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Komünist ve işçi partileriniiı teori ve enformasyon dergisi 

lenin yılı 

1970 yılı Lenin ytlıdır. 22 Nisan'da Vladimir fliç U1yanof-Lenin'in 
ıÖO'üncü dOğum yılı tamamlanacakt". Onun teorisyen olarak 
dehası, siyasal uzakgörüşlülüğü, sınıf savaşını ve sosyalist toplum 
kuruculuğunu yönetme sanatı, çağdaş dünyanın devrimsel değişi-

o minde büyük bir rol oynamaktadır. Marks gibi, Engels gibi Lenin 
de bütün dünyanın malı olmuştur. 

Lenin, Marks ve Engels tarafından yarattlan bilimsel komünizmi 
her yönden geliştiren büyük bır düşün ür olarak tarihe geçmiştir. 
Içinde yaşadığımız gerçekler dıemini tamtma ve değiştirme aracı 
olan, komünist ve işçi partilerinin elinde güc1ü bir ideolojik ve 
politik bir sifôh ödevi gören devrimci matetyalist diyalektiği 
uygulama alanında herkese örnek olmuştur. Lenin, Marksizmin, 
pratik eylemleri yöneten bilimsel bir teori olduğunu öğretmiştir. 
Oportünizmin her biçimine karşı amansızca savaşmışt". 

Lenin, büyük bir devrimci, yeni tipte ifk proleter partisi olan 
Bolşevik Partisinin kurucusu, dünyada ilk defa zafere ulaşan SO$
yalist devrimin yöneticisi, iiI< proleter devletinİn ve Sovyet Sosyalist 
demokrasisinin yaratıcısı olarak tarihe "geçmiştir. Yalmz ışçı 
hareketinin değil, uluslararası komünist ,ve işçi hareketinin de 
tecrübelerini, dünya bilim ve kültürünün başarılarım genelleştirmiş 
ve yaymıştır. 

Lenin, emperyalizme ve gericiliğe karşı yılmaz bir savaşÇi olarak 
tarihe ge' çmiştir. Ikinci enternasyonaldeki sosyal demokrat partileri
nin milliyetçi ruhtaki liderlerinin hainlikleri, «solcular"ın Siyasal 
maceraetlıkları' ve Marksizmden her çeşit sapmalar karşısında 
Lenin, ardıcı! proleter enternasyonalizminin bayra�ını, sosyalizmin, 
barış ve halklar arasında dostluk b(]yrağını daima yükseklerde 
dalgalandlflmıştır. 

Leninizm, çağımızın, kapitalizmden sosyalizme devrimsel geçiş 
çağımn, yeni toplumun, sosyalizmin gelişme çağmın Marksizmidir. 
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Leninizm, tarihsel gelişmenin ve çağdaş tekniğin ortaya çıkardığı 
aktüel sorunların çözümlenmesine yardım etmektedir. Leninizm, 
devrimci düşüncenin, devrimci eylemin canlı kaynağıdır. 

Lenin'in emperyalizm hakkındaki öğretisi, zamanımızdaki devlet
tekel kapitalizminin içyüzü'lün açıklanmasına, geniç anti-emper
yalist güc/erin, kapitalist düzene ve saldm harplerinin çıkarıl
masına karşı, barış ve sosyal ilerleme uğrunda aktif savaşa geçiri/
melerine yardım etmektedir. Lenin'in, işçi sınıfının yönetici rolüne, 
işçi sındiyle köylülerin ve bütün diğer emekçilerin ittifakına dair 
öğretisi, devrimci taktik ve stratejinin, sosyalizm kuruculuğu bifimi
nin temel prensibi haline gelmiştir. Leninizmin örgütlenme pren� 
sipleri, parti hayatı normları ve demokratik santralizm ilkeleri, 
komünist ve işçi parti/erinin eylemlerinde, uluslararası ve ulusal 
menfaatleri sosyalizmin zaferi için bağdaştırmada temel ilkeler 
ödevi görmektedir. Leninizmir.ı sosyalist devrime dair öğretisi, 
bugün de kapitalist ve kapitalizm-öncesi gelişmenin çeşitli 
düzeylerinde bulunan ülkelerde sosyalizme devrimle geçişin yol 
ve biçimferini haıırfamada temel metottur. Lenin'in,. sosyafizm ve 
komünizmin kuruluşuyle ilgili olarak formüle ettiği ödevler, yeni 
toplumun maddi-teknik temelinin nasıl kurulacağını, bu topluma 
özgü ifişkjferin nastf biçimlendirileceğini ve yeni toplum kurucula
nnın nastf eğitileceklerini başlıca yönleriyle göstermektedir. 

Leninizm, enternasyonal bir öğretidir, her ülkenin özel koşul/a
nna göre yaraftcı şekilde uygulanan Marksist bilimdir. Leninizme 
bağlılık, komünist hareketiniR bütün başanlarının garantisidir. 

Lenin'in öğretisini klavuz edinen uluslararası devrimci hareket, 
yeni bir düzeye ulaşmıştır, Dünyanın birçok m(ilmleketlerind� 
Marksist-Leninist partjfer kurulmuş ve güc/enmiştir. Komünist 
hareket, dünya çapında bir güc haline gelmiş, çağımızin en etkili 
politik gücü olmuştur. 

' 

Leninizm yeni dünya kurucularının yeni/mez öğreti�i haline gel: 
miştir. Komünist ve Işçi parti/eri Uluslararası Danışma Toplantı
sında oybirliğiyle kabul edilen "Vladimir lIiç Lenin'in doğumunun 
1DD'üncü ytfdönümüne ilişkin Çağrı»da şunlar belirtilmektedir: «Bir 
grup ülkede sosyalist devrimin zafere ulaşması, dünya sosyalist 
sisteminin doğması, kapitalist ülkelerdeki işçi hareketinin kazan/m
lafı, eski sömürge ve yan-sömürge ülkelerdeki halkların bağımsız 
toplumsal-politik eylemler alanına çıkması, emperyalizme karşı 
savaşın görülmemiş ölçüde gelişmesi, çağımızın temel ihtiyaç
laflna cevap veren Leninizmin tarihsel doğruluğunu göster
mektedir ... 
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Barış, demokrasi ve sosyalizm uğrunda savaşan herkes, parlak 
bir örnek olan Lenin'in hayat ve faaliyetlerinden, hayat verici fikir. 
lerinden esinlenmelcfedir. Komünist ve Işçi Partiferi Uluslararası 
Danışma Toplantısına katı/anların, Büyük Lenin'in doğumunun 
ı OO'üncü yıldönümünün ona Idik bir şekilde kutlanmasına dair 
çağnsı, dünyada geniş yankılar uyandırmıştu. 

Bütün dünyada bu yüce yıldönümünün törenlerle kutlanması için 
komünistlerin yönetim; altında hararetli hazırlıklar yapılmaktad". 
Sömürülenlerin, ezilenleıin, haksızlığa uğrryanlarrn mutluluğil 
adına, yeryüzünde sosyalizm ve barışın zaferi uğrunda Lenin 
tarafından yapılanlaı sonucunda emekçjferin ona besledikler; 
sınırsız sevginin, Lenin'e şükranın örnekleri o kadar çoktur ki, 
bunları saymak imleansızdıı. Bugünlerde geniş ölçüde yarışlar 
düzenliyen sosyalist ülleelerdeki emekçjfer, üzer/erine aldıkları 
görevleri vaadesinden ance yerine getirmek, sanayi ve köy ekono
misi üretimini artıımale için savaşıyorlar. Komünist ve işçi partileri, 
büyük Lenin'in jübilesini daha faal devrimci eylemler/e, kitleler 
arasında pa/it ik ve ideolojik ça"şmalart artırarak karştlamakta· 
dular. 

Komünist ve işçi partileri. V. I. Lenin'in .ıOO'üncü doğum yıldö
nümüyle ilgili olarale özel leararlar al1yor, leninizmin propagandası 
ve Lenin'in bıraktığı teorik mirası geliştirmek için pldnlar hazırlı
yorlar. Birçok partilerin saflarına 1970 yılı sonuna kadar yeni 
Leninist/er katılacaletıı. Muazzam komünistler ordusu sıralarına 
girenlere, jübile parti leartlaıı ve Lenin'in resmini ihtiva eden 
rozetler verilmeletedir. Birçolc ülkelerde komünist/er ve ilerici toplum 
fonksiyonerferi Lenin jübilesinin hazırlıkları içinde, komünist ve 
işçi partilerinin leuruluŞıarının eflinci yılını kut/amaktadır/ar. 

Birçok ülleede bu dünya çapındaki tarihse/ olayın kutlanması 
için jübile komiteleri leurulmuştur. Komünist ve işçi hareketinin 
tanınmış simalaıı, demoleratile ve ilerici örgüt ve dernek/erin tem· 
silcileri, barış savaşçılaıı ve, sanatçtıar, gençlik lider/eri,' kadın 
hareket/erinin temsilcileri, leurtuluş savaşı yöneticileri vb. bu ko
mite/erde ödev almışlard". UNESKO Genel Kurulu, V. I. Lenin'in 
doğumunun yüzüncü yıldönümünün kutlanması,' onun hümanist 
fikir/eriyle pratile eylemlerinin ekonomik ve sosyal hakların, kültür 
alantndaki halelaıın gelişip gerçek/eştirilmelerindeki tarihsel 
etkilerinin belirtilmesi için geniş tedbirler altnmant öngören özel 
bir karar kabul etmiştir. • 

Zamantmızda milyonlarca insan Lenin'i okumakta, ondan bilgiler 
edinmektedir. Komünist ve işçi partiferi. Lenin'in eserlerinin basıl-
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ması ve halk arasında yayılması alanında büyük işler başarmış-
lardIf. V. i. Lenin'in eserleri SO'den fazla üll:ede 117, dilde yayın
lanmış ve, dünyada çeviri eserlerin başında yer aimıştif. Jübile yıfı 
olan 1970'de V. /. Lenin'in eserlerinin yüzlerc:e . yeni baskısı yapıfa
caktır. Hayatı ve devrimci eylemi, !eninizmin aktüel sorunları, 
Lenin'in çeşitli ülkelerin devrimci hüreketinin ve uluslararası 
komanizm hareketinin gelişmesindelei ıolünü be/iıten incelemı;:/er 
ve bilimsel - popüler eserler yayınlanacaktıı. Lenin ve Leninizm 
hakkında konuşmalar yapılıyor, ıapor/aı okunuyor, uluslararası 
teorik' konferanslar ve sempozyumlar, se/gi/er tertipleniyor. Yeni' 
kuşaklardan yazarlar, ressamlar ve besteci/eı, eserlerinde Lenin'in 
simasmı, fikir ve eylemlerinin zaferini can/�ndıııyorlar. 

Lenin'in yüzüncü dçığum yıldönümüniin kut/anmasiyle ilgili 
haZlflıklar, bütün dünyadaki devrim süıecinin tüm güc/erinin sefer
ber edilmesinde güc/ü bir etken haline gelmiştir. Dünyanın \çeşit!i 
ülkelerindeki emekçi yığınlarına. sııadan insan/ara bu hazırlIklar 
slfasında llJuazzam bir devrimci ivimserlik ıuhu aşı/anmakta. 
gericilik ve zulüme karşı, barış ve sosyalizm uğrundaki savaş 
güc/enmektedir. 

, 

Dergimiz, Leninizmin propaganda edilmesine. yaratıcı bir şekilde 
geliştirilmesine, sosyalist ülkelt:;rin ve komünizm hareketinin, bütan 
devrimci güc/erin Len;n;zm;n öğretilerine dayanarak ulaştıkları 
başarıların aydınlatıfmasına yardım ' etmeyi kendisi ıçın adev 
saymaktadif. Biz, burjuva ideolojisine ve apoifünizme karşı daha 
enerjik bir savaş yürüteceğlz. 

Dergimiz redaksiyonu, Lenin yılında bütün okuyucularına, bütün 
komünistlere, sosyalist toplum düzen; uğrunda savaşan, ileriçifiğe 
ve barışa bağlı olan herkese yeni başanlar ve mutluluklar diler. 

Yaşasın Yüce enternasyonal öğretimiz Leninizm! \ 

LE�IN' IN  ESERLERiNi öÖRENINIZI BUNLAR. OERIÇIL1ÖE VE ,ZULME 
KARŞI,.  SOSYALIZM VE BARIŞ UÖRUNDAKI SAVAŞ ıçiN Tl'J,KENMEZ 
iLHAM KAYNAKLARIDIR. LEN IN' IN  ESERLERINt tJGRENM6K, GENÇ 
KUŞAKLARıN  ÇAÖIMIZIN DEVRiM PERSPEK11FlERINI DAHA' AÇiK  
GORMELERINE YARDIM EDECEKTIR. 
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Lenin'in parti öğretisi ye Cekoslovakya'nin durumu 

GUSTAV H US AK 

Vladimir lIiç lenin'in yüzüncü doğum yıl ına g i rmiş bulunuyoruz. Komü
nist hareketi ve tüm dewimci ilerici g ücler için büyük bir bayra m olan 
bu doğum gününü yakında kutlıyacağ ız.  Şimdi, lenin' in bıra ktığı eşsiz 
hazinenin mi rasçılan olan bütün devrim müfrezeleri, Vlôdimir  i li ç' in  
tarihsel yücel iğ ini  belirtiyorlar. Anti-sosyalist ve  revizyonist g üCıerin yak ın  
geçmişte yarattıklan kargaşalıklardan sonra, ü l kenin politik ve  ekonomik 
durumunu g üçlendirme ödeviyle kar� karşıya bulunan Çekoslovak kom ü
n istleri de lenin'in doğumgününe hazırlanıyorlar. 

Tari hin bu özel koşulfan içinde lenin' in  vasiyetleri,' Çekoslovakya'da 
meydana gelen toplumsal sarsıntın ın  nedenlerin i  aydın latıyor, aynı 
zamanda, durumun düzelmesini sağlıyocak tedbirleri gösteriyor. 

Çekoslovak gelifmesinin fek alternatifi sosyalizmdir 

Çekoslovakya'nın en yeni tarihi şu gerçeği gözler önüne sermiş bulun
maktadır: Geniş bu ulusal kurtuluş savaşının çerçevesi içinde, emekçi 
halk ın ve onun politik temsilcisi olan Komünist Partisin in  çözümleyid bir  
güc haline gelmesi mümkündür. Ve bu güc, devrimsel değişimleri derin
leştirerek, halk demokrasisi yolundan sosya l ist devri min amaçlarına 
ulaşabilir. Çekoslovakya'nın en yen i tarihinin ortaya koyduğu bu gerçek. 
u l usa l kurtuluş savaşiyle sosyalizm savaşı ve demokrasi mücadelesiyle 
sosyalizm kuruculuğu mücadelesi a rasında sıkı diyalektik bağ lar bulun
duğunu açıklayan leninizm fikirlerinin ne kadar doğru ve hayati olduğunu 
ıspat etmektedir. 

Kurtuluş savaşı sırasında, özellikle Çekaslovakya'nın Sovyet Ordusu 
tarafından kurtan!masından sonra, egemen sınıfın yakı n geçmişte Çek 
ve Slovak halklanna ihaneti de göz önüne alın ı rsa; işçi s;nıfı için ka pi
talizmden sosyalizme geçme yolundan başka bir yol yoktu. Işte bu konkre 
durum içinde diyalektik bağlar açık bir şekilde ortaya çı kmıştı. Işçi sı nıfı, 
ulusal özgürlük ve devlet bağımsızlığı bayrağın ı  el ine alara k, d iğer 
emekçilerle birlikte, tarihin geri dönmesine i mkôn vermiyecek bir hükümet 
ku rmak g ibi tarihsel bir ödevle karşı karşıya bulun uyordu. 

Sosya l izm yolunda yürümek, ·sınıf düşmanlariyle aralıksız bir mücadele 
yürütmeyi g erektiriyordu. Yeni Çekoşlovakya'n ı n  kurulmasiyle ilgili  diğer 
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bütün görü�lere göre ise, s ınıflar arasında uyuşma olmalı ve eski s ınıf 
yapısı yeni toplumsal düzene olduğu g ib i aktanlmalıydı. Bu 9örü�ler, 
Münih anlaşmasından önceki kapitalist düzenin hortlatılması için yapılan 
maskelenmiş çabalar olarak su yüzüne çıktı. 

Marksizm-leninizm öğretisi gereğince tarihsel tek çözüm yolu vardı ,  
o da şu  id i : işç i  sınıfı n ın  demakratik haklan sağlaması, devlet egemen
liğ in i  eline geçirmesi, temel üretim araçlannı halkın mülkiyeti haline 
getirmesi, proletarya diktatoryası devletinin halk ekonomis in i  plônl ı olarak  
yö�etmeye başlaması. ve kapital izmden sosyalizme .geçişin gerçekleştiri l-
mesi . 

. . 

Yeni toplum düzenin in  kurul uşuna başlonıldığı zaman kapitalizm 
ka l ı ntıları bir hayli fazlayd ı .  Eski egemen sömürücü sın ıfkı r önemli mev
zilerden henüz tamamiyle atıl mamışlardı. Bunlara dayanarak kapitalizmi 
hortlatabileceklerin i  umuyorlardı. �roletorya diktatoryasın ın duruma 
tamamiyle hôkim -olması için daha mücadele etmemiz gerekiyordu. Hatta 
emekçi halk ın Şubat 1 948'deki zaferinden sonra da, iktidardan atı lan 
düşman sınıflar ve gerici politik güc/er. gerek içerde. gerekse dış ülke
lerde, kapitaiizmi geri getirmek için çalışıyorlardı. Bir yandan, yabancı 
ü lkelerden de propaganda yolu i le  desteldenen köhne düşünceleri ve 
hal kın  gelenekleri n i  etkil iyor, öte yandan. devletimizin çeşitli kuruluş
larına sokularak, bunlardan kendi amaçları uğrunda yararlanıyorlard ı .  

Bu güclerin çaba ları, özel likle 1968 yılının ilk altı ayı içindeki faa liyet
leri, bunların, yeni toplum düzeniyle bir türlü uyuşamad ıklarını , sadece 
sindiklerin i  ve yen i eylemlere girişme fırsatınıbüyük bir h ınçla beklemekte 
oldukların ı  bir daha doğruladı. Ocak 1968'den sonra bu fırsatı" geldiğini 
sandı lar ve yüce demokrasi, sosyalizm, hümanizm ve ilerleme fikirlerin in 
maskesi altı nda sosya list toplum düzenini yozlaştırmak. bizi Mayıs 1 945'te 
seçtiğimiz yoldqn saptırmak ve kapitalizmi geri döndürmek için harekete 
geçtiler. 

Iki tarihsel alternatifi n temsi lci leri arasında cereyan eden son çatış
malar, sosyalist toplumun ancak ardıeıi sınıf savaşı sonucunda kurula
bi leceğin i  ıspat etti ve şu gerçeği bir daha doğruladı: Yaratmakta olduğu
muz sosya l ist toplum, yalnız Marksist-leninist prensiplere, proletarya 
enternasyonalizmi prensiplerine dayanılarak gerçekleştirilebi l i r  ve bun
lardan her türlü sapmalar, eski toplumun kalınbsı olan güclere derlenip 
toplanma ve hareket olanakları verir. 

Çekoslovakya halkı, kurtuluşlarının 25'inci yıldönümünü kutlama hazır
l ı kla rı içinded i r  ve bu arada 25 yı l lık çalışmalarını gözden geçirmektedir. 
Şunu cesaretle söyl iyebi l i riz  ki. halklarımızm seçtiği yol ,  doğ ru yoldur; 
çünkü bizi sosyalist topl um  düzeninin zaferine ulaştırmıştır. Çekoslovak
ya'da insanın insanı sömürmesine san verilmiştir. sosyalizmin temelleri 
yükselti lmiştir. Sanayi üretimi dört defodan fazla artmıştır. Köy ekonomisi 
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a lan ında do olumlu sonuçlar elde ettik .  Köylüler, büyük kooperatif üretim 
yolurıun doğruluğuna kendi tecrübeleriyle inanmışlard ı r. Sosyal ke.simde 
ve halkın yaşayış düzeyin i  yükseltme alanında, eleştiri lecek ve düzelti
lecek birçok şeyler bulunmasına rağmen, olumlu sonuçlara ulaşmış 
bulunuyoruz • .  Kültür, bi l im ve güzel san'at yaratıcılığı alanlarındaki 
başarı larımız büyüktür. 

Fakat, son on yıl içinde, özel l ikle Ocak 1 965'den sonra, başarılarımızı 
başka türlü değerlendirenler de ortaya çıktı. GeriCiler, ta rih imizin bu 
dönemini ,  yanlışl ık ve kusurların birbirini izlediği karanl ık  bir devre, bir 
kal ıp gibi donup kalma, b i r  çöküş dönemi olarak  gösterdi ler. Al ı n  
terimizle elde ettiğimiz sonuçların böyle hiçe indirilmesini, biz, haklı 
olarak protesto ettik. Onların yaptı kları, sosyalizmi ütopileştiren, halkı
mızın yaratıcı çalışmaların ın ve Partinin devrimCi politikasının ürünlerini 

_a labildiğine küçümsiyen küçük burjuva ideoloj is in i  hortlatmaktan başka 
bir şey değildi .  

Evet, hiç de azımsanmıyacak çarpı kl ıklara meydan veri ldi, yan l ışl ıklar 
yapıldı. Gizlemiyoruz. Bunlar, yı ldan yıla arttı ve çözümlenmeden kalan 
problemlerin birikmesine yol açtı. Biz, bu yanlışl ık ları sükCıtla geçiştirmek 
istemiyoruz. Bir ödevimiz de, son yıl lardaki çalışmalarımızı esaslı bir 
tahl i lden geçirmektir. Biz, halkımızın son 25 yı l  içinde elde ettiğ i  ol umlu 
sonuçlara dayanarak, sosya list toplum kuruculuğuna daha yoğun bir 
çalışma ile devam etmek azmindeyiz. Yeni · siyasal yönetim, Ocak 1 965'e 
kadar Parti ve Devletin başında bulunan ve toplumsal gelişmenin yeni 
problemlerini yönetim organlarında ve bütün Partide tam zamanmda 
i nceleyip karara bağlamayı başaramıyan, ideolojik-politik açıdan aydın
latamıyan ,  bu problemlerin gerektirdiği ödevleri ardıcıl olarak  gerçek
leştiremiyen ve kendi kusurların ı  ortadan ka ldıramıyan siyasal yönetimin 
yanlışl ık ve kusurla rını tekrarlamak istemiyor. 

Hayatın öne sürdüğü yeni problemleri teorik ve pratik olarak  tam 
zamanında çözümlemek Partinin görevid i r, toplumdaki öncülük rolünün 
şartı ve ifadesidir. 

Partimiz, bu görevini, Ocak 1 965'den sonraki dönemde de gerektiği 
gibi yapmamıştır. Olgunlaşan sorunların a rdıcıl Marksist-Leninist po
zisyonlardan çôzümlenmesi üzerinde titiz l i kle durmamıştır. Çünkü, Şik, 
Svitak ve benzerleri tipinden teorisyenlerin ,  ekonomi, tarih, felsefe ve 

, hukuk alanlarında memleketimizdeki olaylar üzerinde yaphkları oportü
nist ve revizyon ist görüş lü  yorumlar, eski Parti yönetiminin bazı üyeleri 
tarafından açı kça desteklenmiştir. Parti yönetimi, Marksist ve Len inist 
olmayan bu görüşlerle yeteri kadar mücadele etmemiş ve doğru bir 
Marksist-Leninist tahli lden geçirmemiştir. 

Ocak sonrasi dönemin in  siyasal yönetimi ,  politik gerg inl iğin doğu
racağı tehlikeli sonuçlara meydan vermiyeceğini söylüyor, fakat, bunal ı -
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mın gerçek nedenlerini ortadan kaldıracak etkili terbirlerin al ınması 
gerektiği zamanlarda faal iyete geçmiyordu. Yeni siyasal yönetim. bu g ibi 
hataları. da tekrarlamıyacaktır. Yeni siyasal yönetim. son aylarda güttüğü 
politika i le ve toplumumuzdaki kesintisiz bunalıma so"n vermek için sarfet
tiği çabalarla. geçmişten ders olabildiğini ve ha lkın sağlam ileriçi 
güCıerini kendi tarafına kazanmayı boşarabildiğini ıspat etmiştir. Onun 
esas ödevi şudur :  Sosya l ist toplumsal sistemi bir bütün hal inde gel iştir
mek. ÇSSC' i ni  her yönden güdendirmek vetoplum düzenimizin bütün 
üstünlüklerinden ve itici güderinden tomomiyle yararlan ı lmasını sağla
yacak koşulları yaratmak. 

Biz. bütün siyasal çalışmalarda bu nitel sıçramoyı gerçekleştirirken 
bitlmsel devrim teorisine dayanıyoruz. Lenin. bu konuda şunları yazmıştır: 
«Marksizmle diğer bütün sosyalist teoriler arasında şu fark vard ı r :  Mark
sizm. nesnelerin objektif durumunu ve evrimin objektif gidişini tam bir 
bil imsel titizl ikle çözümler ve yığ ın ları'n ve bu arada. hiç şüphesiz. şu 
veya bu sınıf arasında bağlar kurmasın ı  becerebilen kişilerin. grupların, 
örgüt ve partilerin devrimci enerjisini. devrimci yaratıcı l ığı nı. devrimci 
girişimlerini kesinl ikle tanır. Ve bil imsel çözümleme ile bu tanımayı büyük 
bir başarıyle birleştirir ... 

2 

Biz. sınıfsal yanaşımı ve proletarya enternasyonalizmi prensibin; 

savunuyoruz 

Leninizme. çok hakl ı  olarak. emperyal izm çağın ın Marksizmi denmiştir. 
Hiç şüphe yok ki. Leninizm ; aynı zamanda. dünya çapında kapital izmden 
sosyal izme geçişin. bu tarihsel dönemin de öğreti sidir. 

Uluslararası komünist hareketi temsilci lerinin 1 957, 1 960, 1 969 yı l larında 
yaptıkları danışma toplantı ların ın Marksist-lenin ist tahl i l leri gereğince, 
çağımızın en ilerici, en devrimci toplumsal gücü, işçi smlfıd" ve onun 
Marksist-leninist partileridir. Sosyalist devrim sürecininin ve sosyalist 
toplum kuruculuğunun genel kanunları, bu partilere, emekçi yığınların ı  
yönetme ödevini vermiştir. Bu  kanunlar, Çekoslovakya'da sosyalizmi 
geliştirme mücadelesin in  şimdiki aşamasında d'a yürürlüktedif. Işçi 
sınıfı n ın  ideolojisi, dünya görüşü, tarihsel çıkarları. tarihin kendisine 
yüklediği ödevler ve amacı, Çekoslovakya Komünist Partisinin yönettiği  
ayrışma ve birleşme sürecinin mihenk taşıdır. 

Işte bu temel politik prensibe girişilen saldırı lar karşısında gösterilen 
oportünistçe hoşgörürtük. işçi sınıfı deği l ,  .. bu memleketin aydınları .. 
siyasal egemenliği ele a lmalı, «elit .. zümre hükümran olmalıdır. şıariyle 
politika arenasına çıkan çeşitli gericilere kapıları açmıştı. ..Oniverşite 
ögrencileriyle küçük bir işçi önderleri zümresinin devrimci girişime ko-
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yulacakları zaman, bu zamandır», .. işçi yığınları ikinci plônda kalma l ıdır» 
gibi iddialarla ortaya çıkan birtak ım akımlar bel irmişti. Işçi sınıfın ın  
öncüsü Çekoslovakya Komünist Partisine yapılan sa ldı rı ların, sosyal i st 
toplumdaki b i r  sınıfı diğerine, bir sosyal gn.ıbu ötekine karşıt koyan bu 
fikir -keşmekeşiyle sıkı b ir  bağlantısı var.dı. Komünistlerin sendi kalardan, 
ulusal komitelerden çıka rı lmasını ,  komparti n in faaliyetine ve hatta, var
l ığına son verilmesini  istiyen çığı rtkan sesler yükseliyordu. 

Oncel ik le Parti dışındaki sağcı ların i şçi s ın ıfına ve onun Partisine karşı 
giriştikleri açık sa ldır ı larla birl i kte, i şçi a leyhtarı, anti-sosya list güclerin 
baskısı altında, Parti içinde ve hatta Parti yönetiminde gerilemeler 
görülüyordu .  Bun lar, bu gerilemeyi, çoğu zaman, işçi sınıfın ın  çıkarlarını 
«savunmak.. zorunluğu i le yaptı klarını söylüyorlard ı .  Iyi oma, gerçek 
durum bunun to m tersin i  gösteriyordu .  Orneğ in, Parti tarafından redde
d i len uydurma XiV. Kongre üyelerin in  sadece yüzde 17.4'ü işçiydi. «Ko
münistsiz işçi politikası» şiarı ndan daha temelsiz ve sahte bir şıar ola
mazdı. 

G.ericilerin gerçek amaçları bugünün ışıkları altında daha açık seçik 
görülmektedir: Burjuvaziyi yenilgiye uğrattıktan sonraki dönem de dahi l  
o lmak  üzre, bütün sınıfların yok olmasına kadar süren (ki Lenin izme göre, 
komunist partisi işçi sın ıfiyle tama�iyle kaynaştıktan, bütün işçi s ınıf 
komün ist olquktan ve komüniı<m uğrunda ki savaş zaferle tamamlandıktan 
sonra sını,flar ortadan kalkmış olacaktır) tüm tarihsel savaşın yegône 
a rdıcı l  devrimci sın ıfı olon i şçi s ınıfın ın tarihsel misyonunu, öncü rolünü 
küçültmek, reddetmek . . .  Gericilerin gerçek amacı i şte budur. Bunların  
iddialarına göre, işçi s ınıfı a rtık tarihsel ödevini yerine getirmiştir; bu 
yüzden politik organizasyonuna ve Şubat 1948'de  burjuvaziye karşı yürüt
tüğj,j� savaşın-- özgün koşul ları Içinde doğmuş "olan 'silôhl1 kuvvetlerine 
(hal k  mi l isine) ihtiyaç yoktur. Gericiler, bir yandan da, Partin in  toplumda 
yönetici l ik rolünün prensiplerine ve bu rolü gerçekleştiren tüm mekanizme 
saldırıyordu. 

Çekoslovakya i şçi sın ıfı, -kendi komünist partisinin yönetiminde, yukarıda 
da belirttiğimiz gibi, sosyalizme doğru büyük tarihsel atılımlarda bulundu. 

Gerici sağcı güc/erin uzun zaman sürdürdükleri n ih i l ist propaganda bile 
bunların önemin i  azaltmaya muvaffak olamadı. Sosya l ist toplum  kurucu lu
ğunun yirmi yı/ ı içinde sosyal hayat elbette k i  tamomiyle değ işti rilmez. 
Hele toplumsal emek bölümünün bu kadar kısa s�re içinde yenileşmesi 
imkônsızdır. Çünkü toplumumuz, birbirine dost işçi ve köylü sınıflarından 
kuruludur ve beden emeği ile akıı emeğ i ,  şehirle köy arasındaki farklar 
ortaçkın ka�kmış değ i ld i r. Emeğ in  sonuçları, henüz ulusal gel ir in, toplu
mun her üyesine ihtiyaçlarına göre bölüştürülmesine imkôı:ı vermediği  
i9in,' gel ir, emeğe göre , dağıtı lmaktatad ı r. Hem kapita l izm kal ıntı ların ın  
tamamıyle yok edilmesi' iç in ,  hem de yıkıcı burjuva ideolojisine karşı 

,9 

TÜSTAV



yürütülmekte olon ideoloji mücadelesi. memlekette. uzlaşmazlık (antago
nist) karakterini korumaktadır. Çekoslovakya olayları şunu yeni bir g ücle 
ıspat etmiştir: Sosyal ist toplum kuruculuğunun şimdiki aşamasında do 
işçi sınıfının ödevi. siyasal i ktidarı kuvvetlendirip savunmak. en geniş 
emekçi yığınların ın egemenliğin demokratik �elişriıesine katı lmasını 
sağlamaktır. Köylülerin. aydınların  ge'nçlerin; bütün sosyol ogrupların 
özgün (spesifik) menfaatleri ancak şu iki şart gerçekleştiğ i taktirde 
karşılanabil i r :  ışçi sınıfın ın temel menfaatleri karş ı landığı ,  yani sosyalist 
gelişme başariyle gerçekleştiri ldiği .ve onlar politi k alanda işçi sınıfı n ın 
mevzilerinde yer aldıkları zaman. 

Komünist Partisi, işçi s ın ıf ın ın partisi olarak bu menfaatleri a henkleştirir. 
Bunu do, kollektif menfaatleri ayrı ayrı kişileri n menfaatlerinden, çoğun
luğun menfaatlerini azınl ığın menfaatlerinden. uzun vaadeli perspektif
lerin menfaatlerini gelip geçici menfaatlerden, enternasyonal menfaatleri 
dar anlamdaki ulusa l menfaatlerden üstün tutarak gerçekleştirir. Bütün 
sosyalist toplumun yönetici gücü olarôk Partinin rolünün özü de budur. 
Sekterce yanlışlıkıann yapıfmasını önliyecek, aynı zamanda, Ocak 
1 96�'den beri sürdürülen demagojik propagandanın sık sık başvurduğui 
«sınıfsız»parti, «sınıfsız» sosyalizm, «insan "yüzlü" soyut demokrasi, soyut. 
ö!gürlük hakkındaki revizyonist çağrılara meydan verilmemesini sağlı
yacak garanti işte budur. 

Komünist Partis inin ödevi, i ç  menfaatfer ve iç i l işkiler çerçevesi içinde 
sınırlanmaz. Hele, d ünyanın s ınıfsal ilişkiler içinde bulunduğu, iki dünya . 
sistemine ayrı ldığı, sosyalist sistemin çeşit çeşit askeri ve politik bloklarla 
çevrili olduğu zamanımııda, proletaryanın yürüttüğü savaşın ve komünist 
partisinin enternasyonal karakteri ön plana çıkmaktadır. Işçi sınıfı , pro
letarya enternasyonalizmi prensibine sadakatle bağlı olmazsa, dünya 
çap ında birleşmiş olan tekelci kapital in g ücleri karşısında ne siyasal 
zaferler elde edebilir, ne de kazandığı mevzileri koruyabilir. 

Proletarya enternasyona lizmi prensibi, her kompartin in ideoloji ve 
politikasının ayrılmaz bir parçasıd ır. Marksizm-leninizm öğretisinin ,lı>u 
temel sorununu da, Çekoslovakya olayların ın, özellikle Ocak 1 968'den 
sonraki olayların ışığı n,da inceleyebil iriz. Bifjndiği üzere, gerici akımların 
çeşitli nüansları V. i. lenin' in işçi sınıfı için en büyük tehlike olarak 
nitelediği burjuva miltiyetçi l iğ i  i le sarmaş dolaş olmuşlardı. Sosyalist 
yurtseverlikle proletarya enternasyonalizmi diyalektik bağlarfa kaynaştırıl
mıyor, tam tersine, metafizik yoldan birbirlerine karşıtmış gibi gösterili
yordu .  Sodece ulusal özellikler belirti liyordu . .. I nsan yüzlü sosyalizm mo
deli .. diye acayip bir Çekoslovak teorisi de türetilmişti. (Halbuki, en 
şeçkin taraftarları bile bu teorinin tarifini yapamıyorlordı.) Sadece, bu 
modelin, yeryüzünde .. kurtarıcı rol .. oynıyaeağı' ileri sürülüyordu. DÜtlya 
sosyalist sistemindeki komünist partiferinin kollektif tecrübeleri küçüm. 
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seniyor, uluslararası proletaryanın sınıf savaş ın ın  bi l imsel tah l i l i  
sonucunda keşfedilen sosyalizm yollariyle i lg i li genel kanunlara sırt 
çevriliyor, sosyalist ülkelerin komün ist parti leri n in tavsiyelerine aldı rış 
edi lmiyordu. Bütün bunlar. Partiyi ve halkı doğru yoldan saptırıyordu. 
Fakat, Parti ve halk, şimdi, enternasyonal yardımla ve proletarya en
ternasyonalizmi ve sosyalist yurtseverlik prensipleri nin korunup gerçek
leştir i lmesi sayesinde bugünkü ağır durumdan kurtulabilecekleri ni an
lamaktadırlar. Onlar. lenin'in şu sözlerini kılavuz edinmektedi rler: 
"Eylemde yalnız bir enternasyonalizm vardır, o da şudur: Kendi memleke
tinde devrim hareketinin ve devrim savaşının gelişmesi için fedakôrca 
ça l ışmak, istisnasız bütün ülkelerde böyle savaşlart, böyle doğrultuyu 
ve yalmz anu (propaganda yolu ile; sempati göstererek, maddi yardım
larla) desteklemek ... 

ÇeRoslovakya Komünist Partisi, eşi t  haklı Çek ve Slavak ulusların ın 
birleşik partisidir: O. iç politikasında, d iğer m i l liyetlerle i l işki leri dikkatle, 
titizlikle çözmektedir. Partimiz Merkez Komitesinin son genel toplantı ları 
(özell ikle Eylül 1969 toplantısı), kardeş komünist ve işçi partileriyle kar
ş ı l ı kl ı  güveni ve enternasyonal i�birliğini kuvvetlendirmek için gereken 
koşul ları yaratmışlardır. 

