttüğü 
Sovyet a leyhtarı kampa nya lara karşıt, Henri Barbüsse, Roma in  Rol land, 
Anatole France, Pa ul Langevin gibi  büyük Fra nsız aydın lar ın ın  oynadığı  
eğitici ve açıklayıcı role ış ık tuttu. Daha başka konuşma larda ise, 1919  da, 
Odessa'da, karşı-devri mciler tarafı ndan öldürülen, I I I - ncü Enternasyonal  
davası uğruna hayatı n ı  veren i lk  Fra nsız kadın ı  Jeanne Lacourbe'un, Fran
s ız  askeri heyetinde görevli bulunduğu ha lde devri mcilere hemen katı l a n  
yüzbaşı Jacques Sadoul 'un ; Ka radenizde, Bizerte'te, yaba ncı devletlerin 
müdahalesine karşı savaşan Fransız bahriyel i lerin in oynadık ları rolü bel ir-

1 51 

TÜSTAV



t i ldi .  Leon Feix de şu nokta n ı n  üzeri nde durdu : Fra nsız ha lkı eskiden beri 
sömürgeci l iğe karşı duyduğu n efreti ; h iç  durmayan mücadelelerle, evvelô  
Fos  horbine ve daha sonra ları Hindi-Çini  ve  Cezayir savaşlarına karşı 
yürüttüğü savaşlarla d i le g etirdi. 

Isaoc Mi nts ve özel l ik le Waldeck Rochet, daha genel bir  nitel i k  taşıyan 
nazari sorun lar  incelediler. Isaac M ints, Oktobr Devrimin in, bütün d ünya 
proletaryas ın ın  prensipleri ni ve matotları n ı  bir kat daha yü kselttiğ in i  be
l i rtti. Waldeck Rochet'n in  dediği g ib i : «Oktobr Devrimi ,  em perya l ist hôki
miyetin i  sarstı, yeni b ir  dünya sistemin in  temelleri n i attı ,  bütün d ünya 
devrimci hareketine yen i  bir güc sağladı». «Bugünkü Fra nsoda devrimci 
o lmak ne demek?" sorusu na, Wa ldeck Rochet şu ceva bı verd i :  « 1917  d e  
olduğu g i b i ,  bugün de, en temel sorunu,  ihti ıa ı  sorununu bi l i msel bir  a n 
layış içinde e l e  a lmaya çal ıştığ ımız  zaman, haziran ayında Prag'da düzen
lenen ve Ekim Devrimin in  yaptığı evrensel etkileri i nceleyen mi l letlerarası 
konferansta çok doğru olara k  bel i rti ld iğ i  g ibi ,  e l l i  y ı ldan bu yana dev
rimci sürecin çok ayrı ntı l ı  şeki l ler a ld ığ ın ı  heme görüyoruz.» 

Bu sözü ile derg imizce düzenlenen yuva rlak  masa konferansın ı  kasteden 
Waldeck Rochet, Fransa g ibi bir ü l kede sosya l izme geçiş sorununu, bütün 
ayrıntılarıyla inceled i. Biz burada bu konuşmadan, Fransız komünistlerin in  
bugünkü tutumunu özetleyen iki cümle vermekle yetineceğ iz : ( Iç  a la nda) 
«Fra nsız komünist partisi n i n  bütün faal iyeti, bütün emekçi halk ın  yürüttüğü 
demokratik hareketin sonucu o lara k, sosyal izm ü lküsünü gerçekleşti rmek 
üzere, sosya l izme barışçı yol larla geçişe elveriş l i  şartları n  yaratı lmasına 
yöneti lmiştir.» Dış politikada ise : «Bütün dünya emekçileriyle ta m bir  
dayanışma hal inde bulunan Fra nsız Komün ist Partisi, her ü l kenin demok
rat güçlerin i ; emperya l izmin ezgis i  a lt ında bulunan bütü n ha lkları n  yü rüt
tüğü kurtuluş hareket in i  ta mamiyle desteklemiştir ve desteklemektedir. 
Partimiz, devletlerin barış içinde bir a rada yaşama prensibini  kabul ettir
mek, Amerikan emperyal izmini  yalnız bıra kma k ve geriletmek üzere, barış
tan yana,  emperyal izme karşı olan bütün g üçlerin hareket bir l iği zoru n 
lu luğunu h e r  z a m a n  bel irtmektedi r." P. H. 
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ö Z E L  S A Y F A L A R ı M I Z  