Eski Parti yönetimi. Ocak 1968'den sonraki birçok yanl ış kararlariyle, 
ayni zamanda, sınıf IDÜttefıklerimize iftira lar savrulmasına meydan ver
mesiyle, dünya anti-komünizmi tarafından desteklenen Çekoslovak 
toplumundaki geridierin açık a nti-sosyalist ve karşı-devrimci eğ i l im 
ve eylemlerine h"şgörürtülc göstermesiyle Portinin önemli bir kesimini 

yolundan saptırmış, şaşırtmıştır. Yine bu yönetim, uluslara rası komünist 
hareketi içindeki en iyi dostlanmızı uzun zaman aldatmaya çalışmıştır. 

Çekosl�vakya Komünist Partisinin politikasında son zamanla rda gö
rülen büyük yanlışlık ve kusurlar üzerine yapılan eleştiriler, aynı zamanda, 
ayrı lmaz bir parçası olduğumuz uluslararası Komünist hareketi önünde 
Partimizin özeleştirileridir. 

Partimiz, yalnız kendi memleketinin işçi sınıfı ve emekçileri karşısında 
değil, çağ ımız dünyasındaki, sınıf savaşının bütün devrimci a kımları 
karşısında da sosyalizmi başariyıe geliştirmenio tarihsel sorumluluğunu 
taşıdığını artık idrak etmiş bulunmaktadır. 

Çekoslovakya'da sosyalizmi ileri doğru geliştirmenin ortaya çıkardığı  
karmaşık sorunlan ardıcd olarak çözmeye giriştiğ imiz şu sırada, Leni nizm 
öğretisinin iki temel fikrinin. sınıfsal yanaşımla proletarya, enternasyo
nolizmin in  önemini bir daha belirtmek istiyoruz, 

3 

Komünist Partisini" yönetici rolü, ileri hareketin temelidir 

Bazı güCıer, Çekoslovokya'nın Ocak 1965'den sonraki gelişmesinde 
Komünist Partisinin yönetici rolünü gerekli görmedikten başka, bu temel 
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prensibe açıkça saldırıya giriştiler. Bunlar, Partinin, sosyalist toplumu 
yönetme alanındaki mbrol ve politik hakkını, toplumsal gelişmenin sonuç 
beli rleyici gücü olduğu gerçeğini inkôr ediyorlardı. Hatta sosyalist 
toplumda Partin in  gerekli olmadığ ın ı  ıspata çalışıyorlardi. Komünist 
Partisin in  ortadan kaldırı l ması için gerekli elverişli zemihi hazır lamak 
amaciyle top' lumun, yalnız kaçın ı lmaz kanunların yürürlüğü sayesinde 
sosyal izm ve komün izme ulaşacağın ı  iddia ediyorlardı. 

Marksizm gereğince, ,sosyölizmde toplumsal gelişme kanuni bir  süreçtir. 
lenin ' in bu a la ndaki büyük h izmeti şudur : O, 1c:apitalizmin otomatik 
olarak sosyal izme dönüşe�eğini söyleyen türlü türlü oportünistlerin sa
vundukları kend iliğinden-oluşum teorilerin in hepsini tuzla buz etmiştir. 
Komünist Partisinin tarihsel süreç üzerinde a ktif etkiier yapması gerek
tiğ in i  ıspat etmiştir. Bizim Çekoslovakya'da edindiğimiz tecrübeler de, 
devrimci s ın ı f  bi l incin in  i letkeni olon devrimci bir partinin, toplumun 
yönetici politik gücü ve halk yığ ın ların ın organizatörü olan bir partin in 
gerekl i l iğ i  hçıkkındaki Len inizm öğretisin in doğruluğunu ortaya koydu. 
B izde bi rçok ak ım,  toplumun kendi liğ inden geliştiğini ispata ça l ıştı , par
t inin yönetici rolünü inkôr etti veya bu rolü a labildiğine küçültmeye, 
partiyi y�netici durumdan tôbi duruma getirmeye çabaladı. 

Çeşitli ideologlar, Len inizmi Marksizme karşıtmış gibi göstermek için 
büyük gayret sarfetti ler. Bunlar, tarihsel gerçekler! bir yana iterek, Mark
sizmin, komünist partisine önem vermediğini i leri. �ürd·üler. B i r  yandan da, 
Lenin'in, proletaryayı parti yöneticilerin in emri altına almak, ona 
istediğini yaptırtmak için komünist partisini kurduğunu, sosyal ist toplumda 
partinin yönetici rolünün sadece Rusya koşullarınq özgün bir olay 
olduğunu,  enternasyonal çapta bir prensip değeri tOl'madığım söyledi ler. 
Leninizmin önemini  ve Sovyetler Birliği .Kom

·
ünist Partisi tecrübeleri n in 

değerini '  aza ltmaya, partirıin yönetici rolü prensibinin ancak .. u lusal bir 
çerçeve içinde» (yani  sadece Sovyetler Birliği'inde) uygulanabi leceğin i  
ıspat etmeye çalıştılar. Bu suretle, Sovyetler Birliği Komünist Partisiyle 
Çekoslovakya Komünist Partisinin arasın ı  açmdk, ÇKP'nin toplum hayatın
daki etkisini zayıflatmak, Çekoslovaky� Sosyal ist Cumhuriyetinin sqsyalist 
geli�mesinin başlıca güvencesi olan partinin 'yönetici rolünü sıfıra indirmek 
amacını güttüler. 

Bunlar, partinin yönetici rolüne karşı giriştikleri saldınlardo, özell ikle, 
Çekoslovakya'do çok partil i bir politik sıstem kuru lması görüşü üzerinde 
duruyorlard ı .  Ve bu sistemde ÇKP yö'netici bir güc değil, sadece «eşit 
hakl ı bir partnör» olmalıydı .  Bu saldırı ları sıraSfnda uydurdukları bir teze 
göre, ÇKP'n in yönetici rolünün büyüyüp kuvvetlenmesi. Partinin haklarının 
geniş lemesine, Çekoslovok,. halkınin demokratik haklarının kısıtlanmasına, 
iktidarı!) komünistlerin tekeli altınp g irmesine, emekçilerin Komünist Par
tisinin her istediğini yapmaya zorlan!1l0sına yol açacaktı. Ve bittabii, bu 
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iddiaları şu sonuçlar izliyordu: Partinin yönetici rolü prensibi, sosyalist 
demokrasiyi geliştirmek için harcanan çabalara taban taba na zıttır. Ne 
yazık ki, bütün yığınsal enformasyon araçları, bu görüşlerin geniş ölçüde 
yayı lmasına ô let oldular. Bunlar yalnız görüş, halinde de kalmadı. �Çok 
partili politik sistem .. i stekleri, Çekoslovakya'da gerçekleştiril meye de 
başlandı. KAN, K-231 , Sosyal Demokrat Partisi komiteleri g i bi politik 
örgütler türetildi. Bunlar, sözde, Çekoslovakya Komünist Partis in in 
politikası karşısında, muhalefet rolüne çl,kaca klardı. Yığınsal enformasyon 
araçları Partinin kontrolünden' çıkmıştı. ÇKP ile aynı I:ıaklara sahip 
parti lerin de katılacağı sözüm ono «serbest seçimler» yapı lması fsteni
yordu. 

Eski Parti yönetimi, daha doğrusu onun sağcı oportünist kesimi. sınıfsal 
bir öğreti olarak leninizmin, kapitalist toplumla sosya l ist toplum arasın
daki derin farkları belirttiğini, burjuva demokrasisi modeline dönülemiye
ceğini. zira sosyalizmin üretim araçla rının toplumsal mülkiyet temelleri 
üzerinde kurulduğunu, sosyalist toplu mun sın ıfsal ve sosyal yapısın ın  
bütün kapitalist devletlerin sınıfsal yapısından son derecede farklı 
olduğunu göstermek için hemen hemen hiçbir çaba sarfetmiyordu . . 

Sosyo' lizmle kapitalizm arasında köklü prensipyo l farklar vardır. Bu 
yüzden de her iki toplumda politik partilerin faaliyetleri için gerekli olan 
ekonomik ve sınıfsal koşUl lar birbirlerinden tomamiyle ayrıdır. Kapitalist 
toplumda i ktidar, burjuvazinin elindedir ve sömürülen halka karşıdır. 
Sosya list toplumda ise tüm iktidar işçi sınıfı başta olmak üzere emek
çilerin elindedir. Emekçi halk. siyasal i ktidarını.  bizdeki Federal Meclis. 
Halk Meclisi. U luslar Meclisi, Çek ve Slovak ulusa l konseyleri ve mil l iyetler 
komiteleri gibi temsilci organlarının a racı l ığı i le gerçekleştirir. Sosya lizmde. 
kapita list düzendeki ilişkiler yürürlükte olamaz. Bu yüzden de. ÇKP. 
toplumun ve halkın dışında veya hatta toplumun üstünde yahut halka 
karşı bir örgüt değildir. Parti, yönetici bir güc olarak. işçi sın ıfına. koope
ratör köylülere ve sosyalist ,ayd ınlara karşı hiçbir idari (administratif) 
hakkı üzerine a l ma mıştır. Parti. halkın hizmetindedir. hiçbir zaman 
gerikalmış unsurların UŞağı değildir. bundan dolayı do gelip geçici 
heveslerin, kendiliğinden oluşların esiri olamaz. 

önde gitmek, gerektiği za�a n  akıntıya karşı gitmek. geçici heveslere 
kapı l mamak demektir. Parti. halk ın objektif ç ıkarlarını gerçekleştiren. 
fatalizmle h içbir ilişkisi bulunmayan yegône g üctür ve halk, bunu ergeç 
anlıyacaktır. Parti ile yığınlar arasında sıkı bağlar  vardır. Fakat. halkla 
bağ l ı l ık, kuyrukta gitmek, hareket içindeki gerikalmış unsurların  seviyesine 
düşmek anlamına gelmez. Partinin yığı nlarla bağın ı  kuvvetlendirmek. 
her şeyden önce, yığınlara sosyalist bil inç aşılamak. ha reketi ileri götür
mek, ona, günlükheVesiere kapılmadan. açık görevler göstermek demektir. 

,Partinin ödevi, lenin';n belirttiği gibi, �işçi hareketinin her aşamasında 
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ono pasif olara k  hizmet etmek değil, tüm· hareketin çıkarlarını ger
çekleştirmek için çalışmak, harekete, son hedefini ve politik ödevlerini 
göstermek, ha reketin, politik ve fikri bağımsızlığını korumaktır ... 

Bizde bazı kimseler, Almanya Komünist Partisindeki «Sol .. m uhalefetin, 
Lenin' i n, .. Komünizmin çocu kluk hastalığı: -5oIculuk .. adlı kitabında 
eleştirdiğ i  muhalefetin eski delillerini tek"rar ediyorlar • ..sol .. Komünistler, 
diktatoryayı k im gerçekleştirecek, diye soruyorlardı. Komünist partisi mi, 
yoksa proleterler sınıfı mı� Komünist portisinin diktatoryasını m ı  kural ım,  
yoksa. proleterler sınıfının mı ? Yani onlar, portiyi, yığınsal partinin önder
lerine, önderlerin diktatoryasın ı  yığ;nlann diktatoryasına karşıt gösteri
yorlardı .  Lenin, meselenin bu şekilde ele alınmasını, bir saçmaloma 
şaheseri olarak niteledi ve şöyle dedi: .. Herkes bilir ki yığınlar sınıflara 
ayrı l ı r ;  sınıflar, genel l ik le ve çoğu zaman veya hiç olmazsa zamanımız
daki uygar ülkelerde politik partiler . tarafından JÖneti l i rler. Politik par
tiler, genel bir yöntem olarak, önder denen, en sorumlu makam sahipleri 
tarafından seçi lmiş, en otoriteli ve etkili kişilerden meydana gelen, az çok 
tutarlı gruplar tarafından idare edil ir  ... 

Lenin, yığ ın ları önderlere karşıt g österen herkesle alay ediyor, şöyle 
diyordu : .. Bu konuda, genellikle' yığınların diktatoryası nı önderlerin 
diktatoryasına karşıt gösterecek kadar ileri gitmek. gülünç bir saçmalama 
ve. budalal ıktır. Basit şeyler hakkında insani görüşlere sahip olan eski 
önderlerin yerine, pratikte . . . olağanüstü budalalılllar yapan ve 

saçmalayon yeni önderler yükseltmek oldukça komik bir haldir ... 

ÇKP, g üUüğü politika ile, emekçilerin gerçek çıkarlarını dile getirip 
savunuyor. Emekçilerin bir kısmı bunu henüz kavramaınış olsa bile d urum 
budur. Bu yüzden, Partinin emekçilerle ilişkilerini. komünistlerin i ktidar 
tekellerinin otoritesi üzerine kurulmuş ilişkiler olarak göstermeye çal ışanlar 
hakl ı  değildirler. Bazı yoldaşlar, bilerek veya bilmiyerek - en masum 
niyetlerle de olsa -, yeni sınıf adı verilen teorinin mevzilerine düştüler. 
Bu teoriye göre, komünistler, üretim araçlan mülkiyetinden tutun uz da 
devlet ve hükümet iktidarına kadar mutlak egemenliği el lerinde 
toplamışlar, sömürücü ve mülkiyet sahibi yeni bir sınıf olmuşlardır. B u  
görüşü paylaşan yoldaşlar, sosyalizm ve demokrasinin karşıtı olarak 
ortaya çıkarılan demokratik sosyalizmle ilgili sosyal demokrasi teorisinin 
plôtformuna yuva rla nmışlard ı r. 

4 

Partinin düşünce ve ey/em birliği ve yeni tipte partinin dayandığı Leninist 
prensip/ere bağMık 

Lenin, proletaryanın  politik partisinin tam bır birlik içinde bulunması 
gerektiğini.  politik iktidarın p roletarya tarafından ele geçiritmesi ve ko-
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münist top lum düzeninin kuru l ması için bu birliği kuvvetlendirilmenin 
zorunlu bir şart old uğunu, aynı zamanda, birliğin, işçi sınıfının yönetici 
öncüsü olan partinin en belirgin niteliğini meydana getirdiğini önemle 
belirtiYQrdu.  

Leninizme ve Lenin'in vasiyetierine sadakatle bağlı bulunan Partimiz, 
saflarının birliği konusu üzerinde titizlikle du ruyor, bu birliği, konkre 
tarihsel-politik koşul lara uygun biçimde uygulayıp gerçekleştiriyordu.  

Parti, bu alanda zengin ve değerli tecrübeler kazandı. Fakat, Ocak 
1968'den sonraki tecrübelerinin bir kısmı yürek sızlatıcı oldu .  Bunlardan, 
herkesten önce bizler, Çekoslovak komünistleri ders almal ıyız. Bu arada, 
bu acı tecrübeler, öteki ka rdeş partiler için de faydalı olabilir. 

Komünistlerin birliği, karmaşık bir süreç içinde sağlanır. Birlik, pa rti 
üyelerinin bilinçlerinde meydana gelir, teori a lanında ve parti politikası
nın hazırlanması ve gerçekleştirilmesi sırasındaki politik eylemlerde 
belirir. 

Ocak 1965'den sonraki ayların en önemli dersi, ÇKP'ndeki birliğ in sınır
sız olmadığı ,  kendi prensipleri, konkre muhtevası, belirli anlamı ve ödevi 
bulunduğu gerçeğinin anlaşı lmış  ol masıdır. Pa rti saflarında böyle bir 
birliğin anlamı şudur: Parti, emekçi yığınlarına öncülük  ederktm, her 
durum karşısında hareket kabiliyetine sahip olma l ı ,  yani kendi kararlarını 

. gerçekleştirebilecek yetenekte olmalı,  emekçileri komünist topluma doğru 
götürmelidir. 

Bu yüzden, ÇKP'nin birliğini yaratıp kuvvetlendi rirken, yalnız, «hangi 
temel üzerinde .. hangi amaçlar uğrunda birleşelim?» sorusunu değil. aynı 
za manda .. ki minle birleşeli m ?» sorusunu ortaya atmalıyız . .  

Komünist Parti mizin birliği yalnız şu. çerçeve içinde gerçekleştirilebilir: 
Marksizm-Leninizmin bilimsel dünya görüşü, Parti programı, belirli dö
nemlerde parti politikasının muhtevasını dile getiren ve bu politikanın 
gerçekleştirilmesi sırasında uygu lanan stratejiktaktik doğrultunun temeli 
olan ÇKP kongrelerinin ve Merkez Komitesi plenumlarının kararları. parti 
içi hayatın, parti kurul uşunun ve eylemlerinin anakonunu olan Parti 
Tüzüğü.  

ÇKP'nin birliği ancak bu çerçeve içinde sağlanabilir. Yoksa, u lusal 
üstünlük (milliyetçilik) fikri temeli üzerinde. anti-sovyetizm temeli üzerinde 
asla kuru lamaz. Bunun tam tersine, Partimizin yeni birliğini sağlamak 
için yegöne doğru Marksist-Leninist yol şudur : Işçi sınıfının dünya 
görüşünün temel fikirleri etrafında birleşmek. ü lkemizde olgun sosyal ist 
toplum kuruculuğunun ödevleri etrafında birleşmek, proletarya enter
nasyonalizmi ve sosyalist yurtseverlik temeli üzerinde birleşmek, Sovyetler 
Birliği ile, diğer sosyalist devletlerle, u luslararası komünist ve işçi hareketi
yle en sıkı işbirliğ i ,  ittifak ve dostluk prensipleri etrafında birleşmek. 
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Partinin birliği karmaşı k bir süreç içinde kurulabil i r. Ve bu sürecin 
birbirin e  karş ı l ık l ı  bağlarla bağl ı  iki u nsuru vardır :  Fikri birlik ve temel 
sorunlar üzerinde birlik. Fikri birlik, Lenin'in öğ rettiği gibi, örgütsel bir
likle g üclenir ve eylem birliğini, politik faaliyet birliğini sağlar. 

ÇKP Merkez Komitesi son plenumları n ı n ,  öncelikle Kası m 1 968 Plenumu 
i le Mayıs ve Eylül 1969 plenumların ın  kararları , ' Partinin politik, fikri
örg ütsef birliğinin dayanaklarıd ır. Bu 'yüzden, Partimizin şi mdiki aşamada 
birliğ ini kuvvetlendirmenin en önemli şartlarından biri, onun, Partinin  
bütün organ larında ve taban örgütlerinde konkre biçimde gerçekleştiril 
mesidir. Bilimsel teorinin, Ma rksizm-Leninizmin benimsenmesi, ÇKP Mer
kez Komitesinin politik ' doğrultusunun hazırlanmasında ve .dolayısiyle 
Partinin birleştirilmesinde temel şarttır. Burada s.öz konusu olan ben im
seme, elbette ki, sözle, biçimsel olarak tan ı mak anla mına gel mez, bunu 
eylen:ıde, işte göstermek gerekir. 

Ve nihayet Partimizde birlik, hô len 'yürürlGkte olan Parti Tüzüğü temeli 
\ 

üzerinde, onun Leninist prensip ve norm ları etrafında birleşilerek 
sağlanaca ktır. 

Parti, sistemli ideolojik-politik eylemlerle, parti üyele;ini Ma rksist
Leninist öğretiyle eğitmek suretiyle, parti pratiğini sistemli olarak tahl i iden 
geçirmek ve genelleştirmekle, parti zincirinin bütün halkları arasında 

,fikir ve kanaat değişotokuşu He parti saflarında, pa rti örgütlerinde gerekli 
birliği yeniden kurabi lir. 

. 

Lenin'in Parti birliği ile ilgil i meşhur tezinde şöyle denil iyor : «Eylem 
birliği, tartışma ve eleştiri özg ürlüğ ü ;  işte bizim tôrifimh.» Ne demektir bu? 
Herşeyden önce, istisnasız bütün Parti üyelerinin ; Partideki mevkileri ve 
kişilikleri ne olursa olsun bütün Parti üyelerinin,  bütün Parti fon ksiyoner
lerinin eyleml�rini pa rti toplantılarında, parti basın ında inceleme · 

've 
eleştirme hakkında sahip olmalarıdır. Fakat, bu tezde, her türlü görüşleri 
yayma özgürlüğü an lamı . yoktur. Parti ve Tüzüğü. böyle bir davra nışa 
hak tanıyamaı. Tam tersine, her Parti üyesi, Tüzük gereğince, Marksist 
olmayan, parti düşmanı görüşlerle mücadele etmekle, bunlara cephe 
almakla yükümlüdür. Kısacası, hiçbir Parti üyesinin ve tabiatiyle hiçbir 
Parti fonksiyonerinin,  Marksist ol maya n, .revizyonist ve oportünist görüşleri 
hoşgörürlükle ka rşı lamaya, ÇKP'nde hiç kimsenin, başlıca tehlike olan 
sağcı oportünist görüşlere seyirci kal maya hakkı yoktur. 

Her kademadeki Parti organlariyle örgütlerimizin politik ça lışmaları nda 
bu tez, ' her Parti üyesinin, sorun ların incelenmesine katılması, Marksizm
Leninizm prensipleri açısından ve ÇKP Merkez Komitesinin (Kasım 1 968 
Plenumu başta olmak üzere) plenumları kararla rının muhtevasına 
dayanarak görüşlerini ortaya koyması anlamına gelir. Yine bu tez, ' her 
şeyden önce, yanl ış  görüşte olan Parti üyeleri� i ,bu görüşlerinin doğru 
olmadığına fikirle inandırmak, ikna etmek, Ma rksist olmayan görüşleri 
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ortadan kaldırmak, Parti üyelerin i  Marksizm,leninizm öğretisi mevzilerine, 
proletarya enternasyonalizmi prensibi mevzilerine, ÇKP MK ple�u mları 
kararla rının mevzilerine çekmek ve bunun için sabırla, titizlikle, aynı 
zamanda prensiplerden şaşmadan çalışmak anlamına gelir. 

Tartışma ve eleştirme özgürlüğü, anarşi ve incelenen sorunun öz ve 
biçimini herkesin istediği gibi yozlaştırması demek değildir. Tartışma ve

· 

eleştirme özgü rlüğü,  Komünist Partimizin, tarihsel misyonunda bayrak, 
laştırdığı teori ve pratiğ in zemini üzerinde ve çerçevesi içinde görüş 
birliğine varılmasını sağlayan olanaklara en geniş yolu açmak dem�ktir. 

Bir yandan da, Partideki tartışma ve eleştiri lerin komünistler i çi n  asıl 
hedef olmadığı prensibine politik çalışmalarımızda uymak, saygı göster, 
mek zorundayız. Tartışma ve eleştirmelerle g üdülen a maç, kusur ve 
yanlışlıkları ortadan kaldırmak, çalışmaları' iyileştirmek, komünistlerin ve 
örgütlerin görüş birliğ in i  sağlamaktır. Bizde, ÇKP'ndeki ta rtışmaları, 
Pa;tinin sadece demokratik yönü olarak tek tarafından gören insanICıra 
hôlô raslanıyor. (Bunlar, Ocak 1965'den sonraki dönemde daha da fazla 
idi ler.) Her parti üyesi ni, Tüzük gereğince çoğu nl uğun kararını yerine getir
mekle yükümlü k ı lan Parti disiplin ine gel ince, bu liberaller, bu sağcı 
oportünistler, onun,  tartışma özgürlüğünün diyalektik karşıtı olduğunu 
(ve genellikle demokrasi ve özgürlüğ ün ga rantisi olduğu nu) anlamıyor, 
ya do anlamak istemiyorlar, disiplini, fikir özgürlüğünü boğan bir canavar 
gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu, demokrasiyle i lgisi . bulunmayan ta 
temeline kadar yanl ış  bir görüştür. Komünist partilerinde ve genellikle 
siyasal partilerde (hatta burjuva siyasal partilerinin çoğu nda) hiç kimse, 
kendisini örgütlerden çoğunun ve bi r bütün olarak partinin irade ve 
kararlarını saymo � ve yerine getirmek yükümlülüğ ünden serbest bırakon 
böyle �özg ürıük .. leri, böyle başıboş dovra·nışları, böyle yükümsüı ve 
sorumsuı eylemleri isteyemez. 

Biz, şimdi partide, gerekli tartışma olanakları ve parti üyelerin in  
Marksizm-lenirıizm temelleri üzeri nde fikirlerini ortaya koyma olanaklarını  
yaratmalı, liberal ve sağcı oportünist görüşlere karşı prensiplere dayanan 
bir mücadele yürütmeliyiı. Çünkü bu görüşlerin iletkenleri, partinin, 
tartışmalar yardımiyle politikası n ı  gerçekleştirme yolu n u  aramasına, 
.partin in  birleşmesine ve eylem birliğini yeniden meydana getirmesine 
engel o lmaya çalışmaktadırlar. 

Parti, sonu gel meyen tartışmalara müsaade edemez. Şu veya bu sorunun 
çözümü s ı rasında çıkan ve çıkacak olan görüş ayrı l ı klarına rağ men, 
tartışmalar belirli bir süre içinde son bulmalı,  gerekli kararlar al ınmalı 
ve. parti bu kararlar gereğince çalışmalıdır. Sosya list toplumun yönetici 
gücü olan Komünist Partisinin eylem birliği ve eylem yeteneği ancak 
böyle bir yanaşı mle sağlanabilir. 
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Komünistlerin parti çalışmalarına, parti politikasının hazırlanmasi ve 
gerçekleştiri lmesine aktif olarak katı lmaları, ÇKP MK'nin Kasım '1968, 
Mayıs ve Eylül 1969 plenumla rın ın  kararlarında politik, ekonomik ve 
toplumsal hayatı hızla güclend i rmenin bel l ibaşlı koşullarından biri olarak  
gösterilmektedi r. Yalnız parti toplantı larına katı lmakla , i ş  bitmiyor. 
Komünistler, her şeyden önce, partin in halk yığınları arasınd�ki çalışırıala
r ına, parti örgütlerin in en geniş emekçi yığ ı n ları a rasında yürüttüğü 
politik-örgütsel ve ideoloj ik-eğitsel faa liyetlerine a ktif olara k  katı lmalar ı  
ıazımdır. 

Işyerlerinde ve mahallelerde parti politikasının hazırlanması v� yürütül
mesine komünistlerin aktif olarak  katı lmalariyle Parti bi rliğ in i  ku�vet
lendirme ça l ışmaları arasında sıkı bir bağ vardır. 

Partin in  birliğini kuvvetlendirip geliştirmek, halk ın ono karşı güvenini 
a rtırmak ,  ve Partin in  yığ ı nlar arasında otoritesin i  yükseltmek' için, komü
nist parti organlarının, özel l ik le ÇKP· MK Plenumların ın  kararları n ı  ger
çekleştirme yolıJnda büyük bir anlayışla çalışmalıd ır. Bu do, bütün Parti 
üyelerin in yaratıcı fiki rleri ve her günkü aktif ça lışmoloriyle parti örgüt
lerini canlan,d ı rmaları sayesinde mümkün olabil ir. 

Bu durumu, şüphesiz k i ,  her yerde ve en kısa zamanda sağlıyamayız. 
Fakat, derhal  sClğlanamıyor diye parti üyelerinden isteklerimiıi de 
azaltamayız. ÇKP'nin bütün organ ve örgütlerinin hal ihazırdaki ödevleri 
şunlard ı r : ÇKP M K'nin Kasım 1968 plenumu kararları ndon boşlıyorak 
diğer plenum ları kararları temeli üzerinde, öncel i kle ideoloj ik-politik 
mücadele yolu ile pasifl iğ i  sistemli ola rak ortadan kaldırmak, sağcı 
oportünizmin, revizyoniım ve anti -sovyetizmin bel l ibaş!ı i letkenlerine karşı 
parti tedbirleri olmak suretiyle, bu ak ımla rı tomamiyle yok etmek. ' ' 

Parti organla rı, haıa doğru yolu bulamamış ve ideolojik-politik 
meselelerde açıklığa kavuşmamış olan, işi oluruna bırakmış veya karam
sorlığa ,düşmüş bulunan, gerici görüşlerin etkisinden sıyrı lmamış olon 
arkadaşlara karşı, sağduyuyu elden bırakmıyarak, d i kkatle, fakat aynı 
zamanda prensiplerden ayrılmadon, kişi l i klerine, mevki lerine ve kendiferi
yle dostluk i lişkilerine kapı lmadan davranmalıdıriar. 
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Leninizm ve dül1JCI sosyalist sisteminin gelişmesi 

D E J O  N E M E Ş 

Len i n' in  adı, kolnünizm hareketiyle, dünya sosya list sistemiyle tamo'miyle 
kaynaşmıştır. Onun bıraktığı büyük miras içinde, özel l ik le, devrimci stra 
tej iyi geliştirmesi, bu stratejiyi ustalıkla uygulaması, saVaş koşu l lar ın ın 
değişmesini izlemekteki titb:liği, partin in  ve sosya list devletin taktiğini 
değ iştirme alanındaki anlayış ve cesareti zamanımızda dikkatleri üzerinde' 
toplamaktadır. Genel teorik hazırlığın yanısıra, somut stratej ik  ve 
taktik sarunlardolci kabiliyet, sovoştQ . kesi n  bir rol oynama ktadır. Lenin' in 
devrim stratejisi ve. taktigine dair öğretisi ise dünya devrim hareketinin 
paho biçilmez silCihlondır. 

Bil indiği üzere, Lenin, sosyalizm kuruculuğunun gelişmesi sürecinde 
daha son ralan belirecek ' ve önümüze yeni yeni ödevler çıkaracak olan 
sorunları elbette ki çözümleyetnezdi. Böyle olduğ u halde, onun, emperya
lizme karşı ve sosyalizm uğrJnda savaşanlara bıraktığı muazzam ideo
lojik-politi k miras olmasoydt .  bu sorunların çözümlenmesi imkô nsızdı ,  
Lenin,  Sovyet devfetini" başında bulunduğu sürece, özg ü n  (spesifik) 
c;lurumdan doğan birçok sorunlarla beraber, yeni topl um kuruculuğ unun 
genel kanunlarınr, yeni toplumun kurulduğu her yerde beliren, başka 
başka metotla'rla da also çözümlenmesi ' gereken pekçok ortak qdevi de 
aydınlatmıştır. 

Uius/or arasmda ,:ni ilişlr.iler 

Dünya sosyalist sistemi bağımsız devretfer sistemidir, Ya ni sosya l ist 
ü lkelerde sosyalizm kuı:uculuğu genellikle ulusal del(letler çerçevesi içinde 
gerçekleşmekte, ulusl�r arasındaki yeni i l işkiler yeni tipten devletlerarası 
i lişkilerin gelişmesiyfe kaynaşmaktadır. Dünya sosyc;ılist sisteminin meydana 
gelip g elişmesi devletler arasında da sosyalist tipten yeni il işki ler yarot
maktadır. 

Kardeşçe yardımfaşma. emperyalizme karşı savaşta ve yeni toplumun 
kuruluşunda sımsıkı birleşme. sosyalist ulus ve devletler arasındaki hak 
eşitl i l iğ inin sosyalist özünü teşkil etmektedir. Bu unsurlar, aynı zamanda, 
u luslar ve ülkeler arasındaki hak eşitliği ;'l kesi n in ,  u lus ve ü l kelerin daha 
çok veya doha az güctü. büyük veya küçük olmaları gözönüne al ınmak
sızın g erçekleştirilmesinde kesin şart/ardır, Sovyetler Birliğ i 'n in federal 
devlet çerçevesi içindeJU kopmaz birl iği , hak eşitl iği ile i lg i l i  demokratik 
i lkeni n  sosyalist işbirliği ilkesiyle tamamlanmasını sağlar, Yeni dünya 
sistemine bağlı ülkeler arasındaki sosyalist i l işkiler de aynı yolda geliş
mektedir. 

19  

TÜSTAV



Sosyalist devletlerin gerçek ' tarihsel görevi, yeryiizündeki bütün ulus 
ve ülkeler arasında gerçek hak eşitliğinin öncülüğünü yapmaktır. Bu hak 
eşitliği, halklar arasında dostluk temeline dayan makta ve daha güc

, lünün daha zayıtı ezmesi i mkônını ortadan kaldırmaktadır. Sosya list dev
letlerin bu alanda öncü rolü, emperyal izmin ortadan kaldınlması ve 

. sosyalizmin bütün dünyada başarıya ulaşması uğrundaki ortak savaşın 
olağanüstü önem taşıyan bir kesimidir. 

Kısacası , kardeş sosyal ist devletler, sosyalist işbirliği i lkesin i  gerçekleş
tirmekte olan eşit hakl ı  egemen devletler birliğidir. Fakat karşı l ıkl ı  yardım
lar eşit ölçüde deği ldir, çünkü daha güCıü, daha tecrübeli olon devletin ,  
kardeş ülkelere, on lardan görebi leceği yardımın daha fazlasın ı  yapması 
lôzımdır ve gerçekte de Öyle olmaktadır. Yani Sovyetler Bir l iği 'nin yardımı 
diğer sosyalist ülkelerin yardımından üstündür. Bil indiği üzere, çeşitli 
gerici çevreler işte bu durumu maksatlı göstermek için çaba harcamak
tadırlar. Sovyetler Birl iği'nin yeni dünya sistemine bağl ı  memleketlerdeki 
sosyalist i lişkileri g üdendirmek ve geliştirmekle i lgi l i  tarihsel ödevi, evvelce 
olduğ u g i bi. bugü n  de kesin bir etken olarak kalma ktad ır. 

Sosyalist memleketler arasındaki ilişkilerin, federal  bir  devlet çerçevesi 
içinde deği l ,  ayrı ayrı : devletler sistemi içinde gelişmeSi sosya l ist memleket
Ierin önünde yeni yeni olanaklar açmaktadır. Fakat bunun yanısıra 

u l uslarar asında yeni i l işki lerin gelişmesi daha karmaşık bir hgl almak
tadır. 

Sovyet halklarının tek bir devlet içinde birleşmiş olmaları, hiç şüphesiz, 
u luslar arasındaki yeni i l işkileri n gelişme ve sağlamlaşmasın ı  kolaylaştır
mıştır. Federal devlet çerçevesi iç inde uluslar arasında politik s ınırlar 
kaldırı lmış, bu suretle, u l uslar arasındaki i l işkilerde, pol itik s ınırların şu 
veya bu ölçüde kaçın ı lmaz olarak yarattıkları engeller kalkmıştır. Fakat 
bundan u luslar arasındaki yeni i lişkilerin kolayca gelişebildiği  sonucunu 
çıkarmak gerekmez. Geçmişten miras kalan ulusal önyarg ı ların kaldırıl
ması, Lenin' in defalarca bel irttiği gibi, uzun zaman devam eden bir 
süreçtir. Bu süreç ideolojik-politik bakımdan o lduğ u kadar. eğitim 
ba kı mından do gayretli çalışmaları gerektirmiştir. 

Bi l indiği üzere, bir yandan eski miliyetçilik kalıntılarına ve hatta büyük 
devlet şovenizmi ve mahal l i  mil l iyetçilik gibi yeni yeni  belirtilere karşı 
daimi bir savaş yürütülmesi, öte yandan do, Rusyo'nın daha az gelişmiş 
cumhuriyetlere ve Sovyet topraklarındaki' doha fazla gelişm iş halkların 
doha az gelişmişlere yaptıkları çok tarafl ı  yardım, Sovyetler Birliği'ndeki  
u lusların ve küçük halk grupların ı n  sosyalist bir l iğinin yaratı l ıp  sağlam
laştırılması'nda önemli bir rol oynamı'ştır. Gelişl1ıede sosyalist iktidarın 
yarctttığ i  ola na klar sayesinde meydana 'gelen kültürel kalkınmanın rolü 
de büyük ol muştur, Biçimi u l usal ,  özü sosyalist olan ve kardeş halkların 
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kültüründen de yararlanarak zenginleşen kültürün. halkların sosya list 
birliğini kuvvetlendirdiği. gelişmede güclü bir si lah olduğu ispatlanmıştır. 

Sovyetler Birliği hakları arasındaki sosya list i l işki lerde elde edilen 
mükemmel sonuçlar. dünya işçi hareketinde ve halk demokrasisi 
ü lkelerinin halkoyunda derin yankıla r . uya ndırmaktadır. Bunun önemi. 
gayet tabi i  olarak. sorı derece büyüktür. çünkü bu başarılar Leninci 
idelerin. Leninci politikanın gücünü ispat etmektedir. Bu başarı lar 
uğrunda harcanan gayretin. yürütülen savaşın ölçüsü ned i r� Itiraf etmek 
lazımdır ki, halk demokrasisi ülkelerindeki emekçiler. uluslararası demok
ratik hareket ve işçi hareketi. bunun tamamiyle farkında olmamıştır. 
Belki de bunun için 9lacak. komünist parti lerinde, sosya l ist devrimin 
zaferinden sonra mi lliyetçilik kalıntılarını n  ortadan kaldırı lmasın ın ,  ulusal 
sorunun çözümlenmesinin kolay olacağı, bu işiiı çabuk yü rüyeceğ i kanısı 
oldukça yaygındır. 

Dünya sosya l ist sistemi, kaçın ılmaz olarak, karmaşık uluslararası bi r 
durum ve dünya kapitalist sisteminin son derecede derin leşen bunalımı 
koşulları içinde meydana gelmiştir. Yeni halk i ktidarı birçok memleketlerde 
zafere ulaşmış ve yenı dünya sistemi, eski dünyaya ait gücleri n çı lgı nca 
direnişini ortadan kaldırırak ve eski aleme ait birçok karışı k sorunları 
d� omuzlarına yüklenerek i lerlemeye başlamıştır. 

I kinci Dünya Harbi yıllarında faşist devletler, halkların bil incini zehir I i 
yerek ulusal düşmanlıkları son haddine kadar körüklemişlerdir. Faşist 
blokun yıkı lması üzerine bu zehrin etkisi tamamiyle ortadan kalkmış 
değildir. Diğer taraftan faşizmin isti lasına uğra mış ülkelerin halklarında; 
haklı olarak, kuvvetli husumet duyguları, i ntikam ihtirasları birikmiştir ki, 
bu duygular, Hitlerci istilacılarıo onların uydularına karşı girişilen savaşta 
önemli bir manevi destek olmuştur. Macaristan gibi hem Hitlerin "üçüncü 
imparatorluğu"nun müttefiki, hem de kurbanı  olan ü lkeler, çeşitli etkiler 
a ltında kalmışlardır. Burada bu sorunu ayrıntılariyle incelemek mümkün 
deği ldir. Ya lnız şunu belirtmek lazımdır ki, I kinci Dünya Harbinin bu 
mirası , yani bir taraftan faşizmin yarattığı müthiş ulusal nefret, öte yan
dan faşizme karşı savaşan halkların haklı i ndkam duygularından do
ğan ve çeşitli sınıfsal emellerle beslenen kin, Avrupa'daki bütün halk 
demokrasisi ü lkeleri halklarının duygularını ve düşünce tarzını 
etki lemiştir. 

Her ü lkenin koşullarına çeşitli biçimlerde uyarak pusuya yatan yerli ve 
uluslararası gerici gücler, mil l iyetçi l i k  şaşkınfığı yaratmak amacıyla; : ' 

I kinci Dünya Harbinin mirasından mümkün olan her şekilde faydalqı\ı
mışlard ı r  ve faydalanmaktadırlar. Işçi sınıfın ın devrimci gücleriyse, 
gericilere karşı savaştaki müttefikleriyle birlikte, anti-faşist kurtuluş 
savaşından halka kalan mirasa �ayanarak  ve Sovyet halklariyle savaşçı 
dostluk bağ larırı nı geliştirerek sosyalist devrimi  zafere ulaştırmı'şlardır. 
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Fakat mi l l iyetçil iğin ve gerici l iğin mirasından kalan artıklar haıa mevcuttur 
ve bel i rl i bir oranda haıa canlıdır, çünkü bu kalıntıların temsi lci ve 
körükleyileri henüz yok olmamıştır. 

Memleketlerimizde anti -sovyetizm, ka pitalist ve çiftlik ağaları sınıfın ın 
halk a leyhtarı ideolojisin in  bileşik bir parçasıydr. Bunu sosyalist devrim 
karşısında duyulan korku ve uluslara rası emperyalizmin güttüğü politika 
beslemekteydi. Işçi sınıfın ın ' devrimci gücleri ve bu güc1erin müttefi kleri, 
bizde sosyalist devrimin zaferin i ,  yerli geriCi güderin ve bab" emperya
listlerin ardsız a rasız Sovyet a leyhtarı propogandasına karşı da savaşarak 
sağ lamış oldular. Fakat boıguna uğramış söınürücü sınıfların ideolojik 
etkisin in kalıntısı olan Sovyet aleyhtarlığ. ortadan ' kalkmamıştır, çünkü 
kışkırtı cı ları haıa ortadadır. 

Dünya sosya list sistemine bağl ı  memleketler arasındaki ka rdeşçe, 
sosyal ist i l işkiler, i ki dünya sistemi a�asındaki ideolojik Ye politik şartlar 
içinde gel işmiştir ve gelişmeye devam etmektedk. Bu, sınırları aşan, 
u luslara rası ölçüde bir sınıf savaşının bir kesimidir. 

Dünya sosya list sistemi, u luslar a rasındaki yeni tip i lişkilerin geliştiril
mesinde büyük başarılar elde etmiştir. Halklar arasında dostluk fikri, bu 
ülkelerin halkları tarafından iyi bil inen ve benimsenen bir fikird ir. Eski 
düzenden miras kalan ulusal düşman lık zihni\<eti ortadan kaldırı lmıştır. 
Bütün bunla r, memleketimizde gerçekleşmiş olan tarihsel değişikl ik lerin 
önemli bir kesimid ir. 

Uluslar a rasındakı sosya list i lişkilerin korunması ve gelişmesi, dünya 
sosyalist sisteminin gelişmesi sırasında sosyalist ülkeler a rasında da 
ortaya çıkan sorunların, mümkün olduğu kadar tısa bir süre içinde 
çözümlenmesini gerektirmektedir. Bunu söylerken. eski dünyadan miras 
kolon ve belirli koşullar içinde yenid�n patlak verebilecek olan ve ancak 
uzun süreli çalışmalarla ortadan kaldırılması mümkün bulunan ulusal 
Önyarg ıların süratle ortadan kaldırılması gerektiğini kastetmiyorum. Ası l 
mesele, yeni dünya sisteminin gelişmesinin uluslar arasındaki i l işkilerde 
yeni sorunlar ortaya çıkarmasıdır ve bu sorunlar da ulusalararası i l iş. 
kileri n  gelişmesine bağlıdır. 

Komünist ve Işçi Partileri 1969 Danışma Toplantısının belgelerinde, 
«sosyalist ülkeler a rasında kapita lizme özgü uz:1oşmoz çelişkilerin bulun
madığı� haklı olara k  belirti lmiştir. Bu ü\keler arasındaki ilişkilerde ortaya 

''i�
,
lkan sorunlar, sosya list ülkelerin .ortak çıtı:arlariJI

.

e ulusal çıkarla rını 
, , enkleştirmek, bütün sosyal ist ülkelerin ortak çikarlarını beraberce 
g' " çekleştirmek suretiyle, Leninci enternasyonalizm temell üzerinde 
çözümlenebi l i r. 

Burada, sadece çl'karların özel hallerde ve bir defaya mahsus 
ahenkleştirilmesi değil ,  sorunları n  örgütlü olarak. sosyal ist ülkeler 
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arasmda i ki taraflı ve çok taraflı an laşmalar temeline göre çözümlenmesi 
söz konusudur. Bu amaçla iki taraflı ve çok taraflı organlar meydana 
getiri lmiştir ve getirilmektidir. Bunların a rasında Karşı lıklı Ekonomik 
Yardımlaşma Konseyi . (KEYK) i le bir savunma örgütü olan Varşova 
Antlaşması başlıca yeri almaktadır. Bütün bu organlar memleketlerimiz 
arasındaki çok taraflı işbi rliği sayesinde ulaşılan büyük başarılarda 
önemli roller oynamıştır. Biz artık u lusal çıkarların ahenkleştirilmesi 
temeline dayanarak hiç de seyrek olmıyan karmaşık sorunların çözüm
lenmesinde ciddi tecrübeler edinmiş durumdayız. 

Böyle olduğu halde memleketlerimiz a rasında çeşitli a lanlardaki 
işbirliği. hôlô imkôn ve ihtiyaçla rı n düzeyinde deği ldir. örneğin .  üretim 
kooperatiflerin in  gel işti r i lmesine geç başlanmıştır ve istenen d üzeye 
ulaşmaktan bir hayli uzaklardayız. Bugün, Lenin' in «dünya ekonomisin in ,  
bütün u lusların proletaryası tarafından ortak bir plôna göre düze'1len
mesinin» gerçekleştirilmesi eği l imi dediği ekonomik eğ i l im uğrunda 
özellikle KEVK üyesi ü lkelerin işbirliğine daha geniş bir yol açılması 
gerektiğ in i  prensip bakımından tartışacak bir kimsenin bulunabi leceği 
düşünülemez. 1 920 yılında Sovyet cumhuriyetleri arasında sıkı bir federal 

·birl i k  kuru lması gereği üzerinde duran  Lenin,  bunu, diğer nedenleri n in 
yanısıra, yukarıda sözü edilen eği l imin gerektirdiğini belirtmişti. Lenin.  
bu eği l imin .. daha kapitalizmde tamamiyle açıkça ortaya çıktığın ı  ve 
sosYQlizmin kurulmasiyle alabi ldiğ i ne gelişeceğini» de eklemişti. Sosyalist 
ü lkeler a rasındaki · işbirl iğ in in, tabii olarak, diğer alanlarda da gelişmesi 
gerekmektedi r. 

Sosya list memleketler a rasındaki işbirliği neden imkôn ve ihtiyaçların 
düzeyine çıka mamıştır? Sebebi açıktır :  Bu a landa, bizim öngördüğümüz
den daha büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunla rı n  arasında, 
sanıldığından daha karmaşık olan haklı u lusal çıkarların ahenkleştiril
mesi sorunu hepimizi yakından i lgi lendirmektedir. 

Federasyon halinde birleşmemiş, ayrı ayrı . biğ ımsız devletlere sahip 
uluslar, başlıca ihtiyaçlarının federal devlet tarafından gerçekleştirilmesini 
istiyemezler; bunun kardeş ü lkelerle işbirl iğine dayanarak kendileri nin 
sağ lamları ıôzlmdır. Bu hal, devletlerin sorumluluğunu artırmdkta. u lusal 
kaynaklarını ôzami ölçüde zorlamaktadır. Bu, iyi bir şeyd i r. Fakat, bir 
yandan da, ayrı ayrı devletlerin kaynakları ve ü retim kapasiteleri kendi 
şartlarına uydurulmaktadır. Bu da u lusal kapanık i ık eği l imine yol açabi l i r. 
Böyle bir durum özel likle küçük devletler a rasındaki i l işki lerde zararlı 
sonuçlar verebilir ki, bunun örneği 1 956 Macaristan'da açıkça görülmüştür. 
Bizim memleketimiz küçük olduğu gibi, ham maddeler bakımından do 
fakirdir. Bu yüzden 1 950-1 953 yıl ları a rasında sanayi alanındaki süratli 
gelişme, haddinden fazla ham madde sağ lanmasiyle i lg i l i  ekonomik 
eğilimle . memleketin sın ırl ı  imkônları a rasında�'i çelişkileri h ız la artırdı ve 
ekonomik gelişmenin etken l iğini azalttı. 
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Ayrı ayrı sosyalist ü lkelerin üretim kapasiteleriyle kaynaklarının ulusa l  
koşul lara' uyduru lması, tek taraflı fayda sağlamaya ağırlık verilmesine ve 
bu da, uluslararası ekonomik bağlarda karşı l ıklı yararlanma ,i lkesinden 
sapı l masına yol açabilir: Bil indiği g ibi, burada fiatlar, ham madde 
tedariki ve mal ların diğer nitelikleri, mal değ iş iminin mahiyeti, koop�ratif 
işbirliği an laşmaları ve hatta iki veya daha çok ü lkenin topra klarından 
geçen nehirlerin sularından ortaklaşa faydalannia ve bütün i lgi l i  devlet
lerin haklı isteklerinin ahenkleştirilmesi söz kon usudur. 

ikinci Dünya Harbine kadar Macaristan'da ulusal çelişkilerin ortadan 
kaldırı lması konusunda gayet basit an layışlar hôkimdl. Sömürücü sınıflar 
tarafından k�rüklenen u lusal çelişkilerin, kapita l i stlerle toprak ağalarının 
hôkimiyeti yıkı l ıp, halkların kendi iktidarlarını kurmaları üzerine süratle 
ortadan kalkacağı anlayışı son derecede yayg ındı. Ulusa l  düşmanh�ları 
körükliyen kapitalistlerin ve toprak ağalarının egemenliği y ık ı lmış ve onun 
yerini halklar a rasında kardeşlik i l işki leri i lôn !'lden halk demok��sisi 
düzeni a lmıştır. Ulusal çelişkiler gerçekten de süratle ve bir dereceye 
kadar başarıyla azaltı lmışsa da, ortadan kaldı rı lmamıştır. Bunlann 
ortadan kalkmasın ın ı  engel leyen, sadece geçmişteki kapitalist düzenden 
ve özell ikle Ikinci Dünya Harbinden miras kolon ve daha az ölçüde olsa 
bile hôlô mevcut bulunan u lusal önyargı ları n  kalıntı ları değildir. Burada 
söz 'konusu olan başka bir şey daha var :  u l uslararası ekonomik bağlar 
sosyalist u l uslar arasındaki i l işki lerde, komünist partilerin in  memleket
Ierinin kurtu luşundan önce düşünebildiklerinden çok daha büyük bir 
önem taşımaktadır. 

Gör� ldüğü gibi, sosya list uluslar arasınd� da çelişkiler ve çeşitli sorun
lar vard ı r  ve ileride de ortaya çıkabil i r. Bunla rı n geçmişten kalmış ve 
belki de yeni biçimlere bürünmüş, yahut da henüz çözümlenmemiş 
yepyeni sorunlar olması deği l, �evcut olması önemlidir. Mevcut olduğu 
ve u luslararası bağlarla girişik hale geldiği iç in  milliyetçilik eğilimlerinin 
kaynağı rolünü oynamaktadır/ar. Gerçekten devletlerarası . sorunlar ın 
çözümü sırasında, karş ı l ıklı çıkarlar gözönünde bulundurulmaz ve 
ahenkleştirilmez de, tek taraflı u l usal çıkarlar  ön plôna al ınırsa, · bu 
durum u lusal çıkarların , korunması gerekçesi i le mi l l iyetçilik eği l imlerinin 
kuvvetle ortaya çıkmasına yol açabi l ir. 

lenin, milli mesele ve sömürgeler meselesiyle i lgi l i  tezler tasarısında, 
ikinci Enternasyonalden ayrı lmış partilerde ve hatta kendilerine komünist 
adı verenler arasında, enternasyanal izmi ıafta kabul ederek asl;nda 
bunu küçük-burju�a mi l l iyetçiliğiyle değiştirmenin ôdet haline geıdiğ in i  
kaydetmiştir. lenin ,  şunları yazmıştır :  ",Proletarya d iktatoryasını ulusal 
çaptan (yani bir ülkede 'mevcut olan ve dünya politikasın ı  belirleme 
kabi liyetinden yoksun bulunan proletarya diktatoryasından) enternasyonal 
proletarya d iktatoryası (yan i ,  tüm dünya politikasını etkilemede kesin 
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bir rol oynıyabilecek olan, h iç  olmazsa ilerlemiş birkaç ülkede proletarya 
diktatpryası) hal ine getirme işi günün ödevi olarak  ön plônda yer 
aldıkça, en köklü küçük burjuva mil l iyetçi l iğ i  önyargılariyle malCıI olan 
bu fenalığa karşı savaş da öne plôna çıkmaktadır.» 

lenin ' in sözkonusu tez tasarıların ı  kaleme aldığı 1920 yılında AI
manya'da ve Avrupan ın  diğer kapital ist ü lkelerinde devrim' havası hôkimdi . 
Bundan dokıyı lenin ,  bu ödevin günün sorunu  olduğunu beli rterek, 
proletarya di ktatoryasının «hiç olmazsa ilerlemiş birkaç ü lkedeki prole
taryanın» enternasyonalist diktatoryası haline gelmesi gereğine işaret 
ediyordu .  Burada ekonomik ve kültürel bakımdan gelişmiş ü lkeler söz
konusuydu. Fakat bu ülkelerde burjuvazi, ancak sosyal-demokrat par
tilerin yardımiyle egemenl iğin i  koruyabi lmişti. Proletarya d iktatoryasın ın 
enternasyonalist hale gelmesi, sosyalist sistemin dünya sistemine 
dönüşmesi, I kinci Dünya Harbinden sonra meydana gelen devrim koşul
ları süreci i çinde mümkün olmuştur ve yeni sistemi, özel l ik le ekonomik 
bakımdan daha zayıf durumda olan ü lkeler meydana getirmiştir. Bununla 
beraber bu durum küçük burjuva mi l liyetçi l iğine karşı savaşın önemin i  
hiç azaltmamıştır. 

Ası l tehlike, u lusal önyargılarla beslenen küçük burjuva mi ll iyetçi l iğ in in 
varlığında deği ld ir. Bu durum uzun süre devam edebil ir, çünkü Lenin ' in 
belirttiği g ibi, u lusal önyarg ı ların ortadan kalkmasının çok ağır bir süreç 
olmaması mümkün deği ldir. Bundan dolayı, i ktidara gelmiş olan prole
taryq parti leri, bu önyargı la rın  gelişme süreci içinde kendi l iklerinden 
ortadan kalkmıyacağın ı  gözönünde bulundurmalıdı rlar. Bu süreç titiz ve 
daimi ideoloji k-politik eğ itim çalışmalariyle yürütülmelidir. Asıl tehlike, 
Lenin' in işaret ettiği gibi, işçi sınıfın ın devrimci partisinde küçük burjuva 
mil l iyetçi l iğ in in yayı lması ve hüküm sürmesindedir, bunun sonucunda 
parti, enternasyonalizm mevzi lerinden mi l l iyetçi l i k  batakl ığına koyabilir . 
Bu ise ölçüsüz zararlara yol açar. 

Geçmişten miras kalan mil liyetçil iğ in  çeşitli u nsurları, küçük burjuva 
mi l l iyetçi l iği eğilimleri tarafından kuvvetlendiri lmekte ve kardeş u luslara 
karşı güvensizli k  duyguları yaratmak ve kirli anti-sovyetizm paçavrasın ı  
bayrak yapmak iç in  kul lanı lmaktadır. ate yandan da bu eği l imin temsil
cileri, proletarya enternasyonalizmine sadakatiarını göğüslerini döve döve 
i lôn etmektedirler. Yerli gerici güCıer, mi l liyetçi eği l imlerin yayı lmasından 
memnundurlar. Çünkü bu eğ i l imler onların sözde «yurtseverlik»leri için 
elverişl idir. Sağcı ve «solcu» revizyonistlere gelince, yüzkızCHtıcl ideolojik 
eylemlerinde işlerine yaradığı ve yönetici rol oynamalarını sağ ladığı 
için bu eğ i l imler anları da memnun ediyor. Mi l l iyetçi l ik eğ i l imlerinin 
artması emperyalistleri de sevindiriyor, zira bu eğilimler, onların, sosya l ist 
ülke,ler a ra'sında anlaşmazl ıklar çıkarmak ve kendi çıkarlarına kul lanma k  
hususundaki ümit ve olanaklarını artırmaktadır. 
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Bizler, Macaristan'daki 1956' karşı-devri mi isyanı ndan doğrudan 
doğruya ders eldığımız için, yıkı lan  kapitalist - toprak ağaları ve bun
ların müUefik i  olon her cinsten küçük burjuva lar düzenin in  yeniden 
kurulması n ı  arzu edenlerin ideolojik si lôhları a rasında başlıca rol.ü 
mi l l iyetçi l iğ in  ve her şeyden önce bu eği l imdeki anti-s�vyetizm unsurunun 
oynadığ ı n ı  çok iyi bi l iyoruz. 

Yeni dünya sistemi üyesi olon ü lkelerin tek bir federal devlet yerine, 
ayrı ayrı devletler sistemi meyd,a na getirmeleri sonucunda dünya sosya l ist 
sisteminde küçük burjuva mi l liyetçi l iği tehl i kesi nin a rttığ ın ı  söylemek 
yanl ış  olur. M üsta ki l  devletlerin kendi ü lkelerin i  geliştirme a lan ında ortan 
sorumlulu kları ,  halkların ideoloj ik politik eğiti minde de kendin i  göster
mekte, onları bu sahada daha fazla çal ışmaya teşvik etniektedir. Edin
diğimiz  tecrübe bu görüşü doğru lamıştır. Dünya .sosya l ist sistemin in  
başlıca özelliklerinden biri, bu sistemin müstakil devletlerden meydana 
gelmiş olmasıdır. Kanaatimce bu bir konundur. Ve bu haliyle de geliş
meye devam edecektir. Dünyanın çeşitli yerlerindeki ayrı ayrı ü lkeler 
birbirlerinden farklı özelliklere, birbirinden farklı tarihsel g eleneklere 
sahiptirler. Siyasal ihtiyaçları arasında do büyük ayrı l ıklar vardır. Sadece 
bu farklar bile, yeni dünya sisteminin ancak müstakil devletlerden ibaret 
bir .  sistem olabi leceğin i ,  eski dünyayla giriştiği tarihsel savaşı ancak bu 
sistemle zafere ulaştırabi leceğin i  ispata yeterl id ir. 

Müstakil  devletlerin o rtan soruml uluğu, mil l iyetçi l i k  kalıntıları n ı n  
zararsız h a l e  getirilmesin i ,  küçük burjuva mi l l iyetçi l iğ i  eği l i mlerin in  yoke
di lmesini kolaylaştırmaktadır .  ,Bununla beraber bu devletlerdeki parti ve 
hükümetlerin önünde son derece önemli bir  ödev durmaktadır. O da 
şud u r :  Hem sosyalist ü l k.eler toplu luğunun,  hem de kendi halkların ı n  
çıkarları i ç i n  Len inci enternasyonalist birleşme prensi bini gerçekleştirmek. 

Dünya sosya l ist sistemi bağımsız, egemen devletler sistemi olarak 
gel işmeye devam etmektedir. Bi,r hayl i önemli tecrübeler edin miş olon 
Sovyetler Bir l iği  i le halk demokrasisi ülkeleri, aralarındaki i lişki leri : kuv
vetlendirmeye devam etmektedirler ı.:e Maoculuğun parçalayıcı faaliyetine 
karşı savaşta do kaynaşmışlord ı r. Arqlarındaki siyasal işbirl iğ i daha do 
gel işmekted ir. Bu devletler diğer halkların anti-emperyal ist savaş,ın ı  
destekleme faaliyeti ni artırmakta v e  tabii olarak, sosyalist dünyan ı n ' 
orta k savunma gücünün ve lüzumU olduğu sürece, yani  NATO mevc.ut 
oldukça, ayakta kalacak olon Varşova Antlaşmasının daha etki l i  hale 
gelmesine gayret etmektedirler. Bu devletler arasında, zaten dikkate 
değer bir ölçü ve çok terafh l ık  arzeden ekonomik, bi l i msel-teknolojik ve 
kü ltürel işbirl iğ in in gel işmesi süratlenmekte ve toplum hayatın ı n  çeşitl i  
a lanlarındaki temasları durmadan genişlemektedir. 

26 

TÜSTAV



Ekonomik işbirliği ve soı;ya/ist entegrasyon 

Bil indiği üzere, sosyalist ülkeler aıasındaki işbirl iğ i ,  her şeyden önce, 
kcrşı l ık l ı  d ış  ticaretierinin hızla gelişmesini ,  uluslararası sosya l ist ma l 
değişiminin önemli ölçüde artmasını, dünya sosyalist pazarın ın kurulma
sın ı  ve genişlemesini sağlamıştır. Bu da Batıdaki kapitalist devletlerin ,  
ticareti sını rlama ve baltalama yoluyle, halk demokrasisi devletlerin in 
ekonomik kalkınmalannı, . sosyalizm kuruculuğundaki atı l ım ların ı  önlemek 
hususundaki bütün çabalarını boşa çıkard ı .  Eninde sonunda, sözkonusu 
�apital ist ü rkeler, sosyalist ülkelerle ticaretferin i  genişretmek zorunda 
kaldılar. Çünkü onlan ·bu yolu tutmaya kendi çıkarları olduğu kadar, 
aralarındaki rekabet de zorlamış oldu. 1 920 yı l larında sosyal ist dünyaya 
karşı uygulanan k(Jpitalist boltalama, o zamanlar henüz tek başına olan 
sosyalist devlete karşı başarı sağlıyomomıştır. Şimdi de dünya sosyal ist 
sistemi karşısında yine başarısızlıkla sonuçlanmış bulunuyor. KEVK �yesi 
devletlerin 1 950 yılındaki dış ticaret bilônçosu Harpten önceki oranı bir 
hayli  aşmıştı. 1 968 de ise 1950 yılının oranı altı kat aşılmış oldu. Bu nice! 
artışın yanısı ra 'köklü niret değişiklikler oldu ki ,  bunu, dünya çapında
ki sosyal ist ticaretin meydana getirilmesi ve gelişmesi sağladı. 

Avrupadaki halk demokrasisi ülkeleri kurtuluşlarından önce Sovyetler 
B i rl iği ile yok denecek derecede ticaret i l işki leri kurmuşlardı, fakat 
kurtuluşlarından sonra, SSCB, bu ülkelerin başlıca ticari partöneri hal ine 
geldi . Karşıl ı klı mal değişiminde de büyük değişikl ikler görüldü. Şöyle k i ,  
KEVK üyesi ülkeler, uluslararası mal değişiminin % 62-63'ünü kendi 

aralarında, % 6-Tni ise diğer sosyalist ülkelerle yapmaktadırlar ki , 
böylel ikle mal değişi minin % 70'i dünya sosyal ist pazarında yapı lmak
tadır. Gelecekte de uluslararası mal değişiminin dünya sosya l ist pazarında 
gerçekleşeceği şOphesizdir. 

Her sosyalist ülkenin halle: ekonomisinde dış ticaretin önemi gitgide 
artmakta ve bu artış özellikle küçük ülkelerin hal k  ekonomisinde ağır 
basmaktadır. Nüfusu tO milyondan biraz fazla olon Macaristan toplumsal 
üretimin hemen dörtte birini ihraç etmektedir (ki bunun tutarı, m i l l i  
gelirin % 40'na eşittir), çünle:ü son derece çeştli mal  ithal etmesiiçin 
başka i mkôn yoktur. Buna karşılık 240 mi lyonluk Sovyetler Birl iği 'nin 
bütün ihracatı memleketteki toplumsal üretimin ancak yüzde birkaçından 
ibarettir. Bu, her ştW'den önce. Sovyetler Bi rliğ i 'n in muazzam bir iç pazara 
sah ip  olmasından ileri gelmektedir. Ve perakende ticaret bilônçosu 
ihracat bilônçosunu kat kat aşmaktadır� Bununla beraber KEVK üyesi 
bütün devletlerin itholôbnda Sovyet ihraç malları % 42-43 oranını  bul
maktad ı r. Sovyetler Birliği sasyalist pazarın gelişmesinde en kesin rolü 
oynamaktadır. 

Dış tica ret ul,uslararosı emek bölümünün temel idir, fakat her şeyi 
değildir. Sosyalist ülkeler arasındaki dolaysız işbirl iğ i  daha başlangıçta 
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üretim tecrübelerini, incelemeler, buluşlar. teknik belgeler vb, değiş
tokuşunu gen iş ölçüde kapsama ktadır. 

KEYK.'in meydana getirilmesiyle mal deği,imi alanında ve keza halk 
ekonomisin in plônlanmasında, plôn ve sözle,melerin çok taraflı ahen
kleştirilmesi sistemi gelişmeye ba,laml,tır. Oretimin gelecekteki muhtemel 
yapı değişikli kleri ve ayrı ayrı üretim kollarının ve çeşitlerinin şekil
lenmesiyle i lg i l i  ortak incelemeler, gerekli sonuç ve tavsiyelerle ilgili 
ortak çal ışmalar durmadan gelişmektedir. Burada işbirl iğ inin bütün 
önemli alanlarının pek azı  sayı/abi/miş ve sadece uluslararası sosyalist 
emek bölümünün dış ticaret sınırlarmı aştığı gösterilmiştir ki, kan ı mızca 
bu kadarı yeterlid i r. 

Uluslararası sosya l ist emek .böıümünde ulaşılan başarılar bir hayli 
önemlidir, fakat henüz yeterli değildir. Dretim alanındaki işbirliğinde 
eksikli kler mevcut olduğu gibi, ihtisaslaşma ve kooperatifleşme alan
larında son derece c::ığ ı r  yürümekte, bilimsel-teknolojik işbirliği de 
memnuniyet verici olmaktan uzak bulunmaktadır. Bu , ödevler, ancak, 
hızla gelişen bi l imsel-teknolojik devrim, ilgili ü lkeleri ekonomik 
entegrasyon ihtiyaciyle karşı karşıya bırakınca gündemde gerekli ağır!tğı 
kazanabiimiştir. Bil indiği g ibi Avrupa Ortak Pazarı üyesi olan ülkeler 
ekonomik entegrasyonda önemli ilerlemeler kaydederken, KEVK üyesi 
memleketler gerek ihtisaslaşmayı, gerekse üretim kooperatiflerini basit 
düzeyde bile olsa, gereken ölçüde geliştinnemişlerdir. 

Araları nda uzlaşmaz kapitalist çelişmeler bulunan Ortak Pazar üyesi 
Batı Avrupa ü lkeleri, entegrasyon alanında ileri doğru adı mlar atarlarken 
birbirine ortak çıkarlarıo ve kardeşçe. işbirliğiyle bağlı bulunan KEVK 
üyesi devletler nasıl oldu da ekonomik entegrasyanun geliştirilmesi yolun
da yürüme kara rın ı  ancak büyük tartışmalardan sonra ve ancak son 
zamanlarda alabiidiler? Pratiğin, yani memleketleri miz a rasında 
entegrasyonun gel işmesinin bu soruyu gündemden kaldıracağını ümit 
etse k bile, üzerinde durmadan geçemeyiz. 

Sosyalist ülkeler arasında entegrasyon imkônları, prensip itibariyle 
kapitalist ülkelere kıyasla daha fazladır. Entegrasyonun önünde uzlaşmaz 
çelişkiler engeli bulunmadığı gibi. amacı, güclü kapitalist tekellere deği l ,  
halkların ortak çıkarlarına hizmet etmektir. Karşılıklı yardımın,  enter
nasyonalizm, sosyalizm ilkelerine göre gerçekleştirilmesi, bütün· üye 
devletlerin ekonomik entegrasyonunun üstün bir düzeyde gerçekleşmesine 
her şeyden fazla yardım edebilir. Böyle olduğu halde esası bakımından 
objektif, karakteri bakımından ise' sübjektif olan bazı geçici engeller 
sosya list entegrasyanun şekillenmesi ni geciktirmiştir. 

Objektif engel şöyle öz�tlenebilir :  Ulusal gelirde sanayi payı az olan 
ve özell i kle ma kine kurucul uğ u  ile imalôt sanayii siyasal sınırlarla korunan 
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ve i,ç pazar , için üretim yapan ülkelerde d ünya pazarın ın durmadan 
değişen istekleri pek cu: hissedilmektedir. Bildiğimiz g ibi bu istekler 
maliyet fiyatın ı .  üretimin teknik düzeyini ve kalite ile i lgil i diğer unsurları 
kapsamakta. daha yüksek teknik düzeyde ve daha fazla kör ' getiren 
üretime geçilmesini gerektirmektedir. Ve eğer bir ülke bu 1stekleri gerekl i 
şekilde yerine getirmezse mallarını dünya pazarına ancak az körla 
veya ma l iyet fiyatın ın  albna düşen fiyatlarla. yani zararla sürebilir. 

Şu veya bu ülkede sanayiin ve özellikle makine kuruculuğu ve imalöt 
sanayiinin gelişmesi o memleketin, uluslararası çapta üretim kooperatif
leşmesine karşı ilgisini artırmaktadır. Her memlekette. aynı zamanda 
ve ayni ölçüde olmasada bile. genellikle ilk zamanlarda zayıf olan bu 
i lgi. sonra la rı daha geniş olçü/er a lma ktad ır. Her sosyal ist ü lkenin son 
derecede önemli olan şu gerçeğ i çok iyi kayraması lazımdır :  Büyük 
ölçüdeki seri imalôtın gelişmesi. genel olarak üretim güclerinin gel işmesini  
karakterize eder ve daha büyük ekonomik üstün lükler sağ lar. 

Kapital ist dünyada büyük tekelci kapitale sahip emperyalist ü lkeler. 
küçük memleket/erin ekonomisine sızmakta ve bu ülkeleri ekonomik, 
politik ve askeri baskılarla kendi .. menfaat alanlarına» çekmektedirIer. 
Küçük ülkelere de üretim kooperatifleşmesine eşitlik temeline göre katrl
mak imkanını sağlıyan. sadece dünya sosyalist sistemidir. böylel ikle bu 
ü lkeler kendileri için en elverişli olan kollarda kar getiren geniş çaptaki 
seri ima ldtı meydana getirip azami ölçüde geliştirebilirler. 

Unetirride kooperati#/eşmenin gelişmisi ve daha yüksek düzeydeki şek
l i  olan sosyalist ekonomik entegrasyon, üye devletlerin ekonomik geliş
mesi şartları . içinde mevcut 'aık/oım da : hızla ortadan kaldırılmasına 
hizmet etmeli, her birinin en gelişmişlerin saflarında yer almalarına 
yardımda bulunma lıdır. 

Geniş çaptaki seri imaiab KEVK üyesi ü lkeler arasında bazı mal 
çeşitlerinin ü retimi içini kendi orala rında paylaşmalarına imkôn veren 
anlaşmalar kolaylaşbrmaktadır. Belirli bir çerçeve içinde objektif 
ihtisaslaşmalar meydana getirilmiştir ve bunlar pratikte gerekli isimlerle 
uygulanmaktadır. Fakat bu çerçevenin genişlemesi son derece ağ ır 
yürümektedir. Bunun sebeplerinden biri. hiç şüphe yok ki .  şudu r :  
i htisaslaşmayla ilgili anlaşmalar her zaman gerektiğ i g.ibi  gerçekleş
tiriimiyor. Bazı mamullerin üretimiyle ilgi li ihtisaslaşmalar uluslarlarası 
emek bölüşülmesinin sadece biı: kısmıdır ve . ancak üretim kooperatif
leşrnesinde kaynaştığı takdirde gerektiği gibi geniş l iyebi l i r. 

Bi l indiği üzere. makine yapımı sanayiinde ve sayıları gittikçe ortan 
b:rçok sanayi koıronnda motor. dingil. dingil yastığ ı. ıômba. soğutma 
ve ısıtma sistemleri vb gir tek tip parça /a rın . çeşitli makine. donatım 
ve mekanizm lerin üretiminde hazır şekilde kullanılmaları yoyg ın/aşmak-

29 

TÜSTAV



tadı'r. Bu parçalar, şu veya bu tip maki nelerin seri halinde üreti mi  için 
gereklidir ve seri hal inde üretilmeleri mümkündür. fabrikaların, bu gibi 
parçalar üreten işletmelerle kooperotifle�mekte menfootleri vardır .  

Fabrikalar a rasındaki üretim kooperatifle,mesi. ü1kelerimizde büyük 
çapta geniş lemiştir, fakat sadece ulusal çerçeveler içinde kal maktadır. 
Batı Avrupa memleketlerine ise bu işbirliğ i u lusal sınırları çoktan aşmış 
ve böyleli�le uluslararası emek bölü m ü  sürecini genişletmiştir. Sosyalist 
dünyada bu o landaki geri kalı�, gerekli mamullerin ü reti minde 
ihtisaslaşmanın uluslararası çapta entanzif olarak gelişmemesini  
g üçleştirmekte, küçük ülkelerde ise işletmelerin «profilleşmesinde» ortaya 
bir takım zorluklar çıkarmaktadır. Büyük olmıyan ülkelerde fazla sayıda» 
profif» için yer bulmak mümkün olmadığından bu d urum üretimde 
maliyet fiyatları n ı n  artmasına etkide bulunmaktadır. 

ik i  taraflı üreti m kooperatifleşmesi,. belirli ' bir ölçüde Sovyetler Bir
l iği'nde, daha az ölçüde ise halk demokrasisi ,ülkeleri arasında gerçek:: 
leştiri i miştir. Kara metalurjide, bilyalı yataklar vb üretiminde yı l lardan 
beri birkaç sosyalist ü lke arasında sosyalist işbirliği mevcuttu r ve ümit 
verici şekilde gelişmektedir. Böyle olsa do, bütü� bunlar henüz başlang ı ç  
safhasındad ır. Şayet sonuçlar gözden geçirilir ve orta,k sanayi üretimimizin 
böyle bir  işbirliğ iyle ilgili a nlaşmalardaki yeri hesaplanırso, atı lan 
adımla rın henüz pek mütevazi olduğu görülür. Maccıristan'da bu oran 
sanayi ü reti min sadece % 2-3'n ü  kapsamaktadır. KEVK üyesi diğer 
ü lkeler i çi n  de bu ora n ı n  daha yüksek olmadığı şüphesizdir. Oysa 
ihtiyaç ve i mkanlar son derecede büyüktür. Ozellikle çok taraflı üretim 
kooperatifleşmesi a lan ında atı lan adımlar gayet m ütevazidir. KEVK 
üyesi ü lkelerin ekonomik entegrasyon sorununun görüşü1düğü 1 969 Ni
sanındaki zirve toplantısında bu konuda önemli adımlar atı lmiştır. 