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri, 
Ya kub  Dem i r  yoldaşın, 

Budapeşte Konsultatil Buluşmasında yaptığı konuşma 

Değerli yoldaşlar, 

Emperya lizme karşı, mi l l i  bağı msızl ık, barış demokrasi ve sosya l izm 
uğrunda müca delede ha reketi mizin bi rliğ in i  kuvvetlendirmek için ş imdiye 
kadar sarfedi len gayretler, bu yolda atı lan ad ım lar  bizi önemli  b ir  aşa
maya u laştı rmış bulunuyor. Müsadenizle, önce, komünist ve işçi parti lerin in  
ve  bu o rada partimizin d i lek ve  gayretlerini d i le  geti rerek bu konsultatif 
buluşmaya önayo k olon 18 kardeş partiye ve özel l ik le buluşmanın  ger
çekleşmesi imkônlarını  sağlıya n  Macar Sosya list Işçi Pa rtisine, Türkiye 
Komünist Partisi ad ına teşekkür ederiz. 

Türkiye Komünist Partisi, 1 960 Danışma Toplantısından sonra mi l let
lerarası a landa meydana gelen Onem l i  olayları, bir l ikte incelenmesi, 
çözülmesi gereken yeni problemleri göz önünde tutarak yeni b ir  Da nışma 
Toplantısı fikrini hararetle desteklemiş ve bu meselede görüşünü ve tutu
munu kara rlarıyla, b i ld i ri leriyle ve çeşitli vesilelerle açık lamıştır. 

Komünist ve işçi parti lerin in  büyük çoğunluğu tarafı ndan beni msenmiş 
ve desteklenmiş olon Danışma Toplantısı f ikrin in gerçekleşmesi iç in  şart
l arın olgunlaşması ,  şüphesiz, zoruriyd i .  H ızla gelişen ve değişen mi l let
lerarası durum, kardeş parti ler arası nda ya�ı lan ik i  tarafl ı  ve çok taraflı 
buluşma lar  ve nihayet komünist ve işçi pa rti lerinin büyük çoğunluğunun 
desteklediği ve katı ld ığı  bu Konsultatif Buluşma m i l letlerarası b i r  Danışma 
Top lantısı için şartların olgunlaştığ ın ı ,  bunun yerine getiri l mesi gereken 
enternasyonal bir ödev olduğunu ortaya koydu .  18 kadeş parti nin in isiativi 
bu ödevin yerine getiri lmesi için at ı lmış kesin bir ad ımd ı r. 

Danışma Toplantı ları n ı  gerekl i  ve zorunlu k ı lan,  proleta rya enternas
yonal izmi prensiplerid i r. 1 957 ve 1 960 Danışma Toplantı lar ının belgele
rinde ka rdeş partilerin, görüş ve hareket birl iğ in in  kuvvetlendiri l mesi üze
rinde önemle d urul muştu r. 1 960 Moskova B i ld i risi n i n  son paragrafı şöyle 
bitiyor :  

«Danışma toplantısına katı lan lar, komünist v e  işçi pa rti lerin in  Ma rksizm
Leninizm, proleta rya enternasyona l izmi temeli üzerinde bundan böyle de 
s ı kıca birleşmesi ni ,  işç i  s ın ıfın ın  bütün kuvvetlerin in, demokrasi ve i leri
c i l ik  kuvvetlerin in  bi rleşmesi nin en önemli şortı, dünya komünist ve işçi 
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hareket in in  bütü n insan l ığ ın  ayd ın  geleceği uğrunda, barış ve sosyal izm 
dôvasın ın  zaferi uğrundaki büyük savaşında yen i  başa rı l ı rı n  gara ntisi ola
rak görüyorlar ... 