Büyük bir önem taşıyan bu top lantıda sosyalist ekonomik �nteg rasyonun 
ancak hak eşitl i l iği  ve gönül lü lük  ilkeleri temelinde gerçekleştirilebi leceği 
belirtildi ve maddi fayda/anma i lkesi kabul olundu, ki, ' buna göre, hiçbir 
memleket, kendisine maddi bakımdan fayda sağıomıyacak b i r  işbirliğine 
kdtılmaya mecbur edilemez. Bunun yanısıra. şayet KEVK üyesi b i r  kıs ım 
ülkeler herhangi bir  alanda çok yönlü kooperatiflaşme yaptı kları ve 
ekon'omik  entegrasyon yoluna g ird ikleri takdirde diğer üye devletlerden 
hiçbiri «veto» hakkını  kullan mıyacaktır. Başlangıda şu veya bu kooperatife 
kotılmamış olan devletler, bu işi ülkelerinin çıkarlarına uygu n  saydıkları 
za man kooperatifleşme yoluna ,girebilirler. 

KEVK'nin  1 969 Nisan ı ndaki zirve toplantısında alınan kararlar sosyalist 
memleketlerin enternasyonal birliği alanında büyük bir başarı teşkil 
etmiştir ;  bu başarı, KEVK üyesi devletler arasındaki politik ve ekonomik 
işbirliğ in in  gelişmesi sayesinde sağlanmıştır. Oretim güclerin i n  genel 
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gelişmesi ve kapitalist ôlemle yapılan girişimler bunu lüzumlu k ı lmak
tadır. 

Sosya list entegrasyonun, sosya l ist · ü lkelerin ahenkleştiri imiş plônlarıyle 
düz·enlenecek dünya sosyal ist ekonomik birl iği eği l iminjn gerçekleştiri l 
mesi yolunda adımlar atı lmasına yard ım edeceği şüphesizdi r. Sosya l ist 
er.tegrasyon, gelişme süreci içinde, ü retim alanını, mal değişimin i  ve 
döviz sistemini kapsıyacaktır. Diğer amaçlarından biri de, bilimsel 
araştırmalar ve bu araşftrmaların uygulanması alanlarında işbirl iğini 
entanzif olarak geliştirmektir. Ve n ihayet bi r  ödevi de, bir dereceye kadar 
do olsa, halk ekonomisi pldnlarının ahenkleştirilmesinde daha yüksek bir 
düzey sağlamaktadır. 

Burada üretim kooperatifleri üzerinde de durmak gerekiyor. Bi l indiği 
üzere ortak işletmeler konusu bir hayli tartışıldı ve gelecekte de tartışı la
cağa benzemektedir. Bu konuda prensip meseleleri olduğu kadar, bu 
sorunu ele a lmanın sırasi olup olmadığı meselesi de tartışılmıştır. Prensip 
bakımından yapılan itirazların temel in i ,  birkaç ulusun mülkiyetinde olan 
i şletmelerin «ulusla r-üstü» bir karakter taşıyacağı, ulusal hükümetleri n 
yetkilerini kısıtl ıyocağ ı ,  şu veya bu ü l kenin «ulusal eğemenliğini» ihlôl 
edeceği görüşü teşkil etmiştir. 

Macar Sosya list Işçi Partisin i n  görüşüne göre, her sosyalist memleket 
ortak işletmelere katı lmak veya katı lmamak hakkına sahiptir. Ve bu, onun 
eğemenl iğ in in tabi i  bir hakkıdı r. Sosyalist entegrasyonun hararetli bir 
taraftarı olan partimizin kanaatince hükümetimiz, memleketimizi u lus
laforası üretim işbirl iğ in in ve ortak işletmelerin avantajlarındon yoksun 
etmek hakkına sahip deği ldir. Partimizin görüşü şudur :  Ortak işletmeleri 
yöneten or9anlar, ortak ülkelerin temsilcilerinden meydana gelmiş ulus
lararası organlard ı r ;  bunlar ulusal hükümetlerin yetki lerin i  kısıtlaya
mazlar ;  ödevleri, ortak ülkelerin bu organların ça lı şmalarında etkili 
olmalarını sağ lamaktır. Yürürlükte bulunan iki ve çok taraflı uluslara rası 
işbirliği organların ın ça l ışmalarındaki tecrübeler bu görüşü doğrula
maktadı r. Ulusal hükümetler memleketlerinin çıkarlarına uygun çok 
taraflı işbirliği çerçevesi dışında kalır/arsa yetkilerini kendileri klSlt/amış 
olurlar. Fakat her ülke, başına buyruk olarak ortaklığa gird i kten sonra, 
ortak ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

Oretim gücleri nin, bil imsel-teknoloj ik  devrimin geniş ölçüdeki etkisiyle 
de, süratle gelişmesi ,  seri imalôta en elverişli büyük işletmelerin geniş
lemesine bağl ı  olmuşt�r ve olmaktadır. Bu işletmelerde üretimi sağlamaya 
ve bunların mamul lerin i  pazara sürmeye küçük memleketlerin gücü 
yetmez. Bunun için de önlerinde iki yol vard ı r :  Bunlar ya, iki ve çok 
taraflı anlaşmalara dayanan uluslararas'ı işletmeler meydana getirme 
faaliyeti dahi l ,  iki ve çok taraflı genış uluslararası kooperatifleşmeye 
katrlacaklar, ya da, ekonomik gelişmede geri kalacaklardır. Gelişmemizde 
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şimdiye kadar elde edi len sonuçlar bu sorunu gölgeliyemez, çünkü ulus
lararası kooperatifleşme meselesi, küçük ülkelerin ve hatta büyüklerin 
önüne gitgide daha büyük bir ciddiye�le çıkmaktadır. KEYK'n i n  söz 
konusu edilen zirve toplantısı bunun doğruluğunu oybirliğiyle kabul etmiş 
ve ortak işletmelerin önemini belirtmiştir. Bu gelişmenin kolaylaştırılmas! 
için de ortak bir yatı rı m bankasın ın  meydana getirilmesi görüşünü 
beni msemişti r. 

KEYK üyesi memleketlerin entegrasyonu için gerekli başlıca şartlar 
mevcuttur veya en kısa zamanda yaratı labil ir. Muhakkak ki entegrasyonun 
gerçekleştirilmesi birçok sorunların çok taraflı olarak  incelenmesini ve 
karana bağlanmasını gerektirmektedir. Bu amaçla memleketlerimizde 
ve KEYK organ.larında bu alanda gayretli ve başarı l ı  çal ışmalar yapıl
maktadır. Burada sosyalist entegrasyonuh çok önemli bir unsuru olan 
Sovyetler Birliğinin özel durumu üzerinde durmak istiyorum. 

Sovyetler Birl iği tek federal devlef çerçevesi içinde kendi ulusla rın ın 
halk ekonomi lerin in yüksek düzeyde tam entegrasyonunu gerçekleştir
miştir. Sovyetler Birl iğ i 'n in büyük üretim kapasitesine. zengin doğal 
kaynaklarına ve muazzam iç pazarına dayanan bu birleşmiş halk ekono
misi, Ortak Pazar ülkelerin in ekonomik gruplaşmalarından daha güCıüdür. 
Bu yüzden, KEYK üyesi ü lkelerin ekonomik entegrasyonu, küçük m�ın
leketlere kıyasla Sovyetler Birliği için daha az önemlidir, mutlaka gerekli 
bir iç ihtiyaç değildir. 

Şüphe yok ki, diğer sosya list ü l kelerin gel işmesinin süratlendirilmesi 
Sovyetler Birliğ i 'ni  de i lgi lendirmektedi r. Ve enternasyonalizm i lkesini çok 
taraf l ı  olarak gerçekleştirdiği için halk demokrasisi memleketlerin in 
enteg·rasyon isteklerini samimiyetle desteklemekte, bu eğil imin g üclen
mesl için çabalar harcamakta, egemen birer devlet ola!1 halk demok
rasisi ülkeleriyle ekonomik entegrasyona katılmaktadır. Bu ise bizim 
memleketlerimiz için hayati bir önem taşımaktadır. Fakat şurası da 
muhakkak ki, üretim işbirliğinin yüksek düzeye ulaşması, işbirliğine 
katı lanların hepsine ve dolayısiyle sosyalist entegrasyonun gelişmesini  
herkesten çok etkiliyebi lecek olan Sovyetler Birliği'ne yarar sağlamalıdır. 
Halk demokrasisi ülkeleri arasındaki işbirliğin iıı de süretle gelişmesi 
gerekl idir, entegrasyon süreci içinde bunun böyle olacağı şüphesizdi r, 
fakat ası l  önemli a lan mesele, Sovyetler Birliğ in in entegrasyondaki ağır
I ığıdır. 

�ntegrasyonun gerçekleştiri lmesiyle i lg i l i  hazırlıklar sosya lizmin içimiz
deki düşmanlarına karşı olduğu kadar, emperyalist devletlerin de zihinleri 
bulandı rma, saflarımızı bölme çabalarına karşı ideoloiik savaş yüri;WI
mesini ger�ktirmektedir. 

Bu gerici gücler, sosya list memleketler arasındaki dostça işbirliğini ' 
yoketmek için önceleri de daimi çabalar harcamışlardır ve gelecekte 
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kolları n ı  bağlayıp oturmıyacakları muhakkaktır. Bu g ücler, bundan böyle 
çle geniş üretim olanların ı  kapsayan tekel lerin merkezi yönetimlerin in  
faaliyetine «yeşi l ış ık» yakan kapitalist tekelleri övecekler, sosyal ist 
düzenin plô nl ı  ekonomisini ,  sosyalist devletin ekonomideki yonetici rolünü 
de yereceklerdir. Ortak Pazar ü lkelerindeki propagandacılar bir za manlar 
entegrasyona karşı koyanları «mil l iyetçi dargörüşlülükle» şiddetle suçla
d ıkları halde, şimdi KEVK üyesi memleketlerin birleşmeleri a leyhindeki 
ajitasyonlarında halk demokrasisi devletlerin in  egemenli kleri nin .. koru
yucusu» kesil mekted irler. 

Bunlar, düşman propogandasın ın  sadece birkaç karakteristik unsurudur, 
yoksa özellikleri «çok yönıü»dür. 

Bu çevreler, Sovyet vatandaşlarına-ipe sapa gelmez bir şekilde de 
olsa-Sovyetler B irl iğ ı 'n in  halk demokrasisi ü lkeleriyle i lgi lenmemesin in  
«çıkarlarına» daha uygun olacağını ,  bu ü lkelere yopılan yardımın 
«pahalıya malolduğ unu», Sovyet halkın ın bu yükten kurtul makla yararlı 
çıkacağını telkine çalışmaktadırlar. Gerçek a maçları ise, emperyalizmin 
bu ülkeleri sosya l ist dünyadan koparmasını kolaylaştırmaktı r. Ote yandan 
emperyalist devletlerin radyoları, halk demokrasisi memleketlerin in  
vatandaşlarına, Sovyetler Birl iği tarafından «sömürüldüklerini» gece 
günd'üz tekrarlıyarok, kapitalist devletlerin «insani duygularıo» hareket 
ettiklerini , halk demokrasisi ülkeleri halklarını yeniden «özg ürlüğ�» 
kavuşturacakların ı  söylemektedirler. 

Halbuku ası t maksatları, emperyalizmin el inden çıkmış olon bu ü lke
lerde kapitalist sömürüyü tekrar hortlatmaktır. 

Sosyalist entegrosyonun gerçekleştiri lmesiyle i lg i l i  hazırlıklar hal k  
demokrasisi ü lkelerine karşı yapılan düşmanca propagandanın maske
sinin sıyrı l masını, zararsız hale getirilmesini gerektirmektedir. Mi l liyetçi 
önyargı kal ıntıların ın  ve küçük-byrjuva mil liyetçi l iğinin ortadan kaldırı l
ması yolundaki ideolojik-politik eğitim ça lı şmaların ın  devamı şarttır. 

Halklar arasındaki enternasyonal ist dostlu k  i l işkilerin in  kuvvetlendiri l 
mesinde ve kardeş ülkelerin işbirl iğ in in  geliştirilmesinde elde edilen 
büyük başarılar, enternasyonalist eğiti m çal ışmalarında l üzumlu a raçları 
geniş ölçüde artırmıştır. Sosya l ist entegrasyon yolunda elde edilecek 
başarı ların, yeni tecrübelerin de yordı miyle, halklarımız arasındaki 
kardeşçe birliği daha do g ücJendireceği muhakkaktır. Şüphe yok ki, sos
ya'list ekonomik entegrasyon, u luslar ve devletler arasındaki yen i ,  sos
yal ist i l işkileri daha yüksek bir düzeye çıkaracak ve bütün halindeki 
dünya sosyalist sistemi için yeni bir g üc kaynağı haline gelecektir. 
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KO N U SU O.Z ER I N D E  U LU SLARARASI KO N F E RA N S  

1 969 yı l ı n ı n  1 9-21 Kası m g ü n l e r inde,  Prag'da «Len i n i z m  v e  çağ ı mı z» 
kon u l u  u l u s l a ra ra s ı  b i r  teori konfe ra ns ı  ya p ı l m ı ştı r. V. i .  Len i n ' i n  doğ u 
m u n u n  y ü z ü n cü y ı l d ön ü m ü  h a z ı r l ı k la rı  a ra s ı nda «Ba r ış  v e  Sosya l i z m  
Pro b l e m leri" d erg is i  ta rafı n d a n  d üzen lenen b u  konfe ra nsa,  ş u  kom ü n i st 
ve i şçi pa rti leri n i n  d elegeleri katı l m ı ştı r :  A l m a n  Ko m ü n ist Pa rti s i , A l m a n  
B i r leş i k  Sosya l i st Pa rti s i ,  Amer ika B i rleş i k  Devletleri  Ko m ü n ist Pa rti s i ,  
B a t ı  Ber l i n  B i r leş ik  Sosya l i st Pa rti s i ,  B rezi lya Ko m ü n i st Pa rti s i ,  B o l ivya 
Kom ü n i st Pa rti s i ,  B u l g a ri sta n Ko m ü n i st Pa rt i s i ,  Büyük  B rita nya Kom ü n i st 
Pa rti s i ,  Cezayi r Sosya l i st-Oncü Pa rt i s i ,  Çekos lovo kya Kom ü n i st Pa rti si , 
Da n i ma rka Kom ü n i st Pa rti s i ,  E kvad o r  Ko m ü n i st Pa rt i s i ,  F i n l a n d iya Kom ü 
n i st Pa rti s i ,  F ra n sa Ko m ü n i st Pa rti s i ,  Gvate m a l a  E m e k  Pa rti s i ,  Hond u ra s  
Ko m ü n i st Pa rti s i ,  H i n d i stan Ko m ü n i st Pa rti s i ,  i ra n  Ha l k  Pa rti s i ,  i s ra i l  
Ko m ü n i st Pa rti s i ,  i spa nya Ko m ü n i st Pa rti s i ,  i ta lya Ko m ü n i st Pa rt i s i .  i sveç 
Ko m ü n istfe r i -Sol c u  Pa rti s i ,  Ja ponya Ko m ü n i st Pa rt i s i ,  Ka nada Kom ü n i st 
Pa rti s i ,  Ko l u m biya Ko m ü n i st Pa rtis i ,  Lübnan Kom ü n i st Pa rtis i ,  M a ca rista n 
Sosya l i st işç i  Pa rt i s i ,  Meks ika Ko m ü n i st Pa rt i s i ,  Mog o l i stan Devri mci 
Ha l k  Pa rti s i ,  Pa n a m a  Ha l k  Pa rti s i ,  Pa ragvay Ko m ü n i st Pa rti s i ,  Po lonya 
B i rleş ik  i şçi Pa rti s i ,  R u ma nya Ko m ü n i st Pa rti s i ,  Sovyetler  B i r l i ğ i  Kom ü n i st 
Pa rt i s i ,  Ş i l i  Kom ü n i st a rt i s i ,  T u n u s  Ko m ü n ist Pa rtis i ,  Türk iye Ko m ü n i st 
Pa rti s i ,  Y u n a n i stan Kom ü n i st Pa rt is i . 

U l us la ra ra s ı  teo ri konfera n s ı ,  a rka daş l ı k, ya ratı c ı l ı k  ve ka rdesçe i ş b i r
l i ğ i  havası  i ç i n d e  geçti . Ka rdeş p a rti ler in  temsi lc i ler i  kon u ş m a l a rı nd a ,  
çağ ı mı z ı n  Marks izmi  o l a n  Len i n i z m i n  evrensel öne m i n i  bel i rtti l e r, Kom ü 
n i st ha reketi n i n ,  Len i n i z m  bayra ğ ı  a l t ı n d a ,  za m a n ı m ız ı n  en etk i l i  b i r  g üc ü  
h a l i n e  ge ld i ğ i n i ,  d ü nyad a  devri m h a reketi n i n  g e n i ş l ey i p  k uvvetlen mekte 
o l d uğ u n u  ortaya koyd u l a r. 

Konfera nsta yapı l a n  konuşma l a r, derg i m i z i n  ö n ü m ü zdeki sayısı n d a n  
i t iba ren yayı n l a n maya başl ıyaca ktı r .  Ayr ıca çeş i t l i  d i l l erd e kita p l a r  
h a l i nde ç ıkar ı l a ca ktır .  
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Olaylar ve yakdar 

1 969 yı l ın ın politik olaylarına toplu bir bakış 

J A N  P R A J K i  

Geçti ğ i m i z  y ı l ı n  g e l işmeleri n i ,  b u n l a rı n  son uç la rı n ı  ve ya k ı n  ge leceğ i n  
perspekti f ler i n i  herkes ken d i  s ı n ıfsa l görüş  v e  tutu m u na göre değerl e n 
d i rmekted i r. Ko m ü n i st ler, ta r i h se l  g e l iş m eyi ,  e n  i ler ici d evri mci teoriye, 
ya n i  M a rksiz m - le n i n i z m e  daya n a ra k  ta h l i l  ed iyor  ve değer lendi r iyor la r. 
Ko m ü n i st ve işçi pa rti l e ri n i n  u l us l a ra ras ı  d a n ı ş m a  to p l a nt ı s ı n a  katı l a n l a r, 
"Vl a d i m i r  H i ç  Len i n ' i n  1 00.  d oğ u m  yı ldön ü m ü  ça ğ rı s ı»nda ş u n la rı be l i rt
ti l e r : « Ma rks ist- Len i n i st teori ve o n u n  somut koşu l l a rda ya rat ıc ı  o l a ra k  
uyg u l a n ma s ı ,  d ü nya d evri mci  h a re keti n i n  bütün ko l l a rı n ı n  - faa l iyette 
b u l u n d u k l a rı yere bakı l ma ks ı z ı n  - ka rş ı l a ştı k l a rı soru n la ra bi l i msel. ceva p
l a r  ve çöz ü m  yo l l a rı b u l u n ma s ı n a  i m kô n vermekted i r .»  1 969 ydı Hazira
nında Moskovada 75 komünist ve işçi partisi temsilcilerinin katilmasiyle 
yapı lan danışma toplan tısı, yeryüzünde toplumsal gelişme üzerinde, mil
letlerarası politik olaylar üzerinde m uazzam bir etki yapan ve yapmaya 
devam edecek olan en önemli faktörlerden biridir. Ko m ü n i st leri n bu 
u l u s l a ra ra s ı  foru m u ,  d evri mci h a reket in  öncüs ü n ü  g üc l e n d i r m i ş .  ideo l oj i k  
m ü ca d elede v e  devri mci eyl e m  prati ğ i n d e  o n u n  atı l ı m  yeteneğ i n i  a rt ı r
m ı şt ı r . Bu forum,  işçi s ı n ıf ı  p a rt i l e ri n i n ,  M a rks ist -Len i n ist prens ip ler in  
tem e l i  ü zeri n d e, u l u s a l  k u rt u l u ş  h a reketi d e  d a h i l o l m a k  üzere b ütü n 
i l e r ici ve demokrat ik  g üc leri n a nt i - e m perya l i st sava şta d a h a  büyü k ö lçüde 
bi r les m e l e ri n i  ve safl a rı n ı  sı k l a st ı rma l a rı n ı  öneml i  derecede h ı z la n d ı r 
m ı şt ı �. B u  g ü c ler in  ideoloj i k  ve p�l i t ik  mevz i l e ri n i n  k uvvetlen mesi yo l u nd a ,  
V. i .  Len i n ' i n  1 00.  doğ u m  y ı l d ö n ü m ü n ü  kut l a m a  hazı r l ı k l a r ı  da büyük 
b i r  ro l oyn a ma kta d ı r. 

Yı l ı n  son u ç l a rı n ı  d eğer lend i ri rken,  ko m ü n i st ler, g e l eceğ e iy i mser i i id e  
bakab i l i r ler .  Ta b i id i r  k i ,  a nt i - e m pe rya l i st savaş, sosya l i st s i stemi sağ l a m 
l a şt ı r m a ,  u l us l a ra ras ı  komü n i st v e  işçi ha reketi n d e  ta m bi rl i k  sağ l a m a  
v e  bütü n a nt i -e mperya l i st i ler ici g üc leri b i r leşti rme s ü reci sadece 
başa rı l a rl a  g eçmem işti r. B u n d a n  sonra da g ü ç l ü k ler le  ka rşı l a ş ı l a ca k  ve 
bel k i g eçici başar ıs ız l ı k l a r  da o l a ca kt ı r .  Esasen ko m ü n i st ler in  yo l la rı çet i n 
ve d i ken l id i r ;  eski n i n  y ı k ı l ma s ı  ve yen i n i n  k u ru l mas ı  en zor ta r ihse l  
soru n d u r. F a k a t  d ü nya n ı n  geçti ğ i m i z  y ı l d a ki g e l işmes i n i n  g e n e l  doğru l 
tusu ,  i le ri l i k  k uvvet leri n i ,  ka p i ta l i st sömü r ü  s i stemi ne, u l u s a l  ezgiye ve 
e m perya l izme ka rşı ve sosya l i z m  i ç i n  yürütü l e n  sava şta esi n l e m i ş  ve 
ka nat la ndı rm ışt ır .  

SOSYAliZM iÇi N IŞBiRl i d i  VE YAPıCı ÇALIŞMALAR YILI  

Geçtiğ i m i z  y ı l , b i rçok sosya list  ü lken i n  hayat ı n d a  şa n l ı  j ü b i le ler .  yen i 
hayatı n y i r m i n ci veya y i rmi  beş i n ci y ı l d ö n ü m l eri n i  a n ma ve değer len d i r
meler  y ı l ı  o l d u .  B i rçok ka rdeş ü l kede sosya l i st top l u m  g e l i ş mesi n i n  
son uç l a r ı ,  Sovyetl e r  B i r l iğ i 'nde e l l i  yı l ı  a ş a n  g e l i ş m e  boy u n ca verd i ğ i  
son u ç l a r  g i bi ,  yen i  d ü zenin  objektif ü stü n l ük ler in i ,  M a rksi z m - Len i n iz m i n  
d o ğ ru l u ğ u n u  yeniden i s pa t  etmekted i r. Sosya l i st ü l ke ler in  ha l k  ekon o m i s i  
b a ş a r ı y l a  g e l i ş mekte, h e r  b i ri n i n  savu n m a  g ü cü a rtma kta , top l u msa l 
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i l işki leri daha da mükemmel leşmekte, emekçilerin refah ve kültürü 
yükselmektedir. 

Ekonomide yeni adım 

Sosya lizm ve komünizm kurul uşunu yöneten Marksist-lenin ist partiler, 
bu yolda çal ışı rken, Leni n'in, dünya g�lişme sürecinde en büyük etkiyi 
ekonomi politikasiyle sosya lizmin yaptığına işaret eden öğüdünü gözö
nünde bulundurmaktadırlar. Ve şüphesiz ki, anti-emperyalist kuvvetlerin 
ortak dôvasma dünya sosyalist sisteminin katlcısmı da her şeyden önce 
durmadan artan ekonomik gücü belirlemektedir. 

1 969 yı l ın ın kesin ekonomik sonuçları üzerinde istatistik i lg i li leri henüz 
ta m hesa pları yapmamış olsalar da, önveriler bile, sosyalist devletler 
ekonomisin in ,  daha önceki yı l larda olduğu gibi, kapitalizm i n  ekonomisin
den daha hızl ı  bir gel işme kaydettiğini  göstermektediı". örneğin,  dünya 
sosya list ekonomisi nde sanayi üretimi artışı aşağı yukarı fl/o 7'yi bul
muştur. Geçen yı l  1 4  sosyalist ü lkede elektrik enerjisi ü retimi, son 
hesaplara göre, ilk defa olara k  1 .000 milyar kilovat-saati aşmıştır. Bu 
mi ktar, ka rdeş ülkelerden çoğunun yeni toplum kuru luşuna geçmeye 
başladıkları yirmi yı l  önceki elektrik enerjisi üretimin in  1 0  misl inden 
fazladır. Şimdi dünyada üretilen sanayi mamulleri toplamın ı n  % 40 
kadarı sosya list memleketlere düşmektedir. Bu do, sosyalizmin, insan 
eyleminin çözümleyici 

'
alam olan maddi üretimde dünya birinciliğini elde 

etme yönünde bir adım daha attığmı göstermektedir. 

Geçtiği miz yıl içinde, birçok sosyalist ülkede halk ekonomisin in plan
lama ve yönetiminde yeni şeki l lerin mükemmelleştirilmesi süreci devam 
etti. Bu yeni planlama ve yönetim biçimleri, yeni d üzen i n  bağrında ki 
muazzam kaynakların daha tam olarak değerlendirilmesini ,  bi l i msel
teknolojik , devrim sonucunda meydana çıkarılan olanakları n  sonuna 
kada r kul la n ı l masını  kolaylaştırmaktadır. 

Sosyal ist memleketler komünist ve işçi partileri, bilimsel-teknoloj i k  
devri min, kapitalizm i le sosyalizm arasındaki tarihsel rekabette başlıca 
sektörlerden biri ve yeni toplum gelişmesinin önemli bir şartı haline 
geldiği kanısı ndadırlar. Bunun ' içindir ki, şimdi sosyalist ü l keler komünist 
ve işçi parti lerinin dikkatleri bil imsel-teknolojik ilerleme sorun ları üzerinde 
toplanmaktadır. 

Dünya sosya lizminin ekonomik başarılarında Sovyetler Birliğ in in  büyük 
ölçüde katkısı vardır. Halen dünya sanayi üretiminin 1/5 kadarın ı  Sov
yetler Birliği vermektedir. Geçen yı l  (1 969), daha önceki üç yılda da 
olduğu gibi, SBKP XXiii. Kongresinin ulaşılması gerekli genel üretim 
hacmi ve ulusal gelirin artırı lması hususlanndaki direktiflerinde ortaya 
konan esas ödevler yerine getiri lmiştir. 1968'de Sovyetler B i rl iğinde 
elektrik enerjisi ü retimi 690 mi lya r kilovat-saati bulmuş, çelik ü reti mi  
1 1 0 mi lyon ton ol muş, ya ni hemen hemen Birleşik �meri kanın çel ik  
üreti mi düzeyine u laşmıştır. Bundan yirmi y ı l  ,kadar evvel Amerikadakin
den üç defa daha geri  olan Sovyet sanayii, şimdi Birleşik Amerika üretim 
düzeyinin % 70'i kada r ürün vermektedir. 
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Bütün bunlar, Leninizmin yapıcı fikirlerinin, Oktobr fikirlerinin canlı 
belirti/eridir. 

1 969 yı l ı ,  V. i. lenin'in 100. doğum yıldönümü şerefine Sovyet em!!k. 
çilerin in bütün memleket ölçasünde g iriştikleri emek yarışıarı yı l ı  oldu.  
Sovyet halkının emek şevki. özellikle, V. ı .  lenin';n yüce g irişim adın ı  
verdiğ i  i l k  subotnik';n (1) ellind jübile yıldönümü şereHne 12 Nisan 1 969 
günü memleket ölçüsünde tertiplenen imecede bütün parlaklığıyla ken
dini gösterdi. len;n. bu girişimi, emeğe karşı eski tutum üzerinde zafer 
anlamında, emeğe karşı komünistçe tutum unsurları nın tedricen yerleşip 
kökleşmesi anlamında. emek verimli l iğinin durmadan artırılması anla
mında değerlendiriyordu. Sovyet işçi sınıfı, kolhozcu köylüleri ve emekçi 
aydınları bu yolda gOvenle yürümektedirler. Bugün Sovyetler Birliği'nde 
toplumsal üretimde sağlanan artışın % 25'i, emek veriminin yükseltilmesi 
sonucudur. 

Işbirliği yolu - Ilerilik yolu 

Bil i ndiği g ibi ,  Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (EYK) üyesi olon ülkeler 
dünya sosyalist ekonomisinin en dinamik bölümünü teşkil etmektedirler. 
Bunla rı n  çabalarının sürekli ve daha köklü biçimde kooperatifleşmesi 
dünya sosyalist ekonomisine büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. Ekono
mik Yardımlaşma Konseyi'nin, 1 969 Nisanında, Bulgaristan, Alman 
Demokratik Cumhuriyeti, Mogolistan, Polonya, Rumanya, Sovyetler 
Birliğ i ,  Macaristan ve Çekoslovakya komünist ve işçi partileri i le bükümet 
yöneticilerinin katılmasiyle yapılan XXiii. özel toplantısı, yeni tip uluslara
rası işbölümünü geliştirme yolunda öneml i  bir aşama olmuştur. Bu 
toplantı, EYK üyesi ülkelerin. sosyalizm ve komünizmi kurma sorunların ı  
başarıyla çözmek amacıyla daha sıkı birleşme arzusunda beraber 
olduklarını yeniden doğrulamıştır. Toplantın ın oybirliği ile kabul edilen 
kararnamesine dayanılarak. EYK üyesi memleketler arasında ekonomik 
ve bilimsel-teknolojik işbirliğini bundan böyle de gel iştirmede izlenecek 
esas doğru ltulann tesbiti çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Bunun 
yanısıra, bu memleketler bütün dikkatlerini ,  halk ekonomisi plônları 
a rasında koordinasyon biçim ve yöntemlerin i  mükemmelleştirme ve 
kökleştirme sorunlan üzerinde: bil imsel-teknoloj ik ve ekonomik öngörüler 
tesbiti üzerinde, işbirliğinin genişletilip

· 
kökleşti rilmesine, karşıl ıkl ı 

ticaretin geliştirilmesine. döviz-finans i l işkilerin in  ve kredi mekanizması
nın daha aktif biçimde kullanılmasına dayanı larak üretimde etkili ve 
sürekli bir ihtisaslaşma ve kooperatifleşmeyi daha da geliştirme sorun
ları üzerinde yoğunlaşbrmaktadırlar. 

(1) Bütün komünistlerin kObIdıkları Cumartesi i mecesi. 
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Sosya list ü lkeler a rtık ekonomik gelişme ,tempolan bakımından kapita
l ist dünyasını çoktan geçmişlerdir. Ve süphesiz ki, ka rşı l ıkl ı  emek bölü
münün gelişmesi tempoları bakımından do geçeceklerdir. Şimdi  EYK 
mensubu ülkelerin dünya ticaretindeki payı , yakinşık olara k  % 10'dur. 
Bu pay a rtırılacaktır. U luslararası işbölumü�ün bütün avantajıarı kesin 
olarak sosya lizmin hizmetine verilecekti r. GeÇtiğimiz yıl, bu' uzun . vaadeli 
eğilimin gerçekleştirilmesinde önemli bir aşama olmuştur. '. 

,Ekonomik Yardımlaşma Konseyi'nin özel toplantısında, üye ülkelerin 
öteki sosya list ülkelerle ve aynı za manda - sosya l düzenlerine bakı lmak
sızın. - dünyanın öteki ü lkeleriyle karşılık l ı  faydoya dayanan ekonomik 
i l işkilerinin gel iştirilmesi sorunu do ele a l ındı. Sosya lizmin, gelişmiş 
kapitalist ü lkeler de dahil olmak üzere, sosyalist olmıyan memleketlerle 
çok yanlı işbirliği arzusu do uzun vadeli bir eğitimdir. 

Geçen yıl ,  aynı za manda evvelki yıl,  Çekoslovakya hakkında çok şeyler 
konuşu ldu ve yazı ldı .  75 komünist ve' işçi partisinin Moskovada ya pılan 
danışma toplantısında yine Gustav Husak yoldaş tarafından bel irtildiği  
g i bi,  bu memleket bütün dünya nın, dostun ve düşmanın dikkatini üzerinde 
topladı. Çekoslova k parti basınının do beli rttiği üzere, ÇKP Merkez 

i Komitesi'nin Nisan, Mayıs ve Eylül plenumları, memleketin 1 969 yı l ı  
toplumsa l-politik hayatında önemli  bir rol oynadı.  B u  plenumların karar
ları nda, karşı-devrimci, anti-sosyalist ve Sovyet düşmanı kuvvetlere karşı 
o mansız bir mücadelenin gerekli olduğu bir daha ifade edildi .  Bundan 
başka. Kon:ıünist Partisinin Marksizm-Leninizm ve proleter enternasyona 
li.zmi temeli üzerinde sağ lamlaştırılması, iç ve . dış sorunların sınıfsal 
açıdan ele al ın ması, sosyalizmi kurmoda komünist partisinin yönetici 
rolünün kuvvetlendiri lmesi lüzumuna da işaret edildi. Uluslara rası i l iş
kilere gelince, sözü geçen plenumların kararlarında, dünyanın çağdaş 
sınıfsal bölünüşü koşul ları içinde proleter enternasyonalizmi prensibine 
bağ l ı lığın önemi belirtilerek, kardeş sosyalist ü lkelerle ve özell ikle Sov
yetler Birl iğ i '  i le dostluk ve Işbirliğinin k uvvetlendiri lmesi çağrısında 
bu lunuldu . SBKP'nin ve ÇKP'nin kanısına göre, Çekoslovakya parti ve 
devlet delegasyonunun Eki m ayında Sovyetler ' Birliğini ziyareti, 
Çekoslova k-Sovyet i l işkilerinin gelişmesi yolunda çok yararlı oldu. Bu  
ziyaretin sonucunda i mzalanan ortak bildiri, her ikr taraf basınının belirt
tiği gibi, sosyal ist enternasyonalizmin eylem halinde yeni bir bel irtisi ve 
bütün sosyalist topluluğunda birl iğin daha da sağlamlaşmasının yeni bir 
kanıtıdır. 

1 969 yı l ının özelliklerinden söz ederken. komünist partileri yöneticileri 
n in �e coğu sosya list ü l keler hükümetlerinin, bu ni�peten kısa süre içinde 
ikili veya çok yanlı birçok temaslarda bulunduklarını belirtmeden geçe
meyiz. Bu cümleden olarak, Moskova, yüksek düzeyde ve çok semereli 
birçok karşılaşma ve görüşmeye kucak gçmıştır. Su konuda, örnı;ığin, 
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Be,d,in, Va rşova ve Sofya gibi kardeş sosya list ü lkeler başkentleri de 
böyle buluşma ve toplantılara sahne olmuştur. Sosyalist ü l keler lider
lerinin karşı l ıkl ı  ziyaretleri, şüphesiz ki, daha iyi anlaşma yönünden ve 
anti"emperyalist savaşta çabaların daha iyi bağdaştm lması bakımından 
yararlı sonuçlar vermiştir. 

Geçen yı l ı n  sonunde, bütün d ünya ,kamuoyunun dikkatini çeken olumlu 
bir girişim de, Sovyetler Birliğ i 'nin önayak olmasiyle Pekin'de başlıyan 
görUşmelerdir. Çin Halk Cumhuriyeti i le Sovyetler Birliği ve diğer birçok 
sosyalist memleket arasında i l işkilerin adamakıl l ı  sa.rpa sardığı dönemi 
izliyen bu görüşmeler n ıspeten ferahl ık  uyandırmıştır. Bi l indiği gibi. bu 
a n laşmazlık, emperyal izme karşı yürütülen savaşın yararına deği ldir  ve 
emekçilerin sınıf d üşmanlarını sevi ndirmektedi r. Şüphe yok ki, dünya 
sosyalizminde sert anlaşmazl ık  durumlarının ortaya çıkması oldukça 
sübjektlf bir olaydır, ve sosyalizmın özüne has deği ld ir. Sosyalist sistem, 
obi�ktif olarak, bu sisteme dahil ülkelerin esas çıkar ve hedeflerinin 
uygunluğu temeli üzerinde kurulmaktadır. Bundan ötürü, sosyalist 
memleketler arasında uç verecek her türlü a nlaşmazlık, proleter 
enternasyonalizmi temeli üzerinde, yoldaşça görüşmeler ve gönüllü kardeş 
işbirliği yoluyla pekô/ô çözülebilir ve çözülmelidir. Bu açıdan bakıl ınca 
Pekin'de sözünü ettiği miz görüşmelerde varılacak bir olumlu sonuç, 
Sovyet-Çin i l işkilerinin normalleşmesine, dünya sosyalist sisteminin ve 
tü m devrimci hareketin kuvvetlenmesine yardımda bulunabilir. 

Kahra manlar yurdu Viyetnam, saldırgan emperyal izmle savaşın açık bir 
cephesi olmaya devam ediyor. Geçen yıl ,  Viyetnam halkı ve bütün ilerici 
i nsanlık ağır  bir kayba uğradı : Uluslararası komünist ve ulusal kurtuluş 
hareketinin ün lü  önderlerinden Ho Şi Min yoldaş vefat etti. Sosya l ist 
ü lkeler halkları onun parlak siması nı yüreklerinde yaşatıyor ve uğrunda 
bütün ömrünü verdiği  dôvayı en etraflı şekilde destekliyorlar. Esasen, 
1 969' yılın ı ,  Viyetnam halkına her türlü yardımın a rtır ı ldığı ,  Viyetnam 
D�mokratik Cumh uriyeti ve Güney Viyetnam Ulusal Kurtluş Cephesi i le  
dostluk i ljşkilerin in geliştiri ldiği  yıl olara k  nitelendirmek de mümkündür. 
Yedi, sosyalist ü lke devlet ve parti yöneticilerin in Aral ık  ayında Moskovada 
ya ptıkları toplantıya katı lanlar, Viyetnam'daki saldırıya artı k bir son 
vermeye çağıran ve Viyetnam'da harbi durdurma yükü münü Amerika 
Bideşik Devletlerine yükliyen bir özel bi ldiri imzalayıp a çı kladılar. 
Viye(nam halkı haklı bir dôva uğrunda çarpışmaktadır ve zafer onundur! 

Geçen yıl, Fam Van Dong yoldaşın başkan lığ ında bir Viyetnam Dem
oktatik parti ve h ükümet heyetinin Eki m ayı sonunda' yaptığı Moskova 
ziyareti, Sovyet ve Viyetnam halkları a rasında kardeşçe i l işkilerin 
gelişmesinde öneml i  bir aşamayı belirlecii. Bu ziyaret sırasında i mzalanan 
bır cinlaşmoyla, Viyetnam Demokratik Cumhuriyeti 'ri ln savunma gücünün 
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artırılması ve ekonomisin in gel iştirilmesine yard ı m  maksadiyle, Sovyetler 
Birliği 'nin sanayi donatımları, g ıda maddeleri, s i ldh,  ham madde vs. 
sağlaması öngörülmeKtedir. Ve bu anlaşma do, dünya so�ya/jst sistemi 
gelişmesinin objektif konuniyeti olarak sosyalist enternasyonalizmin tipik 
örneklerinden biridir. 

Sovyetler Birl iği  i le  Yugoslavya arasında temasların genişlemesi ve 
özel l ikle Sovyet Dışişleri Bakanı A. Gromiko'nun Yugoslavya ziyareti 
de d ikkate değer. Sovyetler Birl iği  i le  Yugoslavya arasında dostluk ve 
işbirliğ in in derinleşti ri l mesi, bir  yandan sosyalist cephenin sağlamlaşması 
yolunda yeni bir kilometre taşı, öte yandan sosyalist devletler halkları 
arasına kama sokmaya çalışan düşmanlarımız için yeni bir  başarısızlıktır. 

Sosyalist kazanı mların savunulması komünistlerin enternasyonal ödevid i r. 
Kardeş ü lkelerin bu kazanımları savunma çabaları, Varşova Antlaşması 
Teşkildtı'nın (1) takviye edilmesinde de kendini  göstermiştir. Geçtiği miz 
yıl, Varşova Antlaşması çerçevesinde orduların savaşçı birliğ ini  kuwet
lendirme yönünde belirli bir aşama olmuştur. Bi l indiği  g ibi,  bu teşkFldt, 
NATO saldırganlIk paktına mensup emperyalist devletlerin askeri hücum
una karşı sosyalist ülkelerin güvenliğini garantifemede önemli bir rol 
oynamaktadır. 

Varşova Antıaşması Teşkildtı'na dahil  ü lkeler arasındaki, işbirliği, 
emperyalist saldı rıya karşı sağlam bir kal kondır  ve Avrupa genel g üven
l iğ in in garantisidir. Onun ilerici niteliği ve uluslararası önemi de bunda 
toplan ma ktadı r. 

BarIşseveriik grişimi yine sosyalizmde 

Varşova Antıaşması devletleri, daha geçen yılın i lkbaharında, aktüel 
güvenlik sorun ları n ın  görüşülmesi için bütün Avrupa devletlerinin 
katılacağı bir toplantı yapı lması teklifini i leri sürdüler. Varşova 
Antıaşması'na dahil ü lkeler dışişleri bakanları, geçen yı l ın  Ekim ayı 
sonunda Prag'da sona eren toptantıda, söz konusu Avrupa Konferansının 
nerde ve ne zaman yapılabileceği ve gündeminin ne olabileceği hak
kında konkre tekliflerde bulundular. Teklif sah iplerin in kesi nlikle belirt
tikleri gibi,  böyle bir konferansın başarı sağlama şartlarından bi ri, 
Hitler Almanyasının yeni/mesi sonucunda Avrupa'da meydana gelen 
durumun değiştiri/emiyeceğinin kabul edilmesidir. Barış ve g üvenliğ in  
menfaatleri, bütün devletlerin Alman Demokratik Cumhuriyeti i le  hak 
eşitliğine ve mil letlerarası hukuk kura l ları na dayanan i l işkiler kurmaların ı ,  

(1) Bu teşkildta Bulgaristan ,  Alman Demokratik Cumhuriyeti , Polon
ya, Rumanya, Sovyetler Bir l iği ,  Macaristan ve Çekoslovakya dahildir. 

40 

TÜSTAV



Avrupada mevcut sınırların ve aynı zamanda Oder-Neise sınırı n ı n  kesin l ik  
ve dokunu lmazlığını  kabul etmeleri n i  gerektirmektedir. Bu konuda Alman 
Demokratik Cumhuriyetinin son g irişimi, yani  ik i  Alman devleti a rasında 
tam sildhsız/anmayı ve toprak/arında nükleer sildh ve donatımı �u/un
durmamayı öngören bir  antlaşma i mza lanması yönündeki teklifi büyük 
ölçüde dikkate değer. Ve böyle bir  entlaşma, tüm · Avrupa g üvenl iği  
sistemine büyük bir katkı olabi l ir. 

Fakat, Avrupa g üvenl iği ,  geçen yr ı  sosyalist ülkeler tarafından ortaya 
konulan ve bütün dünyada barışı sağlamayı öngören geniş programın 
unsurlarından sadece biridir. Bununla i lg i l i  olarak, dünya güven l iğ in i  
sağlama sorununun Birleşmiş Mi l letler Genel Kurul toplantısı oturum
larında çok yanl ı  sorunlar bütünü olarak ele al ın ıp görüşülmesi yolunda 
Sovyetler Birliği'nin ileri sürdüğü teklif de kayda değer. Bu karmaşık 
sorunun çözümünde gecikme ve erteleme, olayların nükleer çatışmalar 
uçurumuna doğru sürülmesi demek olur. 

Saydığ ı mız bu gerçekler, kardeş ü lkeler 
gelişmesini ve eylemlerinin uluslararası 
inand ırıcı bir şeki lde gözönüne sermektedi r. 

arası nda politik işbirl iğinin 
alanda koordinasyonunu 

Yed i Avrupa sosya list ü lkesi parti ve devlet yöneticilerin in Ara l ı k  ayında 
Moskova'da yaptı kları görüşmelerin sonuçları, orta k eylemlerin etkin l iğ in i  
a rtırma yönünde önemli  bir  katkı ye gerek Avrupa, gerekse dünya 
ölçüsündeki barış ve güvenlik mücadelesinde yeni bir adım olmuştur. 

Dünya kamuoyu, Helsinki'de başlıyan Sovyet-Amerikan görüşmelerine 
büyük bir ilgi gösterd i.  Bu görüşmelerin konusu, stratej ik  si lôhlarla 
yarışırcasına si lôhlanmanın durd urulmasıd ı r. Zira bu stratej ik  si lah yığ ı n 
a kları korkunç ölçülere varmıştır. Sovyetler Birliği, silahla nma yarışına 
ayrılan ödeneklerin barışçı a maçlarda kullanı l masından yanad ır. 
Sovyetler Birliğ i 'nin ve öteki sosya list ü l kelerin, k imyasal ve ba kteryolojik 
silahların yasa klanmasın ı  ve yok edilmesini öngören bir anlaşma imzal
anmas' . iç in Birleşmiş Mi l letler Teşkilatı'na yaptıkları teklif de ayn ı 
hümaniter maksada hizmeti gözönünde tutmaktadır. Ara l ı k  ayında 
Moskova'da yapılan toplantın ın  ortak bildirisinde de bel irti ldiği g i bi,  
sosyal ist Ö lkeler, atom silahlarının yayı lmasını  yasa klama antlaşmasın ı n  
tamamiyle barışın garantilenmesine hizmet etmesi hususuna büyük b i r  
önem vermektedirler. Bundan ötürü de, antlaşmaya m ü mkün olduğu 
kada r çok sayıda devletin katı lmasından ve bir an önce onaylanarak 
yürürlüğe konu lmasından yana olan sosyalist ülkeler, bütün devletleri 
tam silahsızlanma yolunda iyi niyetlerini pratik adı mlarla göstermeye 
çağırmaktadırlar. 

Uluslcirarası i l işki lerin bu a la n ında sosyalist ü lkelerin ortak eylemlerinin 
sonuçlarını genelleştirdiğimiz zaman, sosyal ist topluluğun Lenin jübile 
yı l ına bayrağında yazılı barış sözü i le g irdiğini  kesinl i kle söyliyebil iriz. 
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Tek sözle, sosyal ist devletler toluluğunun tarihinde geçtiğimiz · yil 
karmaşı k, fakat " o derecede de veri ml i  bir yı l olmuştur. t969 
yılının karakterini belirlemek için, onun, ' dünya sosyalizminin 
bi rl i.ğ i ve sağlamlaşması uğrunda yürütülen mücadelenin artı 
r ı l ması yıl ı  olduğunu söyliyebiliriz. Gerçi, gerici burjuva «peygamber»leri, 
geçen yıl içinde de dünya komünizminin bir «bunal ı m» geçirdiğine, 
sosyal ist dünya nın ve bütün komünist ha reketinin pek yakın mahvına 
doğru sürüklendiği ne dair g ürültül ü  söylentiler yaymayı i hmal etmemişler
dir : a ma bil indiğ i g ibi, terazinin öteki kefesi sosyalizm g ücJerin,in sı msıkı 
birleşmesinden yana, bütün dünya gelişmesinin g idişi üzerinde sosya
lizmin kuvvet ve etkisin in artmasından yana ağı r  basmıştır. Sosyalizm 
i le emperyalizm arasındaki politik ve ideolojik mücadelenin keskinleşmesi , 
sosyalist topluluğunda birlik eğilimini kuvvetlendirmiştir. Geçtiğimiz yı l ın 
belirli tarihsel önemi bunda toplanma ktadır. 

K A P I T A L 'i Z M  B I R Y I L  D A H A  K O C A D I :  
H A  S T A L I  G i N Y E N 'I O C A K L A R I  

. 

Kapitalizmin gelişmesinde bir yı l  daha yaşan mış bulunuyor. Bu gelişme, 
üretim ve sürüm, dış ticaret ve mi l letlerarası plônlama-ödeme alanlarınd'a,  
emperyalist memleketlerin dış i lişkilerinde, kurdukları blokların ve aralar
ındaki ittifa kların işlemesinde birbirine örülen çelişkili süreçler 
toplamıdır. 1 969 yı l ına dair daha son ra ortaya konacak olan tam veriler, 
kapita lizmin bu yıl zarfındaki gelişmesinin sonuçları üzerinde kesin 
bilônçonun yapı lmasına i mkan verecektir. Fakat, mesel e, rakamlardan 
ziyade, bugün de devam etmekte olon eğil imlerin ka rakterindedir. 

Ekonomi sarsılıyor, emekçiler ceremesini çekiyorlar 

1 969 yıl ı  ortalarından itibaren kapitalizmin ekonomik kubbesini kara 
bulutlar kapla maya başladı. 

Birleşik Amerika ve 'Ingi ltere'de ekonomik gelişme tempoları yavaşJadl. 
Fransa ve Batı Almanya'da do kara haber niteliğinde bel i rtiler ortaya 
çıktı. Kal kınma ve gelişme yönünde pek iyimser peşin hesaplara rağmen, 
1 969 yılı başında, Birleşik Amerika'da sanayi alanındoki sermaye yatır ımı  
programları her yerde ve her dalda kısıntı lar yapılmak üzere yeniden 
gözden geçirilmeye ve işsiz l ik '  de daha büyük b ir  hızla artmaya , başladı; 
Federal Almanya ödeme bi lônçosu bakımından ciddi problemlerle 
karşılaştı. Döviz bunalı m  ve sarsıntıları, 'Ingi ltere, Fra nsa ve diğer memlek
etler ekonomisine yozlaştırıcı etkiler yaptı. 

Bunun son ucu olarak, kapitalist dünyasında 1 968'de % 7.5 olan sanayi 
ürünleri artış ın ın ,  1 969'da % 4'e in mesi gibi genel bir azalış beklen
mektedir. 

1%9 yılında kapitalist memleketlerin ekonomisi gayet kararsız bir  
gel işme gösterdi :  Japonya ve Federal Almanya'da sanayi üretimi artışı, 

42 

TÜSTAV



Fransa, Ingi ltere ve Birl�Şik Amerika'daki artıştan bir hayli daha büyüktü 
(bazı değerlendi rmelere göre, Birleşik Amerika'da üretimin fiıiki hacminin 
bile azaltılması beklen mektedir). Bu memleketler arasında, bi l imsel
teknolojik ilerleme alanında önde gelen bel irl i  sanayi kolların ın gelişme 
tempolarında çok daha hissed i l i r  ölçüde farklar vardır. 

Ayrı ayrı memleketlerin ve sanayi kollarının karasız gelişmesi, kaçı n ı l 
maz olarak, dünya pazarında önde gelen emperyalist devler v e  tekeller 
a rasında menfaat "çatışması ve çelişkilerin sertleşmesi, gümrük an laş
mazlıkları ve «tica ret savaşları» nın alıp yürümesi .son ucunu doğ urdu. 

Böylece, geçtiği miz yıl, kapitalist gelişmenin mantığın ı ,  yani zengin l ik  
i le  yoksulluğun daha do kutuplaşmasın ın in  gözle görülürcesine doğ ruladı .  

B u  sonucu, hayatın durmadan pahal ı laşması, ücretlerin alabildiğine 
d üşüklüğ ü, devalüasyonun ölümcül etkileri hazırladı. lJstel ik,  devlet-tekel 
kapita lizminin konjonktürü «serinletme» yönünde ve vergileri artırmak, 
kredi dağıtımı? ı aşı l ması güç şartlara bağlamak üzere aldığı tedbirlerin 
yükü de, yığınların satın a lma gücünü sını rlıyan sonuçlariyle ilôveten 
elekçilerin sırtına yüklendi. Yıl ın sonuna doğru bi rçok kapitalist mem
lekette işsizlerin sayısı daha do arttı . 

Kapitalist memleketlerin 1 969 yı l ındaki ekonomik gelişmesi, bu düzenin 
ana çelişkisin i ,  yeni üretimin toplumsal karakteri i le muazzam u lusal 
zengi nliklerin en büyük bir avuç zengin ve ' tekelci tarafından özel olarak 
benimsen mesi arasındaki çelişkiyi daha büyük bir açıkl ı kla gösterdi .  Bu 
inkôr kabul etmei gerçek, çağdaş kapital ist toplu mun sözde «sın ı fsız» 
karakterine, halkın büyük çoğunluğunun bu toplumun çerçevesi içi.nde 
«ho rmon» edildiğine dair kasıth övg üden ibaret görüşlere bir darbe 
daha indirdi .  Kapitalizmin ona çelişkisi, kaçın ı lmaz olarak, sosya l ayrış
maları şiddetlendi rmekte, yürütülen omansız mücadelede kapita list 
toplumun ana sınıfların ın mevzilerini belirlemektedir. Kapitalizm, sınıfsal 
i l işkileri ebedileştirmek için, işçi hareketine karşı açı k  teröre başvumak
tan sosyal demagoji ve burjuva teformizmine kadar gayet çeşitli araçlar 
kullanmaktadır ve ileride de kullanacaktır. Bu durumda, emekçilerin esas 
sildhı, kapitalist sistemin temellerini hedef tutan örgütlü yığı nsal mücade
ledir. 

Kapitalizmin temelini çökerten kuvvetler 
1 969 yıl ı ,  tekellerin egemenliğine, emperyalizme ve izlediği politikaya 

karşı smıf savaşlaflnm görülmemiş ölçüde şiddetlenmesi yılı oldu. G rev 
hareketinin güc!ü yükselişi ve dayandığı sosyal temel in genişlemesi, işçi 
ve sendika hareketinin radikal bir nitel ik kazanması ve yığınsa l  demok
rati k .  hareketlerin muazzam ölçüler o lması sömürü ve ezgi sistemini 
temelinden sarstı. 

Ge{en yıl, emperyalizm, uzlaşmaz sınıfsal çelişki/eTin derinleşmesi ve 
geniş/emesinin artışı ile yüzyüze geldi. Anti-emperya list güc!er daha yığın-
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sol ve daha toplu olduktan başka, hedefe yönelişte de tecrübelerini artır
dı lar. Viyetnam'da sUrdürülen ba rbarl ık horbine karşı sonbaharda geniş
l iyen gösteri ler açı k bir enternasyonal n itel ik  kazandı : Birleşik Amerikada 
Kasım ayındaki «protesto gün leriltnde, Ingi ltere, italya, Federal Al manya 
ve Fransayı da harp aleyhtarı gösteriler kapladı ; Vaşington yürüyüşüne 
katı lanlarlo dayanışma işareti olara k  diğer ü lkelerde de onbinlerce kişi 
gösteri yürüyüşleri yaptılar. Bi rçok a hvalde grev mücadelesi, benzer 
işkollarındaki işc;:ileri de sorarak ulusal ölçülerin dış ına çıktı,. Emekçileri n 
ekonomik sorunlarla i lg i l i . olarak yaptıkları gösteriler politik hakla r 
uğrunda mücadeleyle, g ünlük  istekler de daha uzun vôdeli ve geniş 
eylem programlariyle sıkıca bağlan maya başladı. Anti-emperyalist 
gösterilerde proletaryanın öncüsü kapitalist memleketler komünist ve 
işçi partilerinin örgütleyici rolü arttı. 

Çağdaş kapita l izmin kalesi Birleşik Amerika derin bir sosyal ve politik 
bunal ım içindedir. Memleket, Viyetnam'da sürdürülen harbe karşı milyon
larca Amerikal ının katı ldığı  u l usal yığın gösterileriyle somlıyor. Va lnı� 
Kasım ayında Nüyork'a doğru yapılan «ölü me karşı yürüyüş»e 300 binden 
fazla Amerikalı katı lmış bulunuyor. Harp aleyhtarı ha reket, yönetici çev
relerin göstermek istediğ i · gibi ,  yalnız toplumun ya ba ncı laşmış tabakala
rının her şeyden soğ uma tepkilerinden ibaret değ i ldir. Amerika'da değ işik 
sosyal tabakaların çeşitli biçimlerde kendini gösteren bi l inçli eylemlerinin 
toplamı diyebi leceği miz bu hareket, işçilerin öncü kol lar ın ın aktif çıkış
lariyle, emekçi halkın  yürüttüğü kurtluş savaşın ın a rtan dina mizmiyle ve 
gençliğin yığınsal aksiyonlariyle örülerek daha da kuvvetlenmektedir. 

1 969 Fransoda i lerici g üclerin zaferler kazandıkları yı l oldu. Kişisel 
iktidar rej iminin bozguna uğratı lmasını ve cumhurbaşkanl ığ ı  seçim
lerinde Fransız Komünist Partisi adayı n ın  büyük başarısı n ı  bu zaferlerin 
başlıca köşetaşları soya bi l iriz. Goliımin uğradığı yen i lgi,  memlekette 
genelli kle sosyal-politik koşulların ağ ırlaşması nın,  1 965'deki Mayıs
Haziran olayları n ı n , .  Fransız emekçilerinin 1 969 yı l ında ve özel l ikle i kinci 
yarısındaki yığınsal hareketlerinin sonucudur. 

ıtalya 1 969'u çetin sınıf savaşları dönemi olarak yaşad ı .  Daha yıl ın 
başında 1 8  mi lyon kişin in katı ldığı  genel g rev patlak verdi.  Vıl ın sonu 
do, memleketin bütün a ktif emekçi nüfusunu kapsayan yeni bir ulusal 
genel g revle geldi. 1 969 yılı içinde ıtalya Genel Emek Konfederasyonu 
tarafından ve en büyük iki  sendika birl iğinin de katılmasiyle örgütlenen 
bu grevler ve diğerleri, komünistlerden sosyal-demokratlara ve katoliklere 
kadar değ işik siyasal kanaatlere sahip mi lyonla rca emekçinin ydşoma 
hakları uğ rundaki m ücadelede sağ ladıkları eylem bir l iğinin güclü birer 
gösterisi oldu. 

i ng i ltere'de emekçiler, ekonomik haklorın ı  elde etmek için, hayat 
pahalı l ığına, sendikal hakların  kısıtlonmasına ve h ükümetin izlediği 
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ekonomi politikasıno karşı grev mücadelesine bütün 1 969 yı l ı  boyunca 
a ra vermediler. Yı l ın her ayı, Ingiltere'den, l iman işçi leri ve elektriK 
teknisyenleri gibi, madenciler ve çel ik  dökümcüleri gibi,  otomobil sanayii 
işçileri ve posta personeli gibi işçi sınıfının yeni yeni kol larının bu genel 
savaşa katı ldığına dair haberler getiriyordu .  Burjuva reformizmi nin 
bulduğu bir «yen i l ik  ..  olan «fiyat ve gelir politikası .. nın fi i len suya düşürül. 
mesi Ingiliz emekçilerinin başlıca başarısıdır. 

1 969 Alman Federal Cumhuriyeti emekçileri için de yığınsal.mücodelede 
yükseliş yı l ıdır. Emekçilerin neo·nazizm ve militarizme karşı, barış için 
ve ekonomik isteklerin gerçekleştiri lmesi uğru nda yaptıkları gösteriler, 
parlômento seçimlerinde kuvvetler oranını  belirlemekte büyük payı olan 
«parlô mento dışı muhalefet.. rolünü oynamıştır. Kizinger hükümetinin 
yenilgiye· uğraması ve sosyal . •  demokratların başarışı, neo·naıi Nasyonal 
Demokrat Partisi 'nin seçi mön ü plônları nın suya düşürülmesi, ve böylelikle 
intikamcıl ı k  fikirlerinin pervasızca propagandası yoluna belir l i  bi r  set 
çekilmesi, Batı Almanyada işçi sınıfın ın  yürüttüğü mücadelenin önemli 
sonuçlarıdır. Sınıf savaşın ı n  yükseliş koşul ları içinde Alman Komünist 
Partisi'ni meydana getiren Esen Kurucu Kongresi, Alman Federal 
Cumhuriyetinde işçi hareketi tarihinin parlak sayfalarından' biridir. 

Federal Alma nya'da parlômento seçimlerinin sonuçları, memleket 
kamuoyunda, devletler arasında işbirliğini ve ka rş ı l ı kl ı  a n layışı öngören 
gerçekçi politik eği l imlerin in  kuvvetlendiğini göstermektedir. N ükleer 
silôhların yayı lmasını  yasaklama anlaşması nı yeni hükümetin i mza lama· 
sının olumlu bir adım olduğu şüphesizdir. Bununla beraber, Federal 
Almanyada tehl ikeli intikamcı çıkışların ardı arkası gelmediği ve neo·naıi 
kuvvetlerinin meyda nda at oynattı kları gerçeği de gözden kaçırı lmamalı.  
dır. Bu da emekçilerin her an  uyanık bulunmalarını gerektirmektedir. 

Japonya'da, Ispanya'da, Kanada'da ve diğer memleketlerde. emekçi. 
lerin yürüttüğü mücadelenin hissedi l ir  bir ca nlanma gösterdiği 1 969 yı l ı ,  
Komünist ııe Işçi Partileri Moskova Danışma Toplantısının yaptığı şu 
tahli l in doğruluğunu açıkça göstermiştir :  "Kapitalizmin kalelerinde, işçi 
smıfı, devrimci savaşın, tüm demokratik ve, anti· emperyalist hareketin . . .  
başlıca itici ve örgütleyici gücüdür.» 

Emperyalist hükü metlerin izledikleri iç ve dış politika nın dayanaklarına 
karşı. işçi sınıfın ın .  köylülerin, aydınların. gençl iğin ve üniversite öğren. 
cilerinin yığınsal gücbirliği eylemleri nde ifadesin i  bulan.  a ktif protesto, 
kapitalist dünyanın en gelişmiş memleketlerinde iç politik bunalı mları n 
derinleşmesine yol açmıştır. 

Emperyalistler·arası çelişkiler keskinleşiyor 

Kapitalizmin iç ve uluslararası çelişki/erinin çetrefi/leşmesi geçtiğimiz 
yı l ın karakteristik bir çizgisiydi. B irçok rı:ıemlekette ifıôslar. bütçe açıkları.  
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döviz istikra rsızlığı ödeme ve tica ret bi lô nçoları problemlerin i  daha 
karmaşı k hale getiriyçır, dünya döviz bunalı m ın ın  bertaraf edilmesi n i  
g üçleştiriyor, dünya ticaretinde mevcutlara eklenen yeni engeller ortaya 
çı karıyordu. Bu durumun sonucu olarak, karş ı l ıklı g ümrük i ndirimlerin� 
rağmen, Birleş ik  Amerika ile Batı Avrupa memleketleri ve Japonya 
a rasındaki tica ret ve döviz çelişkileri keskinleşmeye devam ediyordu. 

1 969 yı l ında Birleşik Amerika'da ve Batı Avrupa'da tekelci konsentras
yonda kabaran yeni dalga ve «devleşme .. eği l iminin açık belirtileri çağ
daş kapitalizmin gerçek çehresinin yeni çizg ilerin i  meydana çıkardı. (1) 
Milyarlarca dolar aktife sahip tekelci birleşmeler artık ulusa l çerçeveye 
sığmaz oldu. Bir kere devlet yardımiyle dış pazara kapağı atan bu «süper 
dev»ler görülmemiş kudrette rakipler hal ine geldi .  Bu konuda, sözü geçen 
devlerden b iri olan «General Motors»u n yı l l ık  cirosunun, Birleşmiş Mil let
ler üyesi 1 26 ü lkeden 1 1 2'sinin brüt u lusal gel ir  toplamını  aştı ğ ı nı söyle
mek yeter. Olçüleri nispeten daha küçük olsa da, benzer karakterli 
tekelci birleş,meler diğer memleketlerde de palazla nmaktadır. Emper
yalizmin yayılma politikasının önemli dayanağı sıfatiyle bu uluslara rası 
tekeller, başlıca kapitalist memleketlerin ekonomik ve politik çıkarları 
arasındaki çelişkiyi daha ziyade keskinleştirrnektedir. 

Emperyalist/er-arası çelişkiler, günümüzde, emperyalizmin çaba/annı 
bağdaşt/Tmayı gözeten genel eğilimine rağmen, askeri-politik ve ekono
mik bloklann varlığına rağmen, suyüzüne çıkmakta ve bu bloklafın içinde 
bile hissedilmektedir. 

NATO, varl ığ ı n ın 2 1 .  y ı l ında, «Deyli World .. gozetesinin deyişiyle 
«itimatsız l ık  duvarıyla b i rbirinden ayrı lan birlikler karışımı» olarak belir
mektedir. Fransa'nın NATO askeri örgütünden çekilmesi, Kanada'n ın  
Avrupa'da bulundurduğu asker soyısını yarıya indirme kararı, 'Ingiltere'n i n  
NATO çerçevesi içinde ayrı b i r  Avrupa grubu meydana getirme fikri, 
üyelerinden birçoğunun Yunanistan'da ve Portekiz'deki anti-demokratik 
reji miere g üvensizlikle bakmaları ve nihayet Amerikan Kongre'sinde 
NATO'daki Amerikan askerleri sayısı n ı n  azaltı l ması eği l im i  belirtileri gibi 
hususlar emperya l izmin bu esas askeri-politik gruplaşması n ın  temelleri ni 
sarsmaktadır. Bu gruplaşmanın  zayıfl ığını  gösteren bir kanıt do, sosyal ist 
ü l keler dışışleri bakan larının Avrupa güvenliği sorunları görüşülmek üzere 
bir Avrupa konferansı ya pı lması için ' Prag toplantısında ileri sürdükleri 
teklifi NATO memleketlerin in  birbiriyle çe l işen biçimlerde karşılamaları
d ı r. Bu cümleden olarak, Amerika'nın ol umsuz tutumu ve Ingi ltere'nin 
kararsız manevra ları birçok Avrupa memleketinde tam bir destek görme
miştir ve bu memleketlerin sosyal çevrelerinde şiddetle eleştirilmektedi r. 

(1) Bu sayıda yer a lan V. Perlo'nun yazısına da bakınız. 
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1 969 yılı Avrupa Ortak Pazar' ı nda sert çelişmelerle başladı. Pazara 
dahil  ülkelerin esas ekonomik çı ka rları a rasındaki çatışma ia n n, bu 
Avrupa entegrasyonunun dayanaklarını zayıflattığ ını yeni yeni kanıtlar 
göstermektedir. Frankın  b iteviye deva lüasyonundan sonra Fransız köy 
ekonomisi ürünlerin i n  Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) tek tarım 
pazarından fiilen tecridi "Yeşi l  Avrupa»ya hissedi l i r  bir  darbe indirmiştir. 
Fransız hükümetin in  yabancı sermaye yatırımları konusundaki katı 
politikası, entegrasyonun en önemli prensiplerinden biri olara k  AET 
memleketleri sermayeleri n in  serbest, a kış ını  aksatmaktadır.  

"inat general»in pol it ik kariyerin in  sona ermesi, Ingi ltere' nin "Küçük 
Avrupa»ya g irme yolunu kesen engelleri henüz koldı rmış değ i ldir. Dani
marka, ırlanda ve Norveç' i n  Ortak Pazar'a girme yolu nda De- Gol'ün 
istifasından sonra bel i ren ümitleri de hôlô gerçekleşmemiştir. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu'na ve Avrupa Serbest Ticaret Bir l iği 'ne g i ren mem
leketlerin çıkarları a rasındaki çelişme, Batı Avrupa memleketleri a rasın
daki çelişmeler dizisi n i n  keskinleşmesine yol açmakta ve Avrupa 
işbirl iğ in in diğer örgütsel biçimleri üzerine de yansı rnoktadır. 

Yeryuvarlağ ı n ı n  Batı ya rısında da Pan-Amerikan «topluluğu» çerçeve
sinde bir çelişkiler düğümü ortaya çıkmış bulunuyor. Geçen yı l ın  olayları, 
«i leri l ik için Bir l ik»e ve Birleşik Amerika'n ın şimdiye kadarki Lôtin Amerika 
pOlitikasının tümüne ölümcül da rbeler indirdi .  B irçok memlekette ekono
mik durumun kötü leşmesi, bütün Amerika kıtasında sosya l ve politik 
koşulların ağ ı rlaşması, a nti-emperyalist duyguların kabarması hep 
Birleşik Amerika'n ın  uyguladığı Lôtin Amerika politikası n ı n  sonuçlarıydı. 
Birçok Lôtin Amerika ülkesi, bu arada Peru ve Bolivya, Amerikan kum
panyalannı  mi l l i leştirme yolundan yürümeye deva m etti ler ; Venezüellô 
ve Arjantin'de Amerikan petrol kumpanya la rın ın kapıdışarı edi l mesi 
istekleri arttı ; B irleşik Amerika'n ın  ekonomik «yardımı» gittikçe büyüyen 
protestolar doğurdu.  Birleşik Amerika'n ın  izlediği genel politikadan 
hoşnutsuzluk, N.  Rokfeller' in  lôtin Amerika'da 20 memlekete yaptığı 
fiyaskolarla dolu ziyaretler sı rasında en parla k  ifadesin i  buldu. Bunun 
sonucu olara k  da, Birleşik Amerikanın  Batı yarım küresindeki dış politika 
görüş ve tutu mla rın ı n  elverişsiz olduğu ve iflôs ettiği a nlaşı ldı .  

On de gelen emperyalist devletler a rasındaki ekonomik ve polit ik çeliş
kiler, 1 969 yı l ında, döviz i l işki lerindeki istikrarsızl ı k  yüzünden de sertleş i
yordu.  Ingiltere'de Fransa'da ve diğer memleketlerde deva lüasyonların 
b irbirin i  izlemesi, Federal Al manya'n ı n  Morkın değerini yükseltmeyi i natla 
reddetmesi, bütün kapitalist memleketler paraları n ı n  değerinde sallan
tı lar olması yüzünden, kapita l izmin 1 944 yıl ı nda «Breton Wood» a nlaş
masiyle kurulan dünya döviz sisteminde çatlaklar meydana getiriyordu. 
Yirmi beş yı l l ı k  yürürlüğü boyunca 60 deva lüasyon ve 4 revalüasyon 
geçiren «Breton Wood .. sistemi, Uluslara rası Döviz Fonu ve U luslararası 
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Kalkınma ve Gelişme Bankası'nın geçen yı l ın  sonbaharında Vaşington'da 
ya pılan mu ntazam birleşik toplantı dönemi oturumiarında teşvik n ite
l iğ inde yeni bir  tahsise başvurdu. Altı ndan başka, yeni uluslararası 
ödeme birimi olarak bir "kôğıt altın .. yaratı iddı. Uluslararası Döviz Fonu'
n un üyeleri önümüzdeki üç YI'lda U luslararası karşı l,ıklı ödemeleri denge
Iemek için fond tahsisatı ndan 9 mi lyar dolar ku l lanma hakkını elde ettiler. 
Genel meblağın % 76.S' in in en gelişmiş 10 kapitalist memlekette realize 
edilmesi n i n  öngörülmüş olması d ikkate değer. örneğin,  Birleşik Amerika 
1 970 yı l ı nda ya klaş ık  olarak 900 mi lyon dolar, bütün Afrika ü lkeleri ise 
sadece 60 mi lyon dolar olacaklardır. Bu d urumda bir soru ortaya çık
maktadı r :  Aca ba bu doping, dünya ticaretinde ve u luslararası ödemeler
deki zorlukları g idermeye yetecek midir? On lü  Amerikan iktisatçı sı P. 
Samuelson, daha bundan bir yıl önce, Uluslararası Döviz Fonu'ndan 
«kağıt a ltın .. şekli a ltında tahsisat o lma k  gibi özel haklar yaratma nın 
oldukça tehl ikel i  bir  i laç olduğunu yazmıştı. 

Demek oluyor ki, kapitalizmin gelişmesinde 1 969 yı l ı ,  tedavisi imkansız 
bir orga nizmin habis urları o ı  daha çok açığa vurmuştur. Bu urlardan 
birin i  tedavi denemeleri hastalığın yeni ocaklarını dürtmekte ve eni -sonu 
genel marazı, yan i  kocamış l ık  yetersizliğini  artırmaktadır. 

BAG/MSIZLlK VE ILERILIK ıÇiN SAVAŞ YILI 

Geçtiğ imiz yıl  içinde, Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarının u l usal 
kurtuluş mücadelesi daha büyük ölçüler a ld ı ,  daha etkin, hedefe 
yönelişte daha isabetli bir  nite l ik  kazandı ve dünya devrim sürecindeki 
rolü daha do arttı. Bu ded iklerimizi, emperyalizme karşı savaşın ön 
hatlarındaki durum, politi k bağı msızl ıklarını artık elde etmiş bulunan 
memleketlerdeki sosya l -ekonomik ve demokratik dönüşümler, birçok genç 
devletlerde halk d üşma n ı  gerici reji mierin devirilmesi, ilerici yurtsever 
güCıerin yabancı tekellere karşı eylemlerin in  canlan ması gibi  h ususlar 
doğrulamaktqdır. 

Saldırgan/ara karşı direniş artıyor 

Güney-Doğu Asyo'da, Viyetna m'da meydana gelen durum, dünya 
jandarması ve boş sömürücüsü olarak beliren Birleşi k Amerika emper
yalizmin i n  yeni-sömürgeci saldırganl ık  plan ları i le, onun bu plônları 
gerçekleştirme yeten"eğ i arasındaki çelişmelerin sertleştiğ in in  ka nıtıdır. 
Amerikan müdahalecileri, geçen yıl  içinde, Güney Viyetna m'ın köylük 
bölgeleri üzerinde - buraları Ulusal Kurtuluş Cephesi si lôhlı  kuvvetlerin
den «temizliyerek» - kontrol kurmayı en önemli strateji k  ödevlerinden 
biri sayıyorlord ı .  Bu «temizleme» süreci içinde, müdahaleciler, Viyetnam'ın 
si l"ahsız sivi l  vatandaşları nı yok etmeye g iriştiler. Netekim, Birleşik 
Amerika askeri b i rl ik leri nin Güney Viyetna m'ın Song Mi köyünde çoğ u 
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kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce môsum insarı ı  barbarca öldürdükleri 
ha beri geçen y ı l ın  son unda bütün dünyada duyuldu ve nefretle karş.ı
Iandı. 