önü müzdeki Da nışma Toplantıs ın ın  hazırl ı kları iş ini  pratik bir  yola 
sokacak ve bu yoldaki ça l ışmaları geniş bir demokratik temel üzeri nde 
yürütecek bir  teşkilôt şekli bu lmak, toplantın ın  hedef ve çalışma metot
lar ın ı  görüşmek ve kararlaştı rmakdçin topla nmış  bulun uyoruz. Buluşmamı
z ın başa rıyla sona ereceğine kuvvetle inanıyoruz. Çünkü bi l iyoruz, emper
yaliz me, emperya l ist monopollerin ama nsız sömürüsüne, ha rbe karşı sava 
şan yeryüzünün bütün devrimci, i lerici ve barışçı kuvvetleri bunu bekliyor. 

Parti miz, yen i  bir Danışma Toplantısı f ikrin i  ve bu fikrin gerçekleşt i ri l 
mesi i ç in  şartların olg un laştığı görüşünü desteklerken, sadece m i l letlera
rası olayların kendi memleketi mizin durumu ve özel şa rtları üzerinde yap
tığı ve ya pabi leceği etkileri göz önü nde tutmuyor, sadece bu kayg ıyla 
hareket etmiyor. Türkiye Komünist Partisi, Ma rksçı-leninci prensiplere, 
proletarya enternasyonal izmine bağ l ı  bir parti olarak, çağ ımızda h içbir 
memleketi n  özel şartla rın ı n  mi l letlerarası olayla r ın etki alanı dışında ka la
bileceğ ine inanamaz. 

Tü rkiye, emperya l izme karşı s i lôhla savaşarak bağı msızl ı k  elde eden, 
sonra yeniden emperya l izmin politik, ekonomik  ve askeri nüfuz a lan ı  içi ne 
düşen b i r  mem lekettir. Mi l l i  ku rtu luş ha reketlerinin a labi ld iği ne gel iştiği  
günü müzde Türk halkının bağımsız l ık mücadelesin in  geçi rdiği  safha lar  
tam bir mi l l i  bağ ımsız l ık  uğrunda savaşan halk lar  için ibret vericidir. 

Türkiyede 1 960 askeri hükümet da rbesin i  yapan lar, halka dayanmadık
lar ı ,  halka güvenmed ikleri iç in ,  em perya lizmin açı k ve g izl i  oyu nlarıyla, 
istiyerek veya istemiyerek, i ktidarı yeniden gerici karşı kuvvetlerin el ine 
tes l im etti ler. Buna rağ men, halk ın  em perya l izme ve gerici l iğe karşı mi l l i  
bağ ımsızl ık, demokrasi, sosyal i lerleme uğrundaki m ücadelesi yeni  bir 
h ız la gel işm iye, sosya l izm f ikr i  memlekette hız la yayı lm ıya başladı .  

Türkiye Kom ünist Pa rtis in in  açık faa l iyetini  yasakl ıyon a nti-demokrati k 
kanunlar yürülükte kalmış, komünistlere karşı baskı ve terör gevşeme
miştir? Tersine, a nti-komünizm ka mpanyaları, resmi çevrelerin teşvik ve 
desteğ iyle teşki lôtl ı ,  açık ve daha küstahça bir ha l  a l mıştır? Fakat bütün 
ça balara rağ men, işçi s ın ı fı n ı n  h ızla teşki lôtla nması ,  memleketin sosyal ve 
politik hayatı nda önemli bir etken hal ine gel mesi önlenememişti r. Şehi rde 
ve köyde s ınıf mücadelesi sertleşti. Türkiye Işçi Partisi kuruldu,  15 temsi l 
ciyle parlômentoya g i rd i ,  emekçi s ın ıfla rı n  sesi pa rlômentoda duyul maya 
ve yükselmeğe başladı. Sosya l ist ü lkelere, m i l l i  bağ ımsızl ı kları uğrunda 
savaşan Orta ve Ya kın -Doğu ha lkları na  karşı NATO'nun bir  sa ld ı rı yığ ı
nağı ,  Amerikan ın  b i r  uydusu hal ine geti r i lmiş olan mem leketimizde a nti
emperya l ist ha reket hızla genişled i ;  NATO ve Amerikan askeri üsleri ne, 
ha rbe ka rşı mücadele sertleşti. Bu mücadele, em peryal ist tekel sermaye
siyle menfaatleri bağdaşmayan küçük ve orta burjuva ta bakalar ın ı ,  yurt
sever ayd ın ları ,  i lerici gençl iği sa rdı. 
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Amerikan emperya l istleri n in  ka hraman Viyetnam halkına karşı açtıkları 
barba rca ha rp, ısra i l  sa ld ı rgan kuvvetlerin i  Arap ü lkelerine sa ld ı rtmoları, 
Akdeniz bölgesinde, Kıbrıs etrafı nda yarattıkları gergin  hava, Yunanis
tanda kurdukdukları askeri faşist d iktatoro, dünya n ın  çeşitli bölgelerinde 
turtuşturdukları ve körükledikleri harp oca kları, her çareye başvurarak 
halkla rın i lerleme hamlelerin i  kırmaya çalışma ları halkımızı ciddi surette 
kayg ı landı rıyor. Bu kaygı ,  memleketi mizin siyasi görüşleri, ina nçla rı ayrı 
ayrı olan, fakat em peryal izme ve gerici l iğe karşı savaşan bütü n i lerici 
mi l l i  kuvvetleri ni birbirine yaklaşt ırm ış, ortak düşmanlara karşı ortak cephe 
bir l iği fikrin i  gerçekleştirme çaba larını  a rttı rmıştı r. Bu ça baları  kırmak, 
i lerici kuvvetleri ezmek em peryal izmin ve memleketi mizdeki yerli ortak
ları n ı n  başl ıca amacıdır. Onlar bu amaca varocak yolu, işçi s ın ı f ın ın  lega l  
politik ve sosyal kurul uşların ı  dağ ıtmakta, ha lk ın  uzun mücadelelerle elde 
ed i lmiş  demokratik haklarını yok etmekte a rıyor ve sald ırıya geçmiş bulu
nuyorlar. Mücadele sertleşmiştir. Işçi  s ın ı fı ve memleketi mizin diğer i lerici 
kuvvetleri kolay kolay yen i lecek durumdan a rt ık çıkm ışla rd ı r. 

Bel i rtmek isteriz ki, Türkiyede 1 960 y ı l ından buya na işçi ha reketi n in  kal
k ınması nda, demokratik hareketlerin ve a nti-emperyalist müca delenin 
genişlemesi nde, bütün i lerici kuvvetlerin a ktifleşmesinde, em peryal izmin 
sa ld ı rgan politi kas ına ka rş ı l ı k  Sovyetler Birl iğ in in  ve diğer sosya l ist dev
letlerin ısra rla izled ikleri barış içinde yanyana yaşama politikas ın ın  büyük 
etkisi olmuştur. Bu leninci dış politika, sald ı rgan em peryal izmin memle
ketim izde yaymaya ça l ışt ığı  «sovyet tehl ikesi» uydu rması n ın  foyasın ı  açığa 
vurmuş, em peryal izmin, Türkiyeyi en sağla m sa ld ı rı y ığınaklarından biri 
olarak  elde tutma ümidin i  bir  haylı  zayıflatmıştı r. 

Dünya devrim hareketindeki gelişmeler kom ünist ve işçi pa rti lerin in  bir
l ikte çizdikleri genel savaş hattı n ı n  doğruluğunu bütü n açıkl ığ ıyla ortaya 
koymuştur. Partimiz bu Ma rksçı-leni nci ana hatta bağ ı ı ıd ı r. Bunun içindir  
k i ,  1 960 Danışma Toplantıs ından sonra geçen 7 yı l l ı k  süre iç inde dünya 
komünist hareketinde biriken tecrü belerin değiş-tokuşunu ve mi l letlerarası 
durumda bel i ren yeni olayların Marksizmin-leninizmin ve 1 957, 1 960 Mos
kova ka ra rlar ın ın  ış ığ ında kollektif ola rak incelenmesini,  çözümlenmesi ni 
gerekli  görüyoruz, ve bunu hareketimizin bundan sonraki, gel işmesi için  
yerine getiri l mesi zorun lu  enternasyona l  bir ödev sayıyoruz. 