Amerikan harp makinesin i n  stratej i k  plônları 1 969 yı l ında yeni bir 
başarısızlığ'a uğradı .  Güney Viyetna m  Cumhuriyeti Devrimci Geçici 
Hükümeti'nin ve Ulusal Kurtul uş Cephesi'nin mevzileri ise daha da ku v
vetlendi ve ülkedeki politik etkileri arttı . Viyetnam sorununun barış 
yoluyla çözü mü için teklif ettikleri 10 maddelik konkre program, halkın 
değ iş ik  tabakaları arasındaki taraftarlarını birkaç misl i  çoğalttı. ı::llkenin 
44 i l inde de Halk Devrim Komiteleri'ı:ı in  kurulması işi  tamamland ı .  
Ul usal, halkçı, devrimci egemenliğin aşağıdan yukarı yönetim organları 
sistemi meydana getiri ldi .  Güney Viyetna m Cumhu riyeti birçok devlet 
tarafından · tan ı ndı .  

Amerikan saldırgan iarına gelince, Viyetnamda sürdürdükleri harp 
yüzünden, Yaşington yönetici lerin in  askeri, politik ve ekonomik güçlükleri 
çoğaldı ve ağırlaştı. Bu durumda, Birleşik Amerika hükümeti yeni bir 
manevraya başvurd u, yani  harbi .. Viyetna mlaştırmak .. isted iğini  açıkladı .  
Harbi «Viyetnamlaştırmak», gerçekte Saygon kukla hükümeti ordusunu 
en yeni si lôhlarla donatmak, askeri harekôtın esas yükünü onun omuz
larına yıkmak demekti. Bununla Birleşik Amerika, çarpışmalardaki 
kayıplarını azaltmak üzere kendi askerleri n i  tedricen Viyetnam'dan 
çekmeyi öngörüyordu.  Bu manevra, Amerikan emperyalizminin Viyetna m 
harbini  sürdürmek, Saygon kukla yönetiminin iktidarı n ı  sağla mlaştırmak 
ve bir kısım Viyetnaml ı ları diğerlerine karşı harbe sürmek niyetinde 
olduğunu göstermektedi r. 

Fakat harbi «Viyetna mlaştırma»nın Amerika tarafından arzulanan 
sonuçları vermiyeceğ i ve Amerikan emperyal istlerin in  kendi iradelerini 
Viyetna m  halkına hiçbir zaman dayata mıyacakları do şüphesizdir. Yürür
l ükt� olan öyle sürekli ve sağlam etkenler vard ı r  ki, sa ldırganların toplam 
g ücü bunları bertaraf etmeye yetmiyecektir. Bu etkenler, her ·şeyden önce, 
Viyetna m  halkın ın  kahra manl ığ ıd ır ;  başta Sovyetler Birl iği  olmak üzere 
sosyalist ü lkelerin Viyetnam�a yaptıkları çok yan l ı  yardımdı r ;  durmadan 
genişliyen enternasyonal savaşçı dayanışmadır ;  Birleşik Amerika içinde 
harp aleyhtarı hareketin kuvvetlenmesidir. 

Geçtiğimiz yıl Yakm-Doğu'daki durumun karakteristik bir çizgisi de 
anti-emperyalist mücadeleni n  kuvvetlenmesidir. 

israil mi l itaristleri, Birleşik Amerika'nın, Batı Almanya'nın ve diğer 
emperyalist devletlerin mali  desteğine dayanarak, Birleşik Arap Cumhuri
yeti'ne, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne, IJrdün'e ve diğer Ara p devletlerine 
karşı, roketler, tanklar ve hava kuvvetleri de kullandıkları <ıskeri provo
kasyonları genişletti ler. ısra i l in  -bu saldırı ları Yakı n·-Doğu hal kların ın  
kaderi ve  dünya barışı iç in  ciddi bir  tehlike yarattı. 

Arap memleketleri, sosya list ü lkelerin ve diğer barışsever devletlerin 
desteğiyle, ısrail saldırganiarına karşı güclü bir d i reniş örgütlediler. Bu 
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yolda Arap birliğ in i  sağlama hareketinin büyümesi ve Arap memleketleri 
arasinda dayanışman ın  sağ la mlaşması , Yakın-Doğuda u lusal kurtuluş 
hareketin in  !ilelişmesine ve sosyal-ekonomik dönüşümlerin kökleşmesine 
yard ı m  etti . Sosyalist ü lkeler bu bölgede sürekli ve ôdil bir barış sağl ı 
yabilmek için büyük ça ba lar gösterdi ler. Böyle bir  barış için, ısrail askeri 
birliklerinin işgal  ettikleri Arap topraklarından çekilmeleri olağanüstü 
önem taşıyan bir şarttır. Sovyetler Birliği, geçen y ı l , Birleşmiş Milletler 
üyesi birçok memleket temsilcilerin i n  Yakın-Doğ u problemleri konsul
tasyanlarında ve bu arado Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olan Sov
yetler Birliği, Birleşik Amerika, Ingi ltere ve Fransa temsilcileri a rasındaki 
görüşmelerde aynı prensibi azimle savundu, yani ısrail birl iklerinin işgal 
ettikleri Arap toprakları n ı  terketmesini isted i. Altı sosyalist ülke komünist 
ve işçi pa rtileri ve hüküm"etlerinin orta k b i ld irisinde de bu konuya önem 
verilerek, Arap-ısrail anlaşmazlığının çözümü yönünde süratli tedbirler 
al maları için bütün dünya halkla rı na,  bütün ba rışsever devletlere çağrıda 
bulunuldu. Ve bu çağrı, Yak ın-Doğu�a barışın kaderini ciddiyetle d üşün
menin ifadesi olarak karş ı londı. 

Sovyetler BirHği'nin ve diğer sosyalist Glkelerin Yakın-Doğu proble
miyle i lgi l i  tutumlarının ha reket noktası, bu bölgede barışı koruma ve 
emperyalizmin kurtulmuş memleketleri kazanımla rından yoksun etmesin i  
önleme kayg ıs ıdır. Büyük bir ekonomik ve askeri kudrete sahip olon dünya 
sosyalist sistemi anti-emperyalist mücadelenin çözüm/eyici gücüdür. 
Sosyalist ü l keler topluluğu, emperyalistlerin Birleşik Arop Cumhuriyeti ve 
Suriye'deki i lerici rej imieri devirmelerine yol vermemiş, 1 969 yıl ı nda bu 
rejimierin kuvvetlen mesi için, derin sosyal-ekonomik ve demokratik 
dönüşümlere yönelmiş olan bu memleketlerin savunma yeteneğ in in  artı r ı l
ması için etrafı ı yardımlarda bulunmuştur. Arap memleketlerinin ve diğer 
bi rçok Afrika ve Asya genç devletinin sosyalistçe gel işmeye yönelişleri, 
devrimci güclerin önemli bir  başarısı ve emperyal izmin ciddi bir  hezi
metidir. Bu memleketlerin varlığı ve desteği, halkların topyekun anti
emperyalist savaşı n ın  önemli bir  organik parçasıdır. 

Geçtiği miz yıl içinde, burjuva bası n ı ,  Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin 
askeri potansiyel inin - israil saldırısına uğradığı 1 967 yazındakine 
kıyasla - bir hayli kuvvetlendiği konusunu elden bıra kmadı. Gerçekten 
de, Mısır silôh l ı  kuvvetleri israil provokosyonlarına karşı d i renişleriyle. 
savaş yeteneklerin in  hayli a rtmış olduğunu elle tutulurcasına gösterdiler. 
Fakat bu artış, sadece Mısır' ı n  sosya list ü lkelerden modern silôhlar 
tedarik etmiş olmasından ileri gelmiyor. Bundo. Mısır ordusunda yurt
severlik ruhunu yükseltme çalışmalarının,  evvelee onun komuta zincirinde 
yer o lan sömürücü sınıflar temsilcisi elemanlardan temizlenmesinin de 
büyük rolü vardır. Ayrıca, memlekette daha da geliştirilen sosya l-ekono
mik ve demokratik dönüşümlerin de bu yolda büyük bir yardımı olmuştur. 
Birleşik Arap Cumhuriyeti mil lileştirme tedbirlerine kesintisiz devam etmiş, 
emekçi köylüler yararına toprak reformunu geliştirmiş, evvelce adam 
başına 100 fedan olan kişisel ıtoprak mülkiyeti tavanı bu defa 50 fedar. 
olara k  tesbit edi lmiştir (1 fedan 0.42 ho.). 
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Sosyalist fikirlerin çekici gücü , 
� 

1969 yıl ında Afrika kıtasında u lusa l kurtuluş hareketin in  bir hayli ku v
vetlendiğine tan ık  olduk. Sudan, Somali ve Libya'da gerici rej imler 
devirild i .  Angola'da, Mozambik'te ve Gine-Busai'de yurtsever devrimci 
gücler, NATO blokuna yaslanan Portekiz sömürgeci lerin i  ağır yeni lgi lere 
uğrattı lar. Çad Cumhuriyeti 'nde halk yığ ın la rı hükümet askeri birl iklerine 
karşı silôh elde ayaklandı lar. Politik bağımsızlıklarını a rtık elde etmiş 
bulunan birçok Afrika devleti, ekonomik bak ımdan geri kalmışl ığı 
g iderme, kendi  sanayilerini kurma ve halkın yaşama düzeyini  yükseltme 
sorunlarını çözmeye koyuldu la r. Bu yolda, ü lkelerinde yabancı s�rmayenin 
egemenl iğini  şu veya bu derecede sınırlıyobi len ve emperya l ist mem
leketlerin «yardım" ağına düşmiyecek kadar uyanık l ık  gösterebilen genç 
devletler daha kayda değer başarılar sağladı lar. 

Afrika'da, kapitalist olmıyan gelişme yoluna g i rmiş bulunan birçok 
ü lkede, köklü sosya l-ekonomik dönüşümler süreci devam etti . örneğin ,  
Cezayir Demokratik Halk  Cumhuriyeti'nde Fransız tekelleri nin egemen
l iğ ine karşı amansız bir mücadele yürütü lmektedir. I lerici gücler bir yan
dan da iç  gerici l i k  k uvvetlerini mevzi lerinden sürüp çıkarmaktadırlar. 
Hükümet, 1 969 yıl ında kooperatifleri kuvvetlendirmeyi öngören kararna
meler kabul etmiş ve yürürlüğe koymuş bulunmaktad ı r. Bi rçok Afrika 
memleketinde, ekonomik bağımsızlığı sağ la ma yolunda hôlô büyük 
zorluklar vardır. Geçtiğ imiz yıl, bu memleketlerin radikal dönüşümler 
yalundaki atıl ımları.n ın  kuvvetlendiğini göstermiştir. Tanzania'da, daha 
1 967'de kabUl edilen ve sosyala-ekonomik dönüşümler programını  ihtiva 
eden Aruş Deklôrasyonu'nun uygulanmasına geçi lmiş, bankalar mi l l i 
leştiri lmiş, üretimin çeşitli alanlarına devletin katı lma ölçüsü geniş leti l 
miştir. Mayıs ayında i ktidara gelen Sudan Demokratik Cumhuriyeti 
devrimci hükümeti, sosya list devletlerle dostluk ve işbirl iğ i ni kuvvetlen
dirme, memleketi yabancı egemen liğinden kurtarma, endüstrileşmeyi 
hızlandırma ve kooperatifleşme hareketini geliştirme politikası iz liyeceğini 
i lôn etmiştir. . 

Bugün birçok genç devlet kapitalist olmıyan gelişme yolundpn yürü
mektedir. Ve bu devletleri n sayısı artmaktadır. I nsanl ık toplumunun 
tümüyle kopita lizmden sosyal izme geçmesin i n  organik bir parçası olan 
bu süreç, "dünya devriminin önümüzde duran  çözümleyici çarpışmaları 
içinde. yeryüzü halk ı  çoğunluğunun i lkin ulusal kurtuluşa doğru yönelen 
hareketi kapita l izm ve emperya l izme karşı dönecektir . . .  " diyen lenin ' in  
bu öiıgörüşündeki büyük gerçeğ in parlak bir kanıtıdır. «(lçüncü dünya"da 
devam etmekte olon dönüşümler, dekolonizasyonun, kapitanzmin 
«gençleşmesine" yol açtığı iddiasını yalanlamaktadır. Gerçi birçok 
"üçüncü dünya» devleti bugüne bugün bu yolu seçmektedir/er, fakat hayat, 
ileriliği, halkın yaşama düzeyini yükseltmeyi ancak sosyalizme götüren 
yola girmekle garanti edebileceklerini onların kulağına da söyliyecektir. 

«üçüncü dünya" memleketlerinde sosyal-ekonomik ve demokratik 
dönüşümler sancısız ve kolay olmuyor. Bu memleketler, ya ln ız emper-
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yalist çevrelerin değ i l, yabancı tekelleriele kazancı bölÜ§en yerli büyük 
burjuvazinin de direnişiyle karşılaşıyorlar. Bu yüzden de, işçi sınıfı, 
köylüler ve diğer demokratik güclerle iç gerici l i k  kuvvetleri arasındaki 
çatışma şiddetleniyor. 

Bu gibi çatışmaların belirg in  bir örneği Hindistan'ın iç politik duru
munda geçen yıl hası l dlan gerginliktir. Hindista n Ul usal Kongres Partisi,
nin (UKP) geçirdiği buna l ım, ilerici demokratik dönüşümlerden yana 
ola nlar (başbakan i .  Gandi ve taraftarları) i le, UKP içinde .. Sendika .. 
denilen gerici g rup arasındaki mücadeleden doğdu. Bu  mücadele, hükü
metin 1 4  büyük özel bankayı mi l l i leştirme kararı üzerine alevlenmişti. 
Hükü met bu adımı atarak, devlet sektörü de dahil olmak üzere sanayi in  
finansmanında ve geri kalmış tarım bölgelerin in  geliştirilmesinde kul
lanabileceği 30 mi lyar rupiy tuta rında bir  imkan elde etti. 

Memlekett ihtiyaçlarına uygun olan bu adım, büyük tekel birlikleri 
tarafından, Svatantra ve Can Sangh gibi gerici pa �tiler ve aynı zamanda 
UKP'nin yönetim kadrosu içindeki sağ kanat tarafından düşmanca 
karşı landı. Fakat ı. Gandi ve tarafta;ları, UKP üyeleri ezici çoğ un luğunun 
ve halkın geniş taba ka larının desteğ ine dayanarak, i lerici reformlar düş
manların ın  h ücumlarını k ı rabiidiler. Bu da, Hindistan'da oldukça geliş
miş bulunan kapita lizmin, memleket için hayati önem taşıyan süregen 
işsizliği ve halkın önemli bir kısmını kasıp kavuran yoksuIIaşmayı gider
mek gibi sorunları çözmekten ôciz olduğunu ve yığınların gözünden 
düştükçe düştüğünü gösterdi .  

Geçirdikleri sömürgeci l ik  devri «üçüncü" dünya .. memleketlerinde ağ ı r  
miras bıraktı. Ekonomide tek yön lü  gelişmenin değiştirilmesi, iç pazarın 
sınırl ı  oluşu ve dış pazarla ra haddinden fazla bağl ı l ı k  kaçı nı lmazlığı bu 
memleketler için büyük çaba lara malolma ktadır. Emperyalizmin ve yeni
sömürgeci l iğin «üçüncü dünya .. memleketlerinin önemli bir kısmı üzerinde 
hala büyük bir etkisi vardır. Birçok Asya, Afrika ve Latin Amerika mem
leketinde ya bancı sermayenin hôlô koruduğu sağlam mevziler, büyük 
yabancı tekellerin bu memleketler ekonomisine sokul maya devam etmesi 
ve ekonomik .. yardım .. mekanizmasının işlemesi emperyal izmin ve yeni
sömürgeciliğin söz konusu etkisini kuvvetlend irmektedir. Bunun sonucu 
olarak, birçok «üçüncü dünya» memleketinde, 1 969 yı l ı  hesapları,  ada m 
başına ulusal gelir payının - Birleşik Amerikada ve Avrupa gelişmiş 
kapita l ist memleketlerindekine kıyasla - on defa, yirmi defa daha düşük 
olduğunu göstermiştir; mi lyonla rca insanın aç  ve çıplak sürünüşü, eğitim 
sistemi ve sağlık davasındaki feci durum geçen yıl da devam etmiştir. 
1 969 yılı, bu memleketlerde ekonomik bağıml ı l ığa .son verme uğrundaki 
mücadele sürecinde, tekellerin faaliyetini sınırlamaktan ve sosyal-ekono
mik  dönüşümlerden yana olan i lerici güclerin durumlarının kuvvetlen
mekte olduğunu göstermiştir. 

Anti-emperyalist cephe genişliyar 
i 

Ulusal kurtuluş hareketinin geçen yıl içindeki yükselişiyle. yeni yeni 
yığınların anti-emperyalist g üclerden yana kazanılması da araıtksız 
devam etti . özellikle Hindistan,  Arjantin, Venezüellô, Kolumbiya'da ve 
diğer memleketlerde işçi sınıfın ın g rev m ücadelesi şiddetlendi. Köylü-
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leri n toprak reformu uğrundaki hareketi büyük ölçüler a ldı .  Halkın 
değişik tabaklarının, bu arada demokratik. aydınların, yüksek öğren im 
gençl iğ in in ve bir kısım u lusal burjuvazin in temsi lcileri , anti-emperyal ist 
harekette, Viyetnam'da sürdürü len sald ı rı harbine karşı kampanyalarda 
elele verd i ler. 

Ulusal kurtu l uş hareketinin karşısında emperya l izm ve yerli gerici l i k  
daima birbirine omuz vermiş ve ilerici kuvvetleri sindirmek, yabancı 
tekellerin ve iç sömürücülerin faaliyetine en elveriş l i  koşulları yaratmak 
üzere gaddar bir d iktatoro ku.rmak için her zaman polisi ve si lahlı kuv
vetleri kul lanmışlardır ve kul lanmaktadıriar. 

Fakat son zamanların olayları, silôh l ı  kuvvetler içinde de düşünce ve 
duygulariyle anti-emperyalist yurtsever çevrelerin az o lmadığını göster
miştir. Dünyada anti-emperyalist hareketin genel yükselişinin, gelişme 
halindeki memleketlerle emperya l izm arasında mevcut olan ve keskin
leşen çelişkileri n etkisi altında, u lusal kurtu luş mücadelesine erlerin ve 
subayların gittikçe daha sık katı ld ı klarına tanık o lmaktayız. Geçtiğimiz 
yı l ,  memleketin u/usal çıkarları nt savunmayı görev sayan bir kısım 
subay/artn politik aktivitesinin artması yönündeki yeni eğilimin kuvvetlen
mekte olduğunu doğrulamıştır. 

Buna dair  örneklerden biri, geçen yı l ın Eylü lünde, libya'da, Birleşik 
Amerika ve I ngi ltere'ye yakından bağl ı  olduğu bil inen krall ık rejiminin 
devri lmesidir. Bu ü l kede egemen l iği ele geçiren askerler, u lusal bağım
sızlığı sağlamlaştırma yönünde, sömürgecil iğe karşı savpşı ve i lerici Arap 
memleketleriyle işbirl iğini geliştirmeYi öngören bir politika uygu lamaya 
başladı lar. üniformalı yöneticiler, yabancı bankaları n  mil l i leştirildiğirıi 
i lan etti ler; B i rleşik Amerika ile imza lanmış ekonomik an laşmaları yürür
lükten kaldırd ı lar. Sonra Amerika l ı ları, Libya'da elde tuttukla rı büyük 
Wilus-Fiyld üssünü ve 'Ingi l izleri de ülkede sahip oldukları askeri üsleri 
boşaltmaya davet ettiler. Bu olaylar, yeni-sömürgeci l iğe ve emperyalizmin 
tüm Akdeniz stratejisine ciddi bir darbe indirdi. 

Geçen yıl, ordu komuta zincirin in genel l ikle emperya listlere ve yerli 
gerici l iğe hizmet ettiği  Lôtin Amerika memleketleri nde de bunlara benzer 
olaylara tanık olmuş bulunuyoruz. 

Netekim, Eylülde, Bol ivya ordu çevreleri kansız b ir  hükümet darbesi 
yaptılar. Yeni hükümet, Peru askeri yöneticilerin in önceki yıl yaptıkları 
g ibi, vaktiyle Birleşik Amerika tekel leri nin baskısiyle memlekete dayatı l 
mış  olan petrol kanununu yürürlükten kaldırd ı .  Ve memleketi süratle 
endüstrileştirmeyi, toprak reformunun çerçevesini  genişletmeyi öngören 
bir politika izliyeceğin i  i lôn etti. 

latin Amerika memleketlerinde geçen yı l ın fırtınalar yaratan olayları, 
yeryüzünde u lusal kurtuluş ve demokrasi hareketinde görülen genel 
yükselişin, kapitalist memleketler işçi sınıfın ın mücadelesindeki canlan
manını, sosya list sistemin sağ lamlaşmasın ın  bir sonucudur. Bu olaylar 
kendil iği nden-gelme deği ld ir ;  lôtin Amerikada gel işen anti-emperya list 
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harekette komünist ve işçi partileri önemli b ir  rol oynamışla rdır. Varlığı
n ı nı . onuncu yıldöiıümünü, emperyalistlerin sayısız provokasyon ları na 
rağmen, sosyalizm kuruluşunda kayda değer başarıla rla kutlayan sos
yalist Küba, ortaya koyduğu örnekle, bu kıtada yığ ın lar ın mücadeles in i  
esinl iyen büyük bir etki yapmıştır. Bu değerlendirmeyi yaparken, Lôtin 
Amerika'da çokluk gerici rej imiere dayanan Bi rleşik Amerika emperya liz
min in  'pol it ik ve ekonomik  mevzi leri nin haıa çok kuvvetl i olduğu gerçeğin i  
hesaba katmamız gerekmektedir. Ve emperyalizm, Latin Amerika m e  m
leketlerinde sözünden çıkmayan askeri çevreleri , de yedeğ ine a larak her 
an karşı harekete geçebi l i r. 

1 969'da "üçün'cü dünya» çok karmaşı k  bir gelişme gösterdi. Emper
yalist, yeni-sömürgeci kuvvetler tarafından sürekli bir baskı altına alınmış 
olsalar da, bu .«dünya»ya mensup oldukları farzedi len devletlerin 
hayatı nda ortak bir karakter çizgisi, yan i  yen in in, i lerin in  güvenle yol 
açmaya, eskin in  ve gerinin üstesinden gelmeye devam ettiği göze çarpı

yordu. Ulusal kurtuluş hareketi genişleyip derinleştikçe, kapitalizm ve. 
emperyalizmin mevzileri zayıflıyor ve bu da yeryüzünde kuvvetler denge
sinin sosyalizm ve komünizm yararına daha da derinleşmesini etkiliyordu. 

* 

Böylece, akışında gergin çalışmaların ve çetin sınıf savaşların ın,  
emperya l izmle yeni çarpışma ların ve sosyal izmin, dünya komünist hareke
ti n in  yeni zaferteri nin yer aldığı ,  komünist ve işçi parti leri n in ı,ıluslara rası 
danışma toplantısının yapıldığı bir yıl daha geçti . 

1 969 yı l ın ın sonuçları, aşağıda sıra ladığı mız esas Marksist-Leninist 
hükümleri bir kere daha doğru ladı : 

- işçi sınıfın öncü rolü, devrimci savaşın, bütün demokratik anti: 
emperya l ist hareketin esas itici ve seferber edici gücüdür. 

- Uluslarra rası işçi s ınıfın ın  başlıca eseri olan dünya sosyal i st sistemi 
anti -empery� l ist savaşın çözümleyici kuvvetidir. 

- Bütün demokrati k ve devrimci güclerin anti-emperyal ist savaşta 
eylem birt iği yapmaları, sosyal ist sistem i le işçi ve u lusal kurtuluş hareketi 
a rasında birl iğ in  sağlamlaştırı lması zorunludur. 

- Bütün anti-emperya l i st gücleri n eylem bi rliğin in  en önemli faktörü 
olarak, komünist ve işçi parti lerin in  s ımsı kı birteşmeleri gereklidir • . •  

Dünya sosyalizmi ve komünist hareketi ,  g i rd iğ imiz 1 970 yı l ın ı ,  len in  
yı l ın ı ,  daha güclü; daha olgunlaşmış ve Marksizm-Lenin izm bayrağı 
altında daha birleş ik  ola rak  karşı ladılar. 

Lenin' in gösterdiği yolda, barış, demokrasi ve sosyalizm fikirlerinin 
topyekun zaferi yönünde yeni, öneml i  ve kes in bir adım daha atı ldı . 

Dünyanın sosyal istçe yenilenmesi devam ediyor. 

54 

TÜSTAV



Kapitalizmin kalelerinde 

Bugünkü emperyalist Amerika 

Dergimiz, zaman zaman, dünya emperyalizminin kalesi Birleşi/( 
Amerika ekonomisi alanında uzman olan, tanınmış Amerikan 
komünist/erinin yazdarlnı yaYIn/amaktadır. Bu memlekete gösterilen 
ilgi tamamiyle yerindedir. Birleşik Amerika'da kapitalizm, sosyal
ekonomik gelişmesinin en yüksek doruğuna ulaşmışttr. Son ytllarda 
Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üretim ve ticaretindeki nispi 
payı azalmasına rağmen, bu memleket kapitalist dünyasının en 
büyük . ekonomik kuvveti olarak kalmaktadır. Amerikan emper
yalizmi, daha önce olduğu gibi, kapitalist düzenin askeri-politik 
dayanağıdır ve insanlık toplumunun ilerici dönüşümü yolunda 
başka engeldir. Tarihsel gelişmenin diyalektiği geregince, 
Amerikan emperyalizmi, yalnız kuvvetin yoğunlaşmış ifadesi 
olmakla kalmayıp, genellikle emperyalizmin tarihsel bakımdan yok 
olmaya mahkumiyetini temsil etmektedir. Ve çağdaş emperyaliz
min V. I. Lenin tarafından bundan 50 küsur yıl evvel açıklanan 
emperyalizmin çelişkileri, bu ülkede en belirgin biçimiyle kendini 
göstermektedir: 

Lenin'in Birleşik Amerika'yı karakterize eden sözlerinin kuvvet 
ve doğruluğu günümüzde daha büyük bir güc/e ortaya çıkmakta
d". O demişti ki: «Amerika, üretim güc/erinin, ortak insan 
emeğinin yüksek gelişimi, makinelerden ve en yeni tekniğin bütün 
mücizelerinden faydalanma bakımından birinci yeri almıştır. 
Amerika, bunun yanısıra, sefahel çamuru ve lüks içinde yüzen bir 
avuç hayasız milyarder ile, oldum olası alabildiğine yoksulluk 
içinde sürünen milyonlarca emekçi arasındaki uçurumun derinliği 
bakımından da önde gelen memleketlerden biri olmuştur.» 

Emperyalizme özgü dünya egemenliği hırslnl gerçekleştirmek 
için, Amerikan tekelci sermayesi, tarihinde henüz eşi görülmemiş 
bir harp makinesi yaratmış, emperyalist devletleri askeri bloklar 
sistemi içinde birleştirmiş, çağımlZln en büyük bilimsel bulgularını 
harp ilôhlnln hizmetine koşmuş, Viyetnam halkına karşı barbar"k 
harbini açmış ve dünya jandarması rolünü oynamaya koyulmuştur. 
ABD Komünist Partisi Genel Sekreteri Güs Hol yoldaş, Amerikan 
emperyalizminin uluslararası alandaki rolünü şöyle karakterize 
etmiştir: «Gaddarltkta gemi azı ya almak, açıktan halk kıT/mı 
politikast. uygulamak, Viyetnam kent ve köylerini, erkek, kadın ve 
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çocuk demeden, bütün ohalisiyle birlikte yok etmek, Amerikan 
emperyalizminin menfur canavar niteliğini daha açık olarak gözler 
önüne sermektedir ... 

Birleşik Amerika keskin sosyal te.zatlar ülkesidir. Onun karma
şık, çelişkili dinamizmi, derinlemesine incelemeleri ve teorik değer
lendirmeleri gerektirmektedir. Aşağıda okuyacağımz yazının amacı 
da budur. 

Tekellerin sald'irısı 

V I K T O R  P E R l O  

Birleşik Amerika tekelleri, şimdiye dek hiçbir zaman, geçtiğimiz son on 
y ı l  içindeki kadar hızla çoğalmamamıştır. Memleketin ekonomik 
hayatında şu süreçlere tan ık  o lmaktayız : 

- Oretimin gittikçe daha az sayıda büyük korporasyonlar el inde 
yoğunlaşması ; 

- bu korporasyonlar üzerindeki kontrolün  gittikçe daha az sayıda 
bankan ın  ve bunlara sahip mi lyarder a i lelerin in .  elinde merkezleşmesi ; 

- genel merkezleri Birleş ik Amerika olan dünya sanayi-finans impara
torluklarının genişlemesi ve kuvvetlenmesi ; 

- finans oligarşisin in devlet makinesiyle birleşip örülmesi ve devlet
tekel kapita l izmi oluşma larının yayılması ; 

- ekonominin mi l i tarizasyonu ve gerici politik 'eği l im lerin egemen 
olması . . .  

Bütün bu süreçler, V. 'ı . lenin' in emperyalizm hakkındaki teorisinde 
ortaya koyduğu sonuçları doğrulamaktadır. 

Korporasyonların birleşmesi 

Korporasyonların tarihinde 'görülen en büyük birleşme süreci, serma
yen in  konsantrasyonunda (1) rekor tempolara ulaşılması sonucunu 
doğurdu. Sanayi a lanında büyük birleşmelerin sayısı 1 949-63 döneminde 
54'ten, 1 964-68 döneminde 646'ya çıktı. Birleşme i le meydana gelen 
aktiflerin in  miktarı, bu birinci dönemde 1 .4 mi lya[ dolarken, i k i nci 
dönemde 31 .6 mnyar doraro yükseldi. 

(1) Daha zayıf sermayeleri n tasfiyesi ve daha kuvvetliler tarafından yutu l 
mas ı  yoluyle birik im sürecinin karakterini bel i rtirken Marks, «sermayenin 
santralizasyonu .. terimini kullanıyord u ;  fakat bu terim her zaman kul
lanı lmamaktadır. 

56 

TÜSTAV



Birleşme süreci özel l ikle son üç yıl içinde hızlandı ve birleşmelerin 
sayısı harp' sonrası yirmi y ı l ın göstergelerini aştı. B irleşik Amerika'da bu 
birleşmeler sürecinin,  XiX. ve XX. yüzyı l ların sın ırında ve yirmi .yılları 
içinde ulaştığı en yüksek nokta artık birkaç defa aşı lmış bulunuyor. 

Sermaye konsantrasyonu tempolarını şu örnek de .elle tutulurcasına 
gösterir :  1 948 yı l ında imalôt sanayi in in bütün aktifin in % 48'i en irilerin
den 200 korporasyonun el indeyken, 1 967'de bu oranda aktif en iri 1 00 
kadar korporasyonun elinde toplanmıştı r. 

Aşağıda 1 numara l ı  çizelgedeki istatistik veri ler, moden çıkarma ve 
işleme sanayi inde korporasyonların bi rleşme sürecini açık olarak göster
mektedi r. Ekonomin in  öteki kollarında, özel l ikle finans a lan ında da buna 
benzer bir süreç yaşanmıştır. 

Beşyı l l ı k  süreler 

1 949-1 953 

1 954-1958 

1 959-1 963 

1 964-1968 

1 966 

1 967 

1 968 

Çize/ge 1 

Bi rleşik Amerika'da 

1 949-1 968 yıl ları döneminde 

imalôt ve moden üretimi sanayi inde 

korporasyonların birleşmesi 

Birleşmelerin Büyük bi rleşmeler 
genel sayısı sayı aktifler 

(mi lyon dolar) 

1 . 163 54 1 .447 

2.91 7 249 8.4 16  

4 .. 347 325 1 0.882 

7.008 646 31 .622 

Yıllara göre 

995 101 4.078 

1 .496 . . 1 69 8.246 

.2.655 1 92 1 2.600 
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Konglomerat 

Geçmişte, a ralarında şu veya bu ölçüde bağlantı bulunan kumpan
yalar birleşiyordu .  Orneğin, otomobil üreten i k i  veya daha çok kumpanya 
birleşiyor, ya da bir çel i k  döküm kumpanyası demir madeni ocakların ı  
ve metal i lşeme fabrikaların ı  satın a l ıyordu. Bu «yatay» ya da .. dikey» 
birleşmeler, şimdi, yerin i ,  bir dereceye kadar «konglomerat» tipi birleş
meye, yani zayıf bağlantı l ı  veya tamamen bağlantısız kumpanyaların 
bi rleşmesine terketti . Son on yılda, konglomerat meydana getiren birleş
melerin oranı h ızla büyüdü ve 1 968'de birleşmeye dahil bütün kumpan
yaların a ktifleri toplamının % 90'ınl  buldu. Evvelce, birçok konIomerota, 
uzaktan uzağa i l işki l i  kumpanyalar katılı rken, son zamanlarda, çoğu 
defa, herhangi bir iç bağı olmıyanlardan «katkısız» konglomeratlar 
meydana gelmeye başladı .  

Sanayi imparatorlukların ın yaratıcı ları en  değişik ve çeşitli korporas
yonları yutmak peşindedirler. Orneğih,  yeni konglomeratla rın en iri ve en ' 
ün lülerinden biri olan «litı n 'Indıstriz», 1 961 yıl ında 250 milyon dolar olan 
satış hacmini ,  1 969 mali yı l ında, boyuna yeni yeni kumpanyalar satın 
a lmak sayesinde, yaklaşı k olarak 2 milyar dolara çıkardı. Ya lnız 1 7  ay 
içinde (1966 Ağustosundan 1 967 Aral ık  ayına kadar) bu .. litın I ndıstriz» 
kongIomeratı 15 tane yeni kumpanya satın aldı .  Bunlar arasında, 'ingi l
tere'de yazı makinesi üreten bir işletmeyi, l I inois eya letinde elektrik 
donatımı ü reten bir kumpanyayı, Los Ancelos'ta konveyr şeritler üreten 
bir firmayı, Avustu rya'da büro araç ve gereçleri üreten bir tröstü, 
Kl ivlend'de büyük bi r  besin endüstrisi korporasyonunu, Pensilvanya 
eyaletinde ôlet takimları üreten bir kumponyayı, Nüyork'ta büyük bir 
makine yapımı kumponyası i le birkaç yayınevini vb. soyabiliriz. Bu kong 10-
merat, görüldüğü g ibi, küçük ve büyük, yerli ve yabancı birçok işletmeye 
sahiptir. 1967 yılı ortalarında, bu konglomeratın yöneticileri , 25 yabancı 
ü l kede ve Birleş ik Amerikan'nın çeşitli eyaletlerinde toplam 1 .900 işlet
meye sahip  olduklorını açıklıyorak övünüyorlo rdı .  

«litın Indıstriz», Yunanistan'da faşist albaylar rej imin i  ayakta tutmak 
a macını güden Amerikan yatırımlarının örgütlenmesinde boş ajan rolünü 
oynamakta ve Portekiz'de de aynı işin kotarılması olanaklarını yoklamak
tadır. Amerikan gençl iği  için, güya yoksul lukla mücadele, asl ında ise 
daha ziyade si lôhl ı kuvvetlere katılmaya teşvik .için kuru lmuş olan sözü
mona eğitim merkezlerini Birleşik Amerika hü�ümeti adına yöneten de 
bu konglomerattır. 

Diğer birçok emsal i  gibi, «Iitın Indıstriz» kumpanyasın ın da başlıca 
uğraşısı silôh ve donatım ü retimidir. Faaliyetine zaten bu a landa başla
mıştır. Birbirini izliyen yeni yeni sipariş ve satışlar onun askeri üretim 
potansiyel ini genişletmiştir. Hattô ş imdi, sivil i htiyaçlar üretimi yönünde 
çalışan birçok büyük korporasyonu  satın a lmış olmasına rağmen, «Iitın 
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Indıstriz»in ü retim kapasitesinin üı;:te birini askeri siparişler teşki l  etmek
tedir. Esasen, bu siparişlerden elde ettiği karlar, onl,ln diğer kumpanyaları 
satın a lmaya g i rişmesine imkan vermiştir. Askeri siparişlerden çok büyük 
karlar beklenmesi, bi r yandan da «Iitın Indıstriz»in hisse senetleri fiyat
larımn kat kat a rtması olanakla rını yaratmıştır. Amansız borsa oyunları 
ve finans yard ımları mekanizması a labi ld iğine işlemiştir. Böylelikle, a rtık, 
sözkonusu kumpanya lar, geleceğin çokluk  astronomik karlarına göre 
hazırlanmış bir avuç kağıtla satın al ınabilmektedir. 

Borsa kantora la rı ndan birinde çalışan bi r memur, kumpanya satın 
a lmanın şimdi lerde geçerli olan üç yöntemini şöyle özetlemiştir :  

1) .. Abartılmış değerler»in kullanılmasiyle, 
2) vergilerin iadesiyle, 
3) Çin doları yönteminin · uygulanmasıyle. 

Bu .memurun açıklamasına göre, «abartı lmış değerler» yöntemi, bir 
şeyin değerinin, sizin ona ödemiş olduğunuzdan çok daha yüksek olduğu 
i ntıbaını uyandı rmaktan uzak olan kaynakların kul lanı lmasıdır. Yine bu 
memurun kanısına göre, şimdi finans aleminde işte bu suretle büyük 
servetler meydana getirilmektedi r. Ve .. Liman Brıdırz», «Bernhem» ve 
emsal i  bankalar, bu «abartı lmış değerler»i yaratan Voltstriyt bahtiyar
ları ndon bazı larıd ı r. 

Verg i lerin iadesi sistemi ise, kayıpları karşı lama bahanesine dayan
makta, yani B irleşik Amerika Maliye Bakanlığı, vergi iade etmek suretiyle, 
«birleşmenin fi nansmanı  için gerekli ödeneğ in  önemli bir kısmın ı» kendisi 
temin ed ivermektedi r. 

. 

.. Çin dolan» na geli nce, bu da, hesaplı bir satın al ıcın ın  herhangi bir 
kumponyayı satın al ı rken gözönünde tutabileceği «normlara kıyasla 
fiyatı alabi ld iğ ine artın ımış .. hisse senedidi r. Herhangi bir kumpanyayı 
satın a lmaya karar veren bir kimse, kontrolünde bulundurduğu bu esham  
paketlerini kullanmaktadır. Buna rağmen, böyle esham, ancak Fon 
Borsası'n ın  yüksek fiyatları sayesinde sürüm olanağı bulabilmektedi r. 

Tabiidir k i ,  ara yerde, ellerindeki paraları ,  kumpanyalann alaverelerin i  
ödemek için çıkarılan · ve değerleri şişiri lmiş olan eshoma yatırma cazi
besine kapılan küçük sözde .. halk kapitalistleri .. içinde okkanın altında 
gidenler çoktur. Bazan girişim sahiplerinin kendi leri de hatalara düş
rnektedirler. Orneğin ,  konglomeratların .aktif kurucularından biri olan 
Luis Volfson yenilg iye uğramış ve imparatorluğu çökmüştür. Bundan sonra 
da, sözüm ona «dürüst» kapitalist örneği olmaktan çıkarak, kanun 
ihlôlinde gözünü k ı rpmaz hale gelmiş ve bu yüzden de esham speküıatörü 
olara k· cezaevine atı lmıştır. Çukura düşerken, büyük bir rüşvet karşı l ı 
gındo kendisini kurtarmaya yeltenmiş olon Yüksek Mahkeme üyesi Eyb 
Fortas'ı da beraberinde sürüklemistir. 
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Gerçekte bi rçok eski dev korporasyon. yıllar boyunca değiş ik türde 
kumpanyalar satın alma sonucu olarak  kongiomerat haline gelmiştir . 
.. General Elektrik .. konglomeratı şimdi değişik türde mamüller üreten 
on ana kola sahiptir ;  pazara sürdüğü mal lar da aşağı yukarı birbirine 
eşit dört bölUmden (askeri makasatlarla üretilen mamüller. büyük 
donatımlar. sanayi levazımı ve tüketim malla rı) ibarettir. «Union Kar
bayd»ın yalnız on ana kolu vardır. ve kimyasal maddeler. tüketim eşyası. 
elektronik donatımlar. maden cevheri. renkli madenier. besin maddeleri 
gibi çeşitli mallar üretmektedir. 

Yeni konglomeratlorın öncekilerden nitel farkı, kuru luş süratlerinin 
başkalığı nda, bunlar ın üretilen malın ya da üretim teknolojisinin türü 
bakımından herhangi bir birleştirici çizgiden büsbütün yoksun luğunda, 
fonksiyon halindeki bireylerin her birine finans şorlatanl ığ ında alınıp 
veri lebilir bir değiş-tokuş figürü gözüyle bakma larındadır. 

Finans oligarşisinin sözde düş"üşü , '  finans sermaye i le endüstriyel ser
mayenin sözde ayrı lması burjuva propagandasın ın  daima konusudur. 
Askeri üretime yönelen yeni konglomeratlar. ekonomik hayatta, güya. 
tekelci konsantrasyon kan un larının deği l ,  merkezkaç kuvvetlerin egemen 
olduğunu ispatlamak üzere. yeni ve başınabuyruk gruplar olarak  gösteri l 
mektedir. 

Finans oligarşisi ve askeri sanayi kompleksi 

Gerçekte. yeni konglomeratla rın meydana getirilmesi de dahil, bütün 
birleşmeler süreci. ekonomik kuvvetin ve egemenliğin tari hsel gelişmenin 
türettiği finans g rupların ın elinde merkezleşmesine birhayli hız vermiştir. 
Askeri sanayi kompleksi, bütün tarihi boyunca Amerikan emperyaliz
minin egemen gücü olan finans oligarşisin in doğrudan doğruya ve her 
zamankinden fazla kontrolü a ltındadır. 

Banka kredi lıerinin, en büyük kanal larına ka,dar sokulmadan, ban
kala rın ve sigorta kumpanya ların ın sağladığı uzun vôdeli istikrazlar o l 
madan, korporasyonların b irleşmesi sadece finans oyunlariyle gerçek
leşemez . .. litın Indıshiz»in borçla rı, 1 964 yılı ortasında, yani Viyetnam 
harbinde tırmanmanın başlamasından ve bu  kongiomeratın çorçabuk 
genişletilmesi döneminden önce 14  mi lyon dolarken, 1 968'de 275 milyon 
dolara , çı ktı ; 1 969 yılı Ocak ayının sonunda da 474 milyon dolan buldu. 
«ling-Temko-Vout» konglomeratın ın (bu da askeri ü retim yapmak�adır) 
, gelişmesi daha belirgin bir örnekti r :  Bu konglomeratın satışları 1 959'da 
48 milyon ' dolardan, 1 968'de 2.770 milyon dolara çıktı. Borçları 1 968 
sonunda 1 milyar 651 mi lyon gibi muazzam bir yekuna ulaştı. Aksiyoner 
sermayesi 1 76 milyon dolardan ibaretti, ya da borcun 1/9' in i  .teşkil edi
yordu. Geçen yıl. a ksiyoner sermayesi azaldığı halde. borcu dört misli 
a rttı. 
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Sözün kısası, bu muazzam konglomerat, finans yedeğ inde bulunması 
sayesinde ayakta ve eylemdedir. Bu yedeğin ucu, onu finanse eden 
büyük ban kaların, yan i  muazzam «Bank  of Amerika» (San-Fransisko) ve 
Voltstriyt banka larının elindedir. Sahne önünde, baş rolde görünen 
Teksaslı bir tepegöz vardır. Fakat kontrol yetkisi paraları verenlere a ittir . 
.. Steyt Striyd Bank end Frıst KO� (Bostan) ôdi eshamın o/rJ 9.8' in i ; «Morgan 
Garanti Tmt» (Nüyork) ise imtiyazl ı  eshamın % 5.6'slm elinde tutmakta
dır. Bostan Bankası, gelenek olarak, Morgan finans imparatorluğu 
çerçevesi içinde faaliyet göstermiştir. Aynı bankalar «Litın I ndıstriz .. i n  
baş h issedarlarıd ır ;  birincisi adi eshamın % 9.2'sine, ikincisi ise imtiyazlı 
eshomın % 6.2'sine sahip�ir. 

Merkezi Klivlend'de bulunan ve silah üretimine yönelen ' «Ti-Ar-Dabl
yu-Inkorporeytid» kombinasına gelince, yukarıda sözü geçen iki banka 
ve «Mel ın  Neyşınıl Bank» (Pitsburg), bu kombinanın adi senetlerin in 
% 16.1 'in i  ellerinde tutmakta, buna karş"ı k değ işik serileriyle i mtiyaz/ı 
senetlerin in % 12.S'i «Fidel iti Bank of Filadelfiya»nın, % 6.2'si de .. Fı rst 
Neyşm" Siti Bank of New York» un elinde bulunmaktadır. Elektronik 
donatımlar ü reten en büyük üç kumpanyadan biri olan «Teksas Instru
ments» in ôdi eshamının % S.9'una «çeyz Manhatın .. bankası sahiptir. 

Si/ôh ü reten en eski kombinalorla dev bankalar arasında da b'una 
benzer i l işkiler vardır . .. çeyz Monhatın» bankası, «Boyng .. kumpanyasın ın  
h isse senetlerin in % 8.7'sine sahiptir ;  buna karşı l ık «Hrst Neyşını l  Sit) 
Bank of New York .. ve '«Morgan Garanti Trısı., bu kumpanyan ın  d i rektör
ler kurulunda temsilci bulundururlar.. «Benkırs Trıst» bankası, «General 
Daynemiks .. kumponyası eshamının % 6.2'sine sahiptir ;  «Morgan Garanti 
Trıst .. , «Kemikıl Bank New York Trıst» ve «lirard Trıst of Filadelfiya» 
banka ları ise kendi d i rektörleriyle kumpanyaların yönetimine katı lmakta
dıriar. 

Başlıca finans gruplaTinin çoğa/ışı 

Ekonomin in mi litarizosyonu ve sermayenin hızla konsantrasyonu, finans 
oligarşisin in  memleket ekonomisi üzerindeki egemenl iğinin sağ lamlaş
ma'sına yol açtı. Temsilciler Mecl is i 'n in Bankalar ve Para Dolaşımı 
Problemleri Komisyonu tarafından hazırlanan .. Ticaret ban kaları ve 
onların banka emanetindeki kıymetli mevduat i le yaptıkları işlemler ; 
Birleşik Amerika ekonomisi üzerinde ortan etkileri» başlıklı rapor bunu 
göstermekted ir. Kongre'nin Teksasl ı  üyesi ve tekel lere karşı mücadele 
ateşinde çel ikleşmiş emektarlardan olon Rayt Petman bu komisyonun 
başkanıdır. 

. 

Sözkonusu raporda, 30 yıldır i lk  defa olma k  üzere, büyük Amerikan 
korporasyonlarının esham kontrol paketlerine sahip olanlar hakkında 
sistemli veriler ortaya konmaktadır. Ka ldı ki, bu veriler, sedece, büyük 
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• 
bankala rın tröstler şubelerinde bulunan ve eshamın % S'ini ya da daha 
fazlasını ihtiva eden paketleri 'kapsamaktadır. (1) Yani, kpntrol paketinde 
esham tutarının % S'i nden azın ın bulunduğu veya her biri senetlerin 
% S'inden azını ihtiva eden bi rkaç paketten ya da bankalara, sigorta 
kumpanyalarına ve özel ' kişi lere ait bi r küme paketten ibaret olduğu 
haller gözönüne a lınmamaktadır. Bu yetersizliğine rağmen, rapor, büyük 
bir önem taşımaktadır. 

Raporun giriş bölümünde bel i rti ldiğine göre, 1 900 yı l ından 1 950 yılla rı 
, ortasına kadarki dönemde, «finans kurumlarının aktifl 40 defa, finans

dışı korporasyonların a ktifi de 18 defa büyümüştür. Demek ki, finans 
kurumlarının . . .  n ispi rolü son altmı� yı l içinde önemli derecede 'art
mıştır ... Yine rapora göre, en büyük bankalara ve diğer finans kurum
larına korporasyonların kredi finansmanının % 8S'i düşmekte, ve bunlar 
tröst şubeleri vasıtasiyle, finansmanın daha büyük ve çabuk artan kısmını  
esham i le yapılan işlemler hasabına el lerinde tutmaktadırlar. Pazara 
sürülen bütün eshamın yarısı, bi rkaç yüz büyük banka ve sigorta 
kumpanyasından geçmektedir. 

Bankaların tröst şubelerinin elindeki aktif miktarı kesin kontrol unsuru
dur. 1 967'de 253 mi lyar dola rı aşan bu aktif, esas itibariyle korporasyon
ların  esham kontrol paketlerinin tutarındon ibaretti. Bu yekQn, 1 5  yıl 
önceki banka aktifleri toplamının 4 mislinden fazladı r. Artışın büyük 
kısmı, 1967'deki değeri 1 63 milyar doları bulan eshamdan i,leri gelmekte
dir. Bu da Amerikan korporasyonlarına a it bütün hisse senetleri toplam 
değerin in 1/5' in i  ve fiyatı Nüyork Fond Borsası'nda tesbit edilen eshamın 
1/4'inden fazlasını teşkil etmektedir. 

Büyük bankalar birlikte hareket ederek B i rleşik Amerika korporasyon
larının faal iyetini tamamen kontrol c:ı 'tına o labili rler. Tröst şubelerinin 
sahib olduğu aktiflerin muazzam ölçülerde yoğunlaşması, kuvvetlerin 
birleşmesi olanağını  kolaylaştı rmaktadır. 

Her birinin mevduatı 5 mi lyar dolardan fazla olon en büyük banka
lardan 10'u, bir arada 92 milyar dolarla veya aktifler toplamının % 36.8' i 
i le işlem yapmaktadır. Yine büyük çapta 20 banka 129 milyar dolara,  ya 
do bütün aktifler toplamının % 51 .5'ine sahip bulunmaktadır. Ve bunlar 
B irleş ik Amerika ekonomisini önemli ölçüde kontrol etmektedirler. Bu 
bankaların aktifleri '2  numaral ı  çizelgede gösteri lmiştir. 

Bu çizelgenin başındaki beş banka Voltstriyt'in çekirdeğidir. Bu 
bankalar Morganlar'a, Rokfel ler'lere ve bunlarla bağ l ı  m ilyarder ve 

(1) Ticaret bankaların ın tröst şubeleri (ya do tröst kumponyalar), kişilerin, 
korporasyonların, çeşitli fonların ve örgütlerin güvenle emanet ettikleri 
tahvilôt ve diğer çeşit kıymetli mal ve eşyayı el altında bulundurmakta 
ve bun ları elverişli işlemlerde kullanmaktadıriar. 
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mültim i lyoner ai lelere a ittir. I l k  beşlerden sonra gelen üç banka,: yine 
Voltstriyt çerçevesinde faaliyet gösteren «Hanover Trıst» (Nüyork), 
.. Melın' ler .. (Pitsburg) ve «Düpon' lar .. (Delover) bankalarıd ı r. Bunla rdan 
sonra Şi kago grupunun en büyük banka ları gelmektedir. Onuncudan 
yirmiye kadarkiler de, Voltstriyt' in ve Şikago grupunun nispeten küçük 
bankalarını , merkezleri Kl ivlend, San-Fransisko ve Boston olan diğer 
bölgesel banka gruplarının ana bankalarını, Detroid ve Filôdelfiya'n ın 
büyük bankaların ı  teşki l  eder. Ve bunları n  hepsi de,  bir bakıma, 
Voltstriyt ffnans kurumların ın  uydusu durumundadır. 

Şunu da önemle bel irte l im k i ,  Teksas petrol kra l lar ını  ve Kaliforniya'n ın 
askeri üretim yapan kodaman kapita l i stlerin i  d i le dolayan büyük gürül
tülere rağmen, Amerikan ekonomisini kontrol altında bulunduran  ana 
merkez, istikrarını nispeten korumaktadır. Son 1 5  yıl içinde büyük 
bankalar sisteminde esaslı bir değ iş ik l ik olmamışt ı r. 

Tröst şubelerin in  aktifleri , '  gerçekte, büyük bankaları ve dostları i le 
partnöılerin in paketlerini kontrol eden a labildiğine zengin  a i lelere ait 

Çize/ge 2 
. 1967'de Birleşik Amerika bankalarının ana frösf şubeleri 

Sıra 
Bankalar Aktifleri 

No : (milyar  dolar) 

1 .  Morgan Garanti Trıst (Nüyork) 1 6.8 
2. Çeyz ' Manhatın Bank (Nüyork) 1 3.6 
3. Benkırs Trıst (Nüyork) 1 1 .1 
4 . .  Fırst Neyşınıl Siti Bank (Nüyork) 10.9 
5. lJnayted Steyts Trıst (Nüyork) 8.4 
6. Melın Neyşını l Bank end Trıst (Pitsburg) 7.6 
7. Menüfekçı rırz Hanover Trıst (Nüyork) 7.3 
8. Vilm i ngtın T rıst (Delover) 5.6 
9. Fırst Neyşın ı l  Bank (Şikago) 5.4 

1 0. Kontinentıl l I inois Neyşını l Bank end Trıst (Şikago) 5.1 
1 1 .  Kemikı l  Bank New York Trıst (Nüyork) 4.6 
12. Nozern Trıst (Şikago) 4.5 
1 3. Old Koloni Trıst (Boston) 4.2 
1 4. Heris Trıst end Seyvingz Bank (Şikago) 3.9 
1 5. Bank of Amerika En-Ti-Es-Ey (San-Fransisko) 3.7 
1 6. Klivlend Trıst (Klivlend) 3.6 
17. Neyşınıl Bank  (Oetroid) 3.4 
1 8. Bank of New York (Nüyork) 3.3 
1 9: )irard T rı st Bank (Fiiôdelfiya) 2.9 
20. Fırst Pensilva·niya Benking end Trıst (Fi\ôde\fiyo) 2.7 
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eshamın yoğunlaştığı paketlerden meydana gelir. Bu ai lelerin durum
ları, son yirmi yıl içinde, bankaların kontrol.ü altındaki emekli fonlarının 
hızla artması dolayısiyle de daha çok sağlamlaştı. Sendika birl ikleri ile 
anloşma sonucunda kurulan emekli fonları gerçekten hızla artarak, 1 967 
yı l ına doğru 72.9 mi lyar doları bulmuştu. Böylelikle, yaşı ilerlemiş işçilerin 
i htiyaçlarını sağlamak düşüncesiyle meydana getiri lmiş bulunan fonlar, 
finans ol igarşisinin Birleşik Amerika ekonomisi üzerindeki egemenliğinin 
kuvvetlenmesine yarayan çözümleyici bir araç oldu. 'Işçiler, kendi müca
deleleri sonucunda meydana geti rilen bu fonlardan ödenek a lmakta 
olsalar da .. sendika yönetimlerinin zayıflığı yüziinden, emekli fonlarını 
dev bankalar tarafından kontrol altına alındığı bir gerçektir. 

Mülkiyetin birbirine örü lüp gitmesi, sanayi korporasyonları üzerinde 
kontrol işleminde bankaların işbirliği yapmasını kolaylaştırıyor. Bankalar 
ve öteki finanas kurumları, 225 kadar büyük korporasyona ait eshamın 
% 27.4'ünü dolaysız olarak, ya da tröst şubeleri vasıtasiyle ellerinde 
tutuyorlar. Temsilciler Meclisi komisyonunun raporunda, Vo Itstriyt' i n 
6 büyük bankasının elleri altındaki mülkiyetin birbirine örülüp gitmesi 
opaçık gösteri liyor. çoğu ohvalde, en büyük esham paketi bankanın 
kendi tröst şubesinde yatsa da, önemli bir ' kısım Voltstriyt' in öteki 
bankaları n ın benzer şubelerine ait bulunmaktadır. 

Birleşik Amerika finans oligarşi.sinin enternasyonalleşmes; 

Amerikanın dış ü l kelerdeki yatı rımları hızla artmakta, merkezi Birleş ik  
Amerika olmak üzere kurula n  çok mi l.letli (birkaç memleketin katılmasiyle) 
sanayi korporasyonları türemektedir. Bunla r bi l inen şeylerdir. B irleşik 
Amerika'nın d ış  ü lkelerde kendi başına ve direkt yatırımları tutarı 1 967 
yı l ında 59 mi lyar doları, yani 1 950 yı l ı ndaki dış yatırımların  5 mislin i  
bulmuştur. Bu resmi rakamdır. Gerçekte, bu miktar 1 00 mi lyarın üstün
dedir. Bu a landa yılda yüzde 10 artış normu gözönünde tutulursa, 
yabancı ülkelerdeki sermaye yatırımları, memleket içindeki aktiflere 
kıyasla, çok daha büyük bir hızla artıyor demektir. Amerikan kumpanya
ların ın  yabancı ülkelerdeki şubeleri, her yıl tutarı 1 00 milyar doları aşan, 
yan i  B irleşik Amerika'n ın  ihracat hacmin in  üç misli kadar ma l üretmekte
dir. Büyük korporasyonlardan �er biri, dış ü lkelerdeki mülkiyetleriyle, yı l l ık 
kazançları toplamın ın üçte bir ini sağ lamaktadır. Amerikan işletmelerin in 
dış ülkelerdeki faal iyeti ,  emperyalist devletlerin uluslararası bankaları 
ta rafı·ndan finanse edilen �nfrastrüktür, yol yapımı ve komünal kuruculuk 
temeline dayanmaktadır. Bunun için, bütün bu süreç, Amerikan emper
ya lizmin i  halklara musallat bir soyguncu ve talancıya çevirmiştir. Ve 
tarihte soyguncu ve talancın ın böylesi de görülmüş deği ld ir. 

Yakın geçmişe kadar, Amerikan bankalarının uluslararası yayı l ış ı ,  
yabancı ülkelerdeki sanayi yatırımların ın  artışından geride kalıyordu. 
Ama son birkaç yıl içinde, dev ba'nkalar, bu geri kalışı gidermek için 
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canlı bir faal iyet gösterdi ler. Bunlar, bütün kapita l ist , ôlemindeki ' yerli 
banka kuruluşların ı n  yaptıkları işin hemen hemen ayn ın ı  yapan finans
sanayi grupları ihraç ettiler. 

Ve Amerikan bankaların ın yabancı ü lkelerdeki a ktifi, 1 964'te 6.9 milyar 
dola rken 1 967'de 1 5.7 mi lyar dolara çıktı ve 1 968 y ı l ı nda da 22 milyar  
doları buldu. Şu  da unutu lmamalı k i ,  bu 22  mi lyar rakamı ,  büyük 
Amerikan bankaları nın yurt dışı aktiflerin in gerçek düzeyini ve gücünü 
ifade etmekten uzaktır. öyle ki, Nüyork'un 9 büyük bankası, yurt ' dışı 
aktifler toplamının % 75' ini  ellerinde tutmaktadır. Böylece, en büyük 
Amerikan korparasyanlarına ait a ktiflerin kontrol paketlerine sahip olan 
aynı Voltstriyt fi nans merkezleri, yurt dışı Amerikan «büyük biznes» faal i 
yetine daha büyük ölçüde hôkim olmaktadır. 

Son yı l larda bu yayıl ış ın en önemli hedefi, kapitalist dünyasındaki 
başl ıca bankaların kontrol paketlerini satin a lmaktı . Netekim, «çeyz 
Manhatın Bank» dış ü lkelerdeki şubelerine ek olarak, şimdi, çoğu şu 
veya bu memleketin ya da bölgenin esas bankası olan bir düzineden 
fazla «birleşti ri lmiş» büyük bankanın faaliyeti üzerinde kontrol veya büyük 
ölçüde nüfuz sağ lamış bulunmaktad ı r. Bunlar ın en' önemlisi nin de, «Bart
layz Bank» i le birli kte, Afrika'da Sahra güneyinde ka lan kesimin banka 
sistemine hôkim olan «Standard Bank Limited» (Londra) olduğu söylene
bilir. öteki «bi rleştiri lmiş» bankalar, Arjantin ,  Honduras, Peru, Kolumbiya, 
Brezilya, Venezüellô, Belçika, ı rlanda, Hollônda, Avustu rya ve Dubae'de 
(Arap Yarımadası' nda bir petrol prenslig i) bu lunmaktadır. 

Nihayet, Amerikan emperya l izmi her nerede askeri üsse sahipse, her 
nerede müdahale ve işga l harbi y�rütüyorsa, orada, «çeyz Manhat»ın 
mutlak€! özel bir askeri banka şubesi açmaktadır. Tek sözle, «birleştiri l 
miş» banka ların şubeleri i le «çeyz Manhatın Bank» ı n  askeri şubeler�, 
Birleş ik Amerika dışında 1 .600'den fazla müesseseye sah iptirler. «Fı rst 
Neyşını l  Siti Bank», «Morgan Garanti Trıst» ve «Bank of Amerika» do, 
biraz daha küçük çapta olsa da, böyle ağlar meydana getirmişlerdir. 

Amerikan bankaları ,  son yıl lardaki olağanüstü yayı lmaları sonucuf)da, 
geleneksel görevlerin in ,  yani Amerikan sanayi korporasyonların ın  sınır 
ötesi işlemlerine hizmetin çerçevesinden dışarı çıktılar. Onlar artık kapi
talist dünyasın ın diğer memleketler ve bölgeler finans sisteminin bütün 
o lanla rına sokulmaktadır. Bu bankalar şimdi evro-dolar'ın. yani yabancı 
ban�a la rı n  hesabına yatır ı lan dolarların ana kaynağı  olmuşlardır. Evre
dolar istikrazları yardımiyle, Amerikan bankaları, Uluslararası hesaplarda 
rekabet aracı gözüyle baktıkları a lt ını mevzilerinden iterek, dünya dolar 
standard ını sağ lamlaştırmaya gayret etmektedirler. Amaçları , Amerikan 
emperya l izmine bütün kapitalist dünyası üzerinde tam bir fi nans kontrolü 
sağ lamak. öteki kapital ist memleketleri, Amerikan emperya l izminin 
bütün sınır ötesi alovere ve askeri faal iyetin in finansman ında, Birleşik 
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Amerika hükümeti ve özel bankaları tarafından yaratılan kôğıt dolarlan 
kabul etmek zorunda bırakmaktır. 

Ekonominin tekelleşmesinde yeni aşamanın sosya/ sonuç/an 

Ekonominin biteviye tekelleşmesi, emeğe karşı mücadelede sermayenin 
mevzileri n i  kuvvetlendi rmektedir. 

Birleşik korporasyon, yan i  kongiomerat çerçevesinde çok değiş ik  ve 
çeşitli müesseselerin bir a raya gelmesi koşulları içinde, bütün işçilerin, 
ya da onların önemli bir kısmının işverenlere karşı ortak mücadelede 
birlik olmaları a labi ldiğine zorlaşmaktadır. 

. 

örneğ in, ik i  yıl önce, «Union Karbayt» konglomeratında maden iş·leme 
bölümünün 9 fabrikasında çal ışan işçiler sü rekli ve ısrarlı bir g reve 
geçtiler. Bu g revei lerin esas isteklerinden biri de, kumpanyanm, işçilerle 
toplu sözleşme imzalamak üzere dokuz fabrikanrn da işçileriyle 9örüŞ
melere g irişmesiydi. Ne var ki, .. Union Karbayt .. ın maden işleme dışındaki 
diğer dokuz bölümden elde ettiği  kazançlarlo varlığını  sürdürme. olanağı 
sayesinde, bu konglomeratın sah ipleri g revei lerin isteği ni kabule yanaş- . 
modılar ve onları yenilgiye uğratabildi ler. 

Devlet-tekel kapita l izminin çok çeşitli işlemleriyle ahenkli olarak, ser
mayenin  ortan bir hızla konsantrasyonu süreci, özel l ikle Viyetnam'da 
harbin sürdürüldüğü koşullar içinde, tekellerin fiyat oyunları yordımiyle 
mi l leti soyma olanaklarını a labildiğine genişletti . öyle ki, 1957-59 yıl
larına kıyasla tüketim malları fiyat endeksi 1968'de ortalama 1 21 .2'ye, 
perakende fiyatlarında ise 1 08.7'ye çıkmış bulunuyordu. Toptan fiyatları 
grubunda, ham madde fiyatları endeksi aynı dönemde sadece 10 1 . 1  'e, 
hazir mamüller fiyatları endeksi aynı dönemde sadece 1 01 .1 'e, hazır .ma
müller fiyatları endeksi ise 1 1 1 .3'e kadar yükseldi. Demek Oluyor ki, emek
çi lerin ödediği mal ve hizmetlerin fiyatları ile toptan fiyatları arasındaki 
fark önemli derecede a rtmış ve bu do tekellerin kazançlarını yükselt
melerine yardım etmiştir. Gelişme halindeki memleketlerin soygun ve 
talana tôbi tutulması da, aynı biçimde, fiyat makasın ı n  işletilmesi saye
sinde al ıp yürümüştür. 'hracat fiyatları endeksi 1 12'ye yükselmişken, 
ithalôt fiyatları endeksi sadece 1 04'e çıkmıştır. 

Bütçede askeri masraflar payının kaborması, vergi lerin hızla o rtırı 1-
masrnı gerektiriyordu. Şöyle ki ,  1923 yılında mi l l i  gelir içinde vergi gel ir
leri payı % 1 3  iken, bu pay 1 967'de % 37'ye çıktı. Kontrolleri her zaman� 
kinden daha sağ lam olan tekeller, vergi yükünü emekçilerin sırtına 
aktardılar. 1 951 yı l ında Federal Hükümet vergi lerin in % 55' in i  kapita l i st
ler, % 45' ini emekçiler ödemişti. 1 970 yıl ında ise, kapitalistler bütün 
vergilerin sadece % 32'sini, emekçiler de % 68' in i  ödeyeceklerdir. Yaln ız 
1 969'da emekçilerin sırtına y ığ ı lan verg i. yükü 45 mi lyar doları bul
muştur. 

66 

TÜSTAV



Tekellerin genişlemesinde şimdiki aşamanın en ciddi sonuçlarından 
biri, memleke� hayatın ın büsbütün mi litarizasyonu eği l imid ir. Gerçi harp 
ve mil ita rizm eğ i l imi finans oligarşisi için yen i bir şey değ i ldir. Fakat 
şimdi onun kazancı, her zamankinden farklı olarak, askeri sanayie ve 
yabancı memleketleri n ta lan edilmesine bağl ıd ı r. Muazzam ölçülerde 
siıahlonmaya ayak uyduran üretim, yatırıma elverişl i  koşullar yaratmak
tad ır .. Yabancı ü lkelerde meydana getirilen müesseseler, askeri ü retim 
için gerekli stratejik materyal in gittikçe daha büyük kısmını sağ lamakta 
ve yabancı topraklarda bulundurulan askeri kuvvetlerin i htiyaçların ın  
g ideri lmesini goranti etmektedi rler. 

Memlekette hayatın mil itarizasyonu aşağ ıdaki çizgilerde kendin i  
göstermektedi r :  

- Geçmişte yalnız dünya harplerin in kısa süreleri içinde b i r  miktar 
a rtırılan siıahlı kuvvetler sayısı n ın  rekor bir düzeye çıkarılması ; 

- harp bütçesinin yine rekor denebilecek kadar artı rı lması ve bi l imsel 
a raştırma ların a skeri maksatıara bağlanması ; 

- sınıfsal düşünceyle konulmuş olan ve işçi sınıfını tekellerin çıkarları 
için savaşmaya zorlayan askerl ik mükellefiyetin in barış döneminde devam 
ettirilmesi ; 

- üniversitelerin mil itarizasyonu ve sivil sanayide askeri sektörler 
meydana geti ri lmesi ; 

- ordunun yüksek komuta heyeti i le korporasyonları n  rekor derecede 
sarmaş-dolaş oluşu ; 

- memleket içinde ha lk  yığın ları üzerindeki baskı uygulamaları nda 
siıahlı kuvvetlerin ve polis in daha geniş ölçüde kullan ı lması ve bu orada 
siıaha ve askeri taktiğe de başvurulması ; 

- kendi halkına karşı açık bir savaşa hazırlanı lması ; 

- bütün dünyada halk hareketleri n i  bastı rmak, hükümetler indir ip 
bindirmek için, büyük ve sisteml i  yarı askeri aksiyonlara girişi lmesi ; 

- yabancı '  memleketlerde askeri müdahaleci l iğ in gittikçe ortan ve 
genişliyen ölçülere vardırı lması ; 

- .. üç harp», yani iki harbi ve «orman yangınıarını söndürme» harbin i  
aynı zamanda birlikte yürütme hazırlığı için temel hazırlamayı öngören 
askeri doktrin lerin geliştiri lmesi ; 

- bunun yanıs ıra, sosya list dünya i le .. hesaplaşmak,� üzere bir nükleer 
harhi öngören siıahlanma yarışına a labi ld iğ ine h ız  verilmesi . . .  

Ekonominin tekel leşmesinin bir d iğer sosyal sonucu da, ı rkçı l ığın · ve 
milli şovinizmin a l ı p  yürümesidir. Tekeller, ek kazançla rının büyük kısmın ı ,  
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ezgi altındaki milliyet grupla rın ın emeğini daha geniş ölçüôe sömürerek 
elde etmektedirler. öyle ki, kombina ve fabrikalarda, eyaletlerde ve 
askeri üslerde. mi l l i  grup la rdan işçilere. Birleşik Amerika'da norm olarak 
kabul edi lmiş iş ücretlerinin çok altında gündelik ödenmektedir .  Bu mil l i  
gruplardan çoğu, Amerikayı yöneten beyazlardon daha koyu ya da siyah 
derildir. Emperyalist çevrelerde, ordu mensupları ve her işyerindeki 
nezaretçiler arasında ı rkçı görüşler yayı lmakta ve bunlar ayırım yapmaya, 
mi l l i  azınlı kları ezmeye, zorba l ığa ve insan kırımına sevkedilmektedir. 

Silôhlı kuvvetlerin top ağzına sürü lecek ün iformalı kişi lere ihtiyacı 
ne kadar artıyorsa, tekeller . de, g itgide daha büyük sayıqa zenciyi ve 
Ldtin Amerika kökenl i  diğer vatandaşları cepheye ve emek brigadlarına 
yollama çabalarını o nispette artırmaktadırlar. Beyaz işçiler ücretlerin 
daha yüksek olduğu askeri üretim a lanına oktarı ldığ ından, tekeller. 
sanayide daha 'ziyade mi l l i  azınl ıklara mensup vatandaşları ça l ıştırmak 
zorunda ka lmaktadır iar. Emek ücretlerindeki bu farkı korumak ve işçi 
sınıfının böylece bölünmesini derinleştirmek için, memlekette Ispanyaka 
konuşan zencilere ve halk gruplarına karşı ı rkçı l ı k  teşvik edilmektedfr. 

Direniş 

Tekellerin doymazl ık  ve küstahl ığı a rttı kça, Amerikan halkının geniş 
yığınları da onların gerçek karakterini o nispette açı kl ı kla öğrenmektedi r. 
Milyonlarca insanda. Amerikan biznesi koda man  elebaşılarının, harp 

. kundakçılarının ve devlet makinesindeki bürokratların hep aynı grupa, 
yan i  halkı soyon, onu tehlikelere sürükl iyen, sa ldırı ve ı rkçı l ık  yolunda 
rezil ve kanlı eylemleriyle mi l l i  şerefi ayaklar a ltına a lan, burjuva demok
rasisin in bütün «geleneksel" değerlerini yokeden top lumsal sistemin 
çeki rdeğ ini teşkil eden grupa mensup oldukları konısı kuvvetlenmektedir. 

Halk, Rokteller'lerin yönetici ol igarşisini, ara larında s ıkı bağ lar bulu
nan çeşitli rol lerde, y.ani iki eyalette val i l i k  rolünde, cumhurbaşkanlığının 
Ldtin Amerika üstün yetk i l i  val isi rolünde. Voltstriyt'in en büyük uluslara
rası bankasın ın başkanl ığı rolünde, Güney Afrika köleci devletinden 
gelen kazançlarla kasalarını dolduranlar rolünde. yerli petrol sanayiin in  
ı rkçı işletmecileri rolünde. Viyetnam harbinin ve Birleşik Amerika top
yekun sa ldırganl ık  ve mil ita rizminin ateşli taraftarları rolünde açık-seçik 
görüp tan ımaktadır. 

Mi lyonlarca insan, artık tekellerin ve çağdaş emperyal izmin emekçiler 
için ne büyük bir teh l ike teşkil ettiğini anlamaya başlıyorlar. Ve anti
monopolist duygular temeli üzerinde yeni bir d i reniş hareketi gelişiyor. 
Bir buçuk milyondan fazla Amerikan üniversite öğrencisi, mevcut sisteme 
ve özell ikle mi l itariıme, ı rkçı lığa ve üniversitelerdeki ahıak bozukluğuna 
karşı yapı lan gösteri lere ve d iğer eylemlere katı ldı lar. Mi lyonlarca zenci 
ve Ispanyolca konuşan halk grupları temsilcileri, kurtu1uş ve eşitli k  
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uğrundaki savaşta gereken yerlerini a ld ı lar. Bunlar, yürüttükleri savaşla, 
dış ü lkelerde ha lkların Amerikan emperya l izmine karşı d i renişi a rası n
daki bağlantıyı g ittikçe daha açık ola rak görmektedirler. 

Amerika'da tekel lere karşı en i lkel ekonomik menfaatleri ni savunma, 
emeğin i ' ve sağ l ığ ın ı  koruma mücadelesi vermekte olan işçi s ın ıfı nın 
aktiffiği ve savaşçı yeteneği artmaktadır. Bun!.!n yanısıra ,  sendika l  
harekette büyük yığınları kapsayan kol ların, Mini-lovsoun'un şahsında 
Amerikan emperya lizminin ajanloriyle her türlü i lişiği kesmesine dair 
işaretler de kendin i  göstermekted ir. Otomobil sanayii ve oto yük nakliyatı 
sendikaları gibi en büyük i ki işçi örgütünün ve diğer birçok örgütün 
eylem birliği hareketi, horbe ve ekonominin mil itarizasyonuna karşı 
mücadeleyi geliştirmek, üniversite öğrencileri ve zencilerle gücbi rliğ i  
yol la rı aramak, en karmaşı k  iç sorunlar üzerinde tekellere karşı savaşa 
geçmek eğ i l imindedir. 