Mi l letlerarası komünist hareketinde fikir ve tecrübe değişotokuşu, yen i  
politik olaylar ın  birl ikte görüşülüp çözü mlenmesi ha reketi mizde görüş bir
l iğ in i ,  hareket birl iğ in i  sağ lamanın ilk şart ıd ır. Bunun içindir ki hareketi
mizde birl iğ in  kuvvetlendiri l mesi yolunda yeni bir Danışma Toplantıs ın ı  
kesin bir zorun luk sayıyoruz. Komünist hareketinde birl iğin Koru n masını , 
sağ lamloştı rı l masın ı  toplantı n ı n  başl ıca amacı kabul  ediyoruz. Bizce 
komünist hareketinde bir l ik, g ittikçe azg ı nlaşan emperya l izme karşı, ha lk
ların  bağ ı msızl ığ ı ,  barış ve demokrasi uğrunda mücadele eden bütün dev
rimci, i lerici güçlerin bir l ik ve dayanışmaların ın  temelid i r. 
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Komünist hareketi ndeki anlaşmaz l ık  ancak. sa ld ı rgan emperyal izmin 
iş ine yarıyor. Birl iğ imizin kuvvetlendir i lmesi. m i l l i  bağımsızl ı k. barış ve sos
ya l izm uğru nda savaşa n ha l kları n  ve özel l i kle bugün emperya l izmin en 
sa ld ı rgan ve güçlü kuvvetlerine karşı savaşan Viyetnam halk ın ın  yararına 
olacakt ı r. 

Yeni Danışma Toplantıs ın ın  h iç  k i mseyi. hiç bir  partiyi suçlamak g ib i  
b ir  ödevi yoktur. Onun ödevi komünist ve işçi partilerini birleştiren orta k 
a maçlar uğrundaki mücadelede etki l i  bir hareket birl iği yaratmaktı r. Fakat 
bu. günümüzün anlaşmazl ığa yol açan önemli politik sorunların ı  sükOtle 
geçiştirmeği gerektirmez. Fik irlerin değişotokuşu gibi. an laşmazl ı kla rı n  
gideri lmesi de tartışma yoluyla mümkündür. Dünya komünist hareketi ndeki 
zorlu kların. anlaşmazl ı k ları n  kendi l iğ inden ortadan kalkmasını  bekleye
meyiz ve beklememeliyiz. Anlaşmazl ı kların ortadan ka l kması kardeş parti
leri n a ktif hareketlerine. müşterek gayretlerine bağ l ıd ı r. Yeni bir Danışma 
Toplantısı n ın  başlıca a maçlarından biri de budur. Bu a maca a ncak a ktüel 
problemlerin birl i kte görüşülmesi. yoldaşça tartış ı l masıyla varı labi l i r. 

Onüm üzdeki Danışma Toplantıs ın ın  hazı rla nması ve gerçekleştiri lmesi. 
kardeş parti ler arasında tam hak eşitl iği prensipine dayanıyor. Bu demok
ratik ve kolektif nitel ik. f ik ir  değiş-tokuşunun birl i kte hazırlanacak gün
deme göre yürütülmesi. bizce veri ml i  b ir  sonuç elde edi lmesine ya rd ı m  
edecektir. 

Türkiye Komünist Partisi m i l letlerarası bir Danışma Toplantısı için şart
ların olgun laştığı  inancındadı r. Toplantının bu y ı l  içinde yapı l ması görü
şünü destekliyor. Toplantın ın  başa rısı için elinden gelen her şeyi yapmağa 
hazırd ı r. 

Danışma Toplantısı için en uygun yer. bizce. Moskovad ı r. Moskova çağ ı 
mız  komünist hareketinin beşiği o lmuştu r. Moskova komünist hareketi nde 
birl iğ in  sembolüdür. 

Da nışma toplantısı için Budapeştede bir hazırl ı k  komitesi kuru lması tek
l if in i  de destekliyoruz. 
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