Finans oligarşisi, uzun y ı l lardan beri, «yeni», .. ôdil» ve hattô .. büyük .. 
toplum programı slogan ları n ı  geveled iğ i ,  izbemsi evlerin sefa letine, ı rk 
ayırımına ve işsizl iğa karşı «savaş» açmayı vaadettiği sosyal demago
j ilerle, emekçilerin d i renişini kırmaya ça l ı şmışt ı r. Ama çağdaş müca
delenin mantığı ,  sözün eylemle tamamlanmasını istemektedir. Bunun 
için, yönetici s ın ıf d�mir yumruğu kullanmaya boşvurmaktad ı r. Mem
leketin dört bucağ ında ve her şeyden önce 'zenci halka ve üniversitelilere, 
gittikçe artan ölçüde de işçi lere karşı baskın ın  binbir türlüsü uygu lan
maktadır. Nikson dedikleri yeminli anti-komünist bağnaz, adını ananların 
dil ini kurutan şöhretiyle göçüp gitmiş olan senatör Jozef Makkarti ' nin bu 
hortlamış modeli, Bi rleşik Amerika'da modern engizisyonun yeni rej imini 
yarahna çabasındadır. 

Bu mücadelenin en yakın dönemde nası l  sonuçlanacağını kestirmek 
zordur. Yalnız şimdiden güvenle söylenebi l i r  ki, bu mücadele daha da 
kuvvetlenecek ve sertleşecektir. Uluslqrarası a landa Amerikan fi nans 
ol igarşisi de, sosyalist ülkeler cephesinin , d  ünya ulusal kurtuluş hareke
tinin ve kapitalist ü l keler halkları n ın durmadan artan d i renişiyle yüzyüze 
gelmektedir. Bu oligarşi, aynı zamanda, bir yandan kuvvet toplıyon ve 
yer yer d i renerek Voltstriyt' in  nüfuzunu redded,en emperyalist rakipleriyle 
çelişkiler içindedir, 

Birleşik Amerika'nın ahti-monopolist güCıeri, bütün dünyada Amerikan 
emperyalizmine karşı ayaklanmış savaşçıların hepsiyle eylem birliğini 
tedricen gerçekleştirmektedir. Şüphe yok ki, Amerikan halkı finans 
oligarşisin in egemenliğini er geç yıkacak ve anayurdunun .sosyal ve 
politik gelişme doğru l rusunu değiştirecektir. 
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Raystag yanglOl olayınlO içyüıü 
Son zamanlarda dünyçı kamuoyunun d ikkati, tekrar, bundan 37 yıl 

önce Almanya'da meydana gelen olaylara çevri ld i .  27 Şubat 1 933 gecesi, 
faşist d i ktatörlüğün başlang ıcı nda, aşağı-yukarı Hitlerin başbakanlığa 
(şansölyeli§e) gelmesinden sonra' Raystag yakılm ı ştı . Herşey noktası 
noktasına önceden hazırlanmışt ı .  Daha alevler görünür görünmez şan 
sölye, komünistleri suçlama" , ve «iyi kalbli\ vatandaşları» öç a lmaya 
çağırmak için Raystag binası önünde bel i rd i .  

Raystag' ın yakı lması olayı , terörist Hitler rej im i  tarafından, Alman 
Komünist Partisi'ne, bütün i lerici güclere, kırık haçı tan ımqk istemiyenlere 
karşı canavarca saldırıya geçmek için kullanı ld ı .  Derhal olağanüstü 
konunlar kabul edildi . Yüzbin lerce komün ist, işçi, köylü, aydın sorgusuz 
sualsız kapishanelere ve toploma ka�platına atı ldı .  

Fakat bu provokasyonu tertipleyenlerin plônları çok daha genişti. Bu 
olay, onlara, genellikle komünizme karşı, nefret �ttikleri ve ayni zamanda ' 
da korktukları' Marks-Engels-lenin' in 'fikirlerine karşı saldı rıya geçebil
mek için yan ı ltıcı bir perspektif olarak görünüyordu .  

Faşistler dünya komünist hareketine de büyük bir darbe indırmeyı 
düşünmüşlerd i .  1 933 yı l ı .  Mart'ında- Bulgar Komünistlerin in önderi Georgi 
Dimitrof ve a rkadaşları, provokasyonun tertipçileri tarafından, bu olay 
için hazırladıkları Holandal ı  sapık Van der lübe ile, Raystag yangının 
suç 6rtağı gerekçesiyle tutuklandılar. 

Hitlerin ve faşist Almanyo'nın d iğer i leri gelenlerin in ,  komünistlerin 
«cinayetini» açıklamak için lôypsig'te düzenledikleri muhakeme, faşizme 
karşı açılan bir dÔva hal ine geldi. lôypsig Mahkemesi, tam bir hezi
mette sonuçlandı. Raystag yangın olayı , Alman faşi,zminiri ilk büyük 
provokasyanu id i .  lôypsig Mahkemesi sonuçları da onun ifk hezimeti 
oldu. Böyle bir sonuç, büyük Bulga .... komünistinin kahramanca savaşı 
sayesinde, dünya komünistlerin in  ve bütün ilerici i nsanların  yardımı i le 
kazanı ld ı .  1 933 yı·l ının Aralı k  ayında Hitlerci mahkeme Dimitrof ve 
arkadaşları hakkında beraat kararı vermek zorunda kaldı .  

Şunu do bel i rtmeliyiz ki ,  olaylar sırasında Alman komünistleri gerçek
leri açıkladılar ve Raystag ya ngın ın ın bütün gerici emperyalist güclerin 
öncü kolu faşizmin cinayeti olduğunu ıspat ettiler. Almanya Komünist 
Partisi haber ve belgelerinde pravokasyonu açıkladı ve bütün ilerici 

gücleri bu provokasyonun  tertipçilerine karşı savaşa çağırdı. Almanya 
Komünist 'Partisi, provokasyonların, gericiliğin el inde klôsik bir a raç, bir 
antikomünizm silôhı olduğunu belirtti. 

Ik inci Dünya Harbi'nin a levleri içinden geçen ve Alman faşizmine karşı 
savaşa katı lan eski kuşaklar, 27 Şubat 1 933'te Raystag' ın yakılmasından 
sonra, olayı gözleriyle gören anti-komüniztler tarafından yayınlanan 
«Kahverenkli kitap»ı iyi hahrlarlar. Alman komünistlerin in i Ilegamğe 
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itildikleri ve özgür  d üşünceni n  korkunç bir baskı altında tutulduğu ağır 
koşul la r  içinde yüzlerce, bin lerce is imsiz kahraman, olayın genel tablo
sunu meydana getiren gerçekleri birer birer topluyorla rdı .  

Alman faşizminin en büyük harp suçluiarına karşı düzenlenen Nürn
berg Mahkemesipin çalışması sırasında, Raystag'ı yakanların «Oçüncü 
royh» elebaşıları olduğu doğrulanmış, fakat olayın birçok yönü açıklan
madan kalmıştı. Bu açıklanmayon yönlerden Batı Almanya'daki gerici 
çevreler, yeni naziler istifade ediyor, önceleri olduğu g ibi şimdi de 
«Oçüncü Rayh' i» yüceleşti rmeye ça lışanlar, faşistleri n çeşitli uydurma
larını yayıyorlardı .  

Daha 1963 yı l ı nda Federal Almanya'n ın Aşağı Saksonya eyaletiride 
yüksek mevkideki memurlardan biri olan. Frits Tobias'ın ,  Raystag' in bir 
kişi - Holendalı Van der Lübe - tarafından yakıldığı rivayetin i  savunan 
bir kitabı çıktı. Bu rivayet, Alın Teyler ve Hü Tzevı r Ropır  adlı i ki ingil iz 
burjuva tarihçisi tarafından desteklendi .  Daha sonra ayn ı rivayetin başka 
taraftarları da ortaya çıktı. 

Artık bu g ibi görüşleri burjuva fonksiyonerleri b i le yalanl ıyor. 1 968 
yıl ında «Ikinci Dünya Harbi Olay ve Sonuçlarını B il imsel Inceleme Avrupa 
Komitesi .. ' ismi altında Hamburg'ta kurulan komite, 1969 yılın ı n  Nisan 
ayında Raystcıg' ın yakı lması olayına hasredi imiş bir  sempozyum düzen
ledi .  Bu komite komünistlere karşı aşın bir sempatisi olmakla itham 
edi lemez. Batı Almanya Başbakamı  Viii Brand ve Fransa'nın eski Kültür 
Bakanı yazar Andre Malro komiteni n  fahri başkanlarıdıriar. Sempozyuma 
katı lanlar, bir çağrıda bulunarak, Raystag yangını hakkında birşeyler 
bi len herkesin bu bi lgi leri n i  komiteye bildirmelerin i  istedi ler. 

Bunun üzerine Komiteye, Raystag'ın yakıldığı 27 Şubat 1 933 günü 
hakkında kırktan fazla izlenim yazısı geldi . Bunları gönderenlerden 
yedis in in adı h içbi r  zaman basında yero lmadı .  Bunların arasında nazi 
i leri' gelenlerinden birkaç kişi de vardı. 

Komite, Raystag'ın faşistler tarafından yakı ldığı sonucuna vardı. 
Komite yüzlerce şahidin izlen imin i  topladığını beli rtti. Aslında, hayatta 
olanlar arasında ' yangını hazırlayan gruba katı lanlardan olayı doğrula
yacak kimse yok. Çünkü Raystag'a yer a ltı yolundan g i ren bu g rup 
üyeleri olaydan hemen sonra yok edildiler. Fakat buna rağmen yangın 
hazırlayanların yangından 48 saat önce Raystag'ın karşısındaki Göring' in 
sarayının mahzeninde toplanarak Raystag' ı  yakmak için prova yaptıkları 
tesbit edilmıştir. 'i 1k  önce, yangının süratle yayılmasını ve bütün binayı 
sorması'nı sağlayacak çabuk tutuşan kimyevi maddeleri binanın her 
yerine yerleştirmek için özel bir grup g irmiştir. Ancak bundan sonra 
ik inci grup Raystag'a g irmiş, ve Von der Lübe binayı tutuşturmuştur. 
Bütün bunlar hakkında şahitlerin eksiksiz ifadeleri vardır. 

Berlin Teknik Oniversitesi Termodinamo Enstitüsü'nün yaptığı incele-
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meler, bir kişin in bu ölçüde büyük bir yangını  tertiplemesin in mümkün 
olmadığın ı  ispat etmektedir. 
, Komitenin  17 Ekim 1 969 cuma günü sonuçları açıklamak üzere d üzen

lediği basın toplantısın ı n  Paris'te, faşist işgali yıl larında Gestapo'nun 
yerleştiği Lütetsiya otel i nde yapı lması da di kkati çekmişti. Bu rej imin 
işlediği müthiş cinayet hakkındaki gerçeklerin, geçmişte insan l ığ ın  düş
manı faşist rej imin timsa l i  olan bu binada açıklanmasının sembolik bir 
anlamı vard ı .  

Basın toplantısın ın  katı lan Fransız tarihçisi J .  Debarü şunları bel irt
mişti r :  «Birinci, Raystag' ın  yakılması emri bizzat Hitler tarafından veril
miştir. ikinci, Bu işi fi i len Göbelsle Göring yönetmiştir. Bu fikri Hitlere 
veren GÖbels'tir. Oçüncü, nazi yöneticilerinden lçisleri Bakanı Vilhelm 
Frik, Hitlerin müsteşarı Hans Frank ve Alfred Rozenberg bu aksiyondan 
haberdardılar. Aksiyonun pratik hazırl ığ ı  Himler'e, SD şefi Haydrik'e ve 
Berl i n  SS şefi Dalüge'ye veri lmişti. Dördüncü, Dalüge bu hazırl ığ ın  
yapılması için, daha sonraları Gestapo hal ine geler teşkiıatın başında 
bulunan Rudolf Dils' i  yan ı na almıştı ... 

Daha sonra Jak Delarü, yüksek rütbeli iki SS'i n  (hukukçu Heler i le 
doktor Konti 'nin) yang ından önce mahkeme dokümanların ı  hazırlamak 
ve sonra da mahkemenin çal ışmalarını kendi  , kontro l leri altına alma ları 
için direktif a ld ı klarını açı kladı .  

Van der Lübe'ye geli nce, o tutuklandıktan ve Gestapo'nun el ine 
düştükten sonra büsbütün izole ed i ldi .  Sözüm ona itirafları, h içbir vakit 
kendisi tarafından yapı lmamıştır, hatta mahkemede b i le. Hiç bir kimse 
i le, hatta kardeşi i le bi le görüşme imkônı bulamadan yok ed i lmiştir. ' 

Delarü, konuşmasın ın sonunda, nazi lerin Dimitrof' u bu olayın içine 
sok,ma çabaların ın  iflôsla sonuçlandığ ın ı ' bel irtti. Komite üyesi doktor 
Eduardo Kal iç, Bulgar komünist önderi nin, sorgular hakkında hiçbir 
deli le sah ip olmadığı halde, «gerçek üzerinde hatasız sezişlerde .. bulun
duğunu söyledi .  

Komite Başkanı Lüksemburg M i llet Meclisi Başkan ı  Pier Gregoar, basın 
topplantısına iştirak edenlere dönerek, Komitenin yalanlanması imkônsız 
bi rçok belge topladığını ,  nazilerin çi rkin dôva ların ı  sürdürmek için istifade 
ettikleri olayların , içyüzünün ortaya çıkarılmasındaki boşlukların dal� 
durulduğunu açı kladı .  

Bundan sonra söz alan Berlin Onıversitesi Tarih Enstitüsü Djrektörü 
Valter Hofer, «Oçüncü Rayh .. müdôfilerin in 1 945 yı l ından sonra da Hitler 
ve rej imin i  suçsuz göstermek için, Raystag'ı yakan hitlercilerin cinateti 
hakkındaki belgeli delil noksanlığından geniş ölçüde istifade etti klerini 
bel irtti. Artık Raystag'ın yakılması ojayında, Lôypsig dôvasını ,  onu 
tertipleyenlere karşı bir dôva hôline çeviren Georgi Dimitrof ve arkadaş
larından başka, hitlercilerin provokasyonuna kurban olan Holandal ı  
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Vander Lübe'n in de suçsuz olduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. Raystag 
yang ın ı  nazi partisinin yüksek kademeleri nin emri i le bir g rup SS ve SA 
hizmetlileri tarafından çıkarı lmıştır. 

«Ikinci Dünya Harbi Olay ve Sonuçları n ı  Bi l imsel inceleme Avrupa 
Komitesi.. Raystag'ın yakı lması ve Laypsig davası hakkında topladığı 
belge ve materyelleri en yakın gelecekte bir kitap hal inde yayınlamak 
niyetindedir. Komitenin yaptığı incelemeler, başlıca faşist suçlular 
aleyhinde düzenlenen Nürnberg Mahkemesinden sonra da karan l ı k  
kalan birçok yönün aydın latı lmasına yardım etmektedir. 

Komite çalışm? ların ın sonuçları ibret vericidir. Bu sonuçlar, gerçekler 
halklardon ne. kadar  ustal ı kta gizlenmeye çal ış ı l ırsa ça l ış ı lsın, komünist
lerin haklı dôvasının üstün geleceğin i  göstermektedir. Otoriteli burjuva 
politika ve bi l im adamla rı ndan meydana getiri lmiş bir örgütün, komü
nistlerin yı l lar öncesi söyledikleri gerçekleri kabul ,etmesi için 30 yıldan 
fazla bir zamanın geçmesi lazım geldi. Geleneksel bir antikomünizm macı 
olan provokasyonun kendisine güreni lmeyecek bir si lôh olduğu ortaya çı ktı . 

Raystag'ın yakılmosı fi krin i  ortaya atan, olayın rej isörlüğünü yapan, 
yangının en büyük tertipçilerinden biri olan Göbels 1933 yılında, «üçüncü 
imperatorluğun bin yıl sUreceğini» söyleyip 9vünürken, 50 yı l  sonra 
komünizmi k imsenin hatırlamayacağ ını iddia etmişti. Fakat yalnız 12 yıl 
sonra, yani - faşizme karşı büyük zaferin kazan ı ıdığı 1 945'de ne «bin 
yı l l ı k  rayh» vard ı ,  de GÖbels. Yı l lar geçiyor, komünizm fiki rleri ve dôvası 
yaşıyor ve zaferden zafere u laşıyor. Oto Müller 

Ittifaklar politikasının başarısı 
Bir toplum, ancak, işçi sınıfın ın  kurtuluşu temeli üzerinde sermayenin 

egemenliğinden sıyrı labilir. Ne var k i ,  işçi sınıfı, diğer toplumsal güCıerle 
ittifaklar meydana getirmeden sermayeyi yen ilgiye uğratamaz, zafere 
ulaşamaz. Sınıf savaşı tarihinin doğruladığı bu diyalektik bağlantı, itti
faklar politikasının temelidir, komünistlerin, heni iktidara geçmeden 
önceki, hem de egemenliği, ele geçirdikten sonraki tüm devrimci eylem
lerin in önemli bir böı.ümüdür. 

Alman Birleşik Sosyalist Partisi (ABSP) Merkez Komitesine bağ ı Sosya l 
Bi l imler · Enstitüsü .. Beraberce Sosyalizme doğru. ABSP'nin ittifaklar 
politikası n ın tarih i� (1) başlıkl ı bir kitap yayınlamıştır. Alman komün i?t
lerin in güttükleri ittifak politikası üzerine yapı lmış olan bu i lk  incelemede, 
Almanya'nın kurtu luşundan (1945 yılından) günümüze kadarki dönemin 
tecrübeleri ele al ınmaktadır. Kitap, parti ve a rşiv belgelerine dayanı larak  
yazı lmıştır. 

Ilk zamanlarda Almanya'n ın doğu kesiminin, daha sonraları faşist 
rejiınli kapitalist devletin yıkıntıları üzerinde kuru lmuş olan Alman 

(1) /Gemel�sam zum Sozia l ismus. Zur Geschlchte der B�ndnispolitik der 
SED. Berlin,  Ditı. Verlag, 1 969, 507 $. 
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Demokratik Cumhuriyetin in  somut koşullarının bel i rlediğ i  ittifaklar politi
kasın ı ,  ayrıca, uluslararası a renada meydana gelen köklü değişiklikler 
ve öncel ikle sosyalizm gücleri nin hızla bilyümesi gerektirmiştir; Alman 
komünistleri, ittifaklar politikasında, Almanya Komünist Partisinin, kardeş 
partilerin ve özel l ikle Sovyetler Birliği Komünist Partisinin tecrübelerinden 
geniş ölçüde faydalanmışlard"ı r. 

Alman Birleşik Sosyalist Partisinin ittifaklar  politikası , 1 945'ten sonra 
dört aşamadan geçmiştir. Bunları n  her biri, Alman tarih inin i lk sosyalist 
devletinin geçtiği aşamaların koşul larına uygundur. 

1 945-1949 yı l ları arasındeıki a ntifaşist-demokratik aşamada tüm itti
faklar politikasının başlıca sorunları çözümlenmiştir :  işçi sınıfı ile emekçi --
köylüler ittifakı kurulmuştur (Orta hal l i  köylülerin temsilcileri bu ittifakla 
aktif bir işbirl iği yapmışlardır) .  Komünistler, a ntifaşist mücadeleyi yönet
ti kleri sırada ya lnız emekçilerle deği l ,  ayni zamanda menfaatleri, büyük 
tekellerin politikasiyle çelişki hal inde olan toplumsal tabakalarla do 
ittifaklar kurmuşlardı r. Almanya Komünist Partisi. bütün emekçilerin 
mülkiyet hakların ı . koruyacağın ı  programında bi ldirmiş bulunuyordu. 
Antifaşist-demokratik partiler bloku da bu programa dayanı lara k  kurul
muştu. Politik partileri olduğu gibi , toplumsal yığ ın  örgütlerini de içine 
alan Ulusal Cephen in  daha geniş bir kapsamı vardı. Daha sonra ları 
U lusal Cephe, özgürlük  ve Adi l  Barış Halk Kongresi hareketiyle daha do 
genişledi ve kuvvetlendi. 

Antifaşist-demokratik devrimden sosyalist devrime, ' plônlı olarak sos- " 
ya lizm kuruculuğuna geçiş döneırıinde (1 949-1 955 yı l ları arasında) 
ittifakın çerçevesi bir hayli genişledi. Işçi sınıfı ile bütün emekçiler ve 
aydınlar a rasındaki ittifak ağır l ık kazandı .  Kitapta belirti ldiği g ibi, «Dünya 
gücleri oran ı  ve somut" tarihsel koşullar, işçi sınıfına ve onun partisine, 
bütün emekçileri, hatta küçük ve orta işletme sahiplerin i ,  ve bu arada, 
büyük çiftçileri devrimsel değişimler süreci içine celbetmek i mkônını veri
yordu. Ve onlar, yeni toplumsal düzenin  kurulmasına birer emekçi olarak 
kotılıyorlardı.» 

Sosyalist üretim i l işkilerin in  zaferi uğrunda yürütülen mücadele aşa
masında ( 1956-1 962), işçi sın ıfı i le kooperatifçi l i k  yoluna girmiş olon orta 
hal l i  köylüler a rasındaki ittifak kuvvetleniyordu. Zanaatçılar; serbest 
meslek sahipleri ve fabrika .sahipleri de sosyal ist toplum kuruculuğuna 
katı lmaya başladılar. Bunlar, devletle sıkı bir işbirliği yapmaya koyuldu
lar. Marksistlerl� hristiyanlar arasındaki işbirl iği i l işki leri de" kuvvetlendi .  
Bu suretle Ulusal Cephe, sosyal ist halk hareketine dönüştü. 

1 962'den sonra başlıyan gelişmiş sosya l i st ' toplum meydana getirme 
mücadelesi, işçi sınıfı i le onun Marksist-Leninist Partisin in rolünün 
g ittikçe arttığ ı  koşullar iç inde yürütülmektedir. Parti , işçi sınıfından başka, 
sosyal i st aydınlar, kooperotör köylüler ve toplumun diğer tobakalariyle 
sıkı bağlar kurmuş bulunmaktadır. Bu aşamada proletarya, d iğer sınıf 
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ve tabakalarla elele sosya l ist toplumu kurmakta, on-la rı n  çıkarları i le sos
yalist toplumun çıkarları ara sı nda tam bir ahenk yaratmaktad ı r. Bu 
politika, .. Sosya l izm sizin için gerekl id ir, siz de sosya l izm için gereklisiniz.» 
şıarı altında yürütülmektedi r. 

Alman Bi rleş ik  Sosya list Partis i ,  somut koşul ları yaratıcı şekilde tahl i l  
etmekte, gücleri tam zamanında bi rleştirip seferber edebilmekte, her 
dUl'uma uygun işbirl iği biçimleri uygu lamaktadır. Ittifaklar politikasın ın 
başaJIsıni sağlayan da bunlard ı r. ittifak lar politikası, şu temel prensipler 
üzerinde gerçekleşti r i lmekted i r :  Gönü l lü lük  prensibi, sosya l izm mevzilerine 
geçişte çeşitli şekil ler ve metotlar uygulama prensibi, i kna etme 
prensibiyle birl ikte kapita l izmi hartlatmaya çabalayan güclere karşı idari 
tedbirler uygu lama prensibi, en önemli meseleleri bütün emekçilerin 
a ktif ve demokrati k katılaşlariyle çözümleme prensibi .  Partin in bu po
litikası, işçi sınıfın ın  müttefi kleri cephesinde deri n ekonomik, sosyal ve 
politik değ işimler meydana getirmekte, bütün halk ın sosyalizm kuruculu
ğ una aktif olarak katılması için en elveriş l i  koşul la rı yaratmaktad ır. 
Alman Birleş ik  Sosya l ist Partisin in  tecrübesi, bu politikanın doğruluğunu 
ıspat etmiştir. 

K. E,o Voroşilof'un ölümü 
Kliment Efremoviç Voroşi lof a rtı k a ramızda bulunmuyor. O, hayatın ın 

sonuna kadar ça lıştı ve nöbette bi r er gibi ö ldü.  Kl iment Efremoviç, işçi 
sınıfının çıkarları, sosya lizmin zaferi için Komünist Partisi saflarında 60 
yı ldan fazla devam eden savaş yolunu canlandıran ik inci kitabını hazırl ı 
yordu. B i raz önce, dergin izin geçen sayısında onun Vlad im i r  I I  iç len in  
hakkındaki heyecan l ı  hatı ra larını okudum. Voroşilof'un Rusya Sosya l 
Demokrat Işçi (Bolşevik) Partisi'n in  4. Kongresinde leninle yaptığı i l k  
konuşma bütün hayatına yön vermişti. 

Kliment Efremoviç len in' in yakından tanıyor ve kendisi ne büyük değer 
veriyordu .  lenin ' in partisi saflarında Voroşi lof, i l legal devrimci l i kten Sov
yetler Birl iğ i  Komün ist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyel iğine, tesvi
yeci l i kten Sovyetler B i rliğ i Yüksek Şurası Prezidyumu Başkan l ığ ına ,  Kızı l 
muhafız kıta ları ve partilOn müfrezeleri komutanl ığından Mareşa l l iğe 
kadar uzun bir  yol geçti . K. E. VOToşi lof, hayatın ın önemli bir kısm ın ı  
Sovyetler Bir l iğ i  Si lôhlı Kuvvetlerin in kurulmasına hasrett l i ,  15 y ı l  Savunma 
Komiserl iği yaptı. Parti',n in verdiği her görevde, Sovyet sosya l ist devleti nin 
sağlamlaşması, halk iktisad iyatı ve kültürünün gel işmesi, halk lar arası nda 
barış ve güvenl iğ in sağlanması için bütün varl ığı ile ça l ıştı . 

Karşı-devrimcilere ve müdahale ordularına karşı savaşın ağır g ün lerin i  
iyi hatı rlıyorum. Voroşilofla 1 91 8  y ı l ı  Haziranında Kızı l Suvari Ordusunun 
kuruluşu sırasında tanıştım. Bende si l inmez izler b ı ra ktı. Gen iş pol iti k 
görüşe sahip ve devrimin zaferine bütün kalbiyle i nanmış bir devrimci
bolşevik vardı karşımda. Fikirleri ndeki i nandırıcı mantığ ı, doğru ve açık 

75 

TÜSTAV



görüşleri, güzel endamı ve enerj ik  hareketleri tam bir ahenk 'çindeydi .  
Oldukça büyük savaş tecrübesine sahiptim. Voroşi lof gibi cesur. yürekl i 
az insan gördüm. Onun bu üstünlükleri, bir gösteriş mahsulü değildi, 
yüksek parti bi l incine sahip bir insanın tabii belirtileriydi .  

Voroşi lof'un karakterindeki doğruluk ve samimiyet, nezaket ve 
arkadaşlık duygusu ile sımsı kı örüıüydü. Onunla birl ikte çalışmam ben im  
için büyük bir parti okulu oldu. Politik a landa, Kl iment Efremoviç' in  etkil i  
tesiri e ltında geliştim. 

Sovyetler Birliği Komünist Partisine uzun yı l lar  h izmet etmiş asker, V. ı .  
Lenin' in sad ı k  öğrencisi ve savaş arkadaşı, Sovyet ordusunun anıimış 
komutanı, mi lyonla rca emekçinin sevg isini, saygısını ve takdirini kazan
mış efsanevi halk kahramanı Kliment Efremoviç Voroşi lof'un artık 
aramızda olmaması kalblerimizi sızlatıyor. 

Kliment Efremoviç Voroşi lof'un hayatı, proleter. yen i lmezl iğinin muhte
şem bir örneği id i .  Tatlı bir şarkı gibi hoş akisler bıraktı. Güzel şarkılar 
ve kahramanl ık lar gibi ö lümsüzlüğe ve ebedi l iğe kavuştu. 

Evremon Jen'i kaybettik 

S. M. Budyoni 
Sovyetler Birl iği Mareşal i ,  3 defa 

Sovyetler Bir l iği kahramanı 

Guadelup Komünist Partisi Genel Sekreteri Evremon Jen yoldaş, 3 
Ara l ı k  1 969'da Guadelup adasından oönerken bir uçak kazasında öldü. 
Böylece emekçi sınıfla rının dô\lası, barış, demokrasi ve sosya l izm uğrunda 
savaşan bir devrimcinin hqyatı sona erdi .  

Jen yoldaş 4 Haziran 1 920'de Ans-Be'rtman'da (Guadelup) bir emekçi 
köylü !ıi lesinde düı:ıyaya geldi .  Yedi çocuklu a i lenin en büyüğü olan 
Evremon Jen, daha küçük yaşta ça l ışmak zorunda kaldı ve i nsafs ız 
sömürüyü çabucak anladı .  Evremon Jen, i lerici görüşlere sah ip  bir aile
dendi. Kardeşi hitlercilerle işbirliği yapan rejime karşı savaşta jandarma 
kurşunu ile ölmüştü. 

Evremon Jen, Guadelup Komünist Partisin in  1 944'te kuru luşundan bu 
yana, Partin in  çalışmalarına faal olarak katılmaktaydı. Sömürgeeilerin 
,eziyetine karşı hal k  d i renişinde ileri gelen bir savaşçı ve yetenekli bir 
örgütçü olan Evremon Jen halk yığınları a rasında kısa zamanda nüfuz 
kazandı. Jen yoldaş Cezayir harbine katı ld ı ,  Guddelub'ta keyfi hareket
lere son verilmesi ve adanın muhtariyete kavuşması için savaştı. Birçok 
defa polis kovuşturmalarına uğradı ve tutuklard ı .  

Partisinin sadık  b i r  eri o lan Jen yoldaş 1 958. yı l ında Guadelup Komü
nist Partisi Politbürosuna üye seçild i .  1 961 yı l ında Guadelup Komünist 
Partisi örgüt sorunları Sekreteri oldu. 1 964 yılı Kasım' ında yapılan Partin in 
3 .  Kongresinde Genel Sekreterliğe seçildi .  1 968 yı l ında yapılan partinin 
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, 
4. kongresi, Guadelup Komünist .Partisin i n  ideolojik ve örgütsel gelişmesi, 
işçi sınıfı ve bütün emekçilerin öncüsü ha line gelmesi için canla başla 
çalışan eden Jen yoldaşı yeniden Genel Sekreterliğe seçti. 

Jen yoldaş, bi rkaç ay önce .. Barış ve Sosyal iım problemleri» dergisinde, 
Guadelup komünistlerin in,  s ın ıf savaşın ı n  bugünkü ödevlerin in  çözümü 
ve emekçi halk ın u lusal çıkarları uğrunda yürüttükleri savaşı anlatan bir 
yazısı yayınlanmıştı. 

Metin bir enternasyonalist, Marksizm-leni nizm temeli üzeri nde komü
nistlerin a rdıcıl dayanışmasın ın hararetli bir· ta raftarı olan Evremon Jen 
d ünya kom9nist hareketinde birliğ i n  sağlanması için savaşıyordu. 1 969 
yılı Haziranında Moskova'da yapılan Uluslararası Danışma Toplantışına 
katı lmıştı. 

Evremon Jen'in hatırası, bu yüce komünist tan ıyanların ve vaktinden 
önce aramızdan ayrılan yoldaşımızın hayatını hasrettiği ülkü uğrunda 
savaşanların belleğinde da ima yaşıyacaktır. 

Komünist Parti lerinden kısa haberler 

Avusturya'da 

.. Folksştime» gazetesi, Avusturya Komünist Partisi Başkan ı  F. Muri'n in,  
Partinin sorun ve ödevlerine da i r  raporunu okuduğu Parti Merkez Komi
tesin in  Vii i .  Plenumu kararlarını yayın la mıştır. AKP MK, XiX. ve XX. 
kongreleri · kararlarının, Partin i n  politikasında ve eylemlerinde yönetim 
kılavuzu olduğunu bir kere daha doğrulamaktadır. Bu yüzden, bu karar
ların çığnenmesinin veya kararlara karşı nereden gelirse gelsin hücum
ların önlenmesi gerekmektedi r. 

AKP MK'nin 27 üyesinin, Uzlaşma Komisyonunun E. Fişerin partiden 
ç ı ka rı l masına dair kararnamesi a leyhindeki bildi risiyle i lgi l i  olarak 
Plenumun korarı nda, mümkün olduğu . kadar daha sağlpm ideoloj i k  
birliğe varırması için, an laşmazl ık lar ve bun ların ortadan kald ı rı lması 
konusundaki tartışmalarda karş ı l ık l ı  suçlamalara başvurulmadan yapıcı 
görüşmeler yolu tutulması istenilmektedir .  

Kararda, F. Muri 'nin .. Veg und Tsil» dergis in in üçte birin i ,  «Folks
ştime»nin de bir sayfasını çeşitli görüşlere yer veren tartışma yazıla rına 
ayırmalorına dair  teklife MK'nin taraftar olduğu belirtilmektedir. 

Planum, AKP MK üyesi F. Marek' in burjuva basınında yazı lar yayınla
masını yeren bir karar kabul etmiştir. 

AKP MK kararında, komün istlerin, tartışma şekli altında parti katar
larına karşı burjuva gazetelerinde, radyoda ve televizyonda fi kir beyan 
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etmeleri gibi zararlı bir pratiğ i n  karşısında olduğu bel i rti lmekte, bütün 
MK üyelerinin gelecekte bundan kaçınmaları ısrarla istenmektedir .  

AKP MK, komünist gençlik hareketin in  meydana geti r i lmesi için hazırlık 
ça lışmalarına devam edilmesi kanaatindedir. Henüz kuru luş halinde olıırı 
gençlik grupları program ve tüzüklerini kendileri hazırlamaktadırlar ve 
örgütlerini kendileri yöneteceklerdir. AKP, bu şekilde ortaya çıkan komU
nist gençlik hareketine, politik ve ideolojik bakımdan Partiye bağlı biricik 
komünist gençlik hareketi gözüyle bakmaktadır ve ona her türlü politik, 
teknik ve mali yard ım yapı lması gerektiğ i ne inanmaktadır. 

Muri yoldaşın raporunda, Avusturya Ozgür Gençl i k  Birliği ile tartış
maların devam etti ri lmesini ve bu örgütün ileride komünist gençlik 
hareketiyle birleşmesin in  sağ lanmasını teklif etmiştir. AKP MK bu görüşü 
desteklemektedi r. 

Plenum, F. Tsapfı, gençlik hareketinde parti doğrultusunun uygulaman
masını reddettiğ i  için AKP MK Siyasal Bürosundan çıkarmıştır. 

Plenumda ele a l ı nan �orunların oylanmasında azınl ıkta ka lan E. Kodi
çek, F. Vest ve M .  Urban AKP MK Siyasal Bürosundan ayrı lmışlardır. 

Plenumda kabul edilen kararda bel i rti ldiğine göre, revizyonizm ve 
dogmatizme karşı daimi ideolojik bir savaş her ne kadar l üzumluysa da, 
partinin, politik amaçlar ve ödevlerle ilgili çal ışmalarını ,  özel l i kle önii
müzdeki parlamento seçimleri dolayısiyle ön plôna a lması gerekmektedir. 

Bu plenumda, partinin yönetici organlarında çal ışmaktan vazgeçen 
F. Vest, E. Kodiçek, M. Urban'in ve MK Siyasal Bürosundan çıkçınfa n  
F .  Tsapfın yerlerine yeni üyelerin seçi lmemesine oybirl iğiyle karar veril
miştir. Gelecekte Sendikalar Birliği Fraksiyonu Başkanı Dr. L. Horak'ın 
Siyasal Büroya seçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Plenum, «Folksştime» gazetesi başyazarlığ ından· uzaklaştı rı lan F. Vest'in 
yerine, geçici olarak F. Fürnberg'i görevlendirmiştir. 

Sonuç olarak Plenum, 1 Mart 1 970'de yapı lacak Parlômento seçim
lerinden sonra Partinin XXi . Kongresin in  toplanmasına karar vermiştır. 

ISPANYA'DA 

Ispanya Komünist Partisi MK. Yürütme Kurulu, d iktatör franko'nun 
kabinede yaptığı değişiklikle i lgi l i  bir bildiri yayınlamıştır. 

Bildiride, özellikle, Franko rej iminin bu derecede sarsıldığı koşullar 
içinde yapılan bir hükümet değişikliğinin, Franko'nun denge politikası 
diye adlandırılan siyasetini sürdürmeye muktedir  olmadığını gösterdiği 
ve iktidarın ı  ayakta tutabilmek için etrafına çeşitli gerici ve faşist klikleri 
topladığı belirtilmektedir. 
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Bildi ride. değiştirilen bakanların sayısına bakıl ırsa; bunun rej imin bütün 
tarihi boyunca yapılan en büyük değ iş ikl i k  teşkil ettiği .  ve Frankocu 
güclerin tükenmekte. rej imi kemiren buna l ım ın .  alabi ldiğine derin ve 
ümitsiz olduğunu ispatlodığı anlatılmoktad ı r. 

MK Yürütme Kuru lunun fi krince. rej imin «zirvesindeki.. bunalım ve 
an laşmazlı kların derinleştiği şu zamanda işçi ve demokrasi hareketi nin. 
b ir  bütün hal inde tüm olanaklardan kesin surette ve cesaretle yararlan
ması. mevcut sistemin zayıflamış olan yapısına darbeler indirmesi. yeni 
yeni gedikler açması. iktidarı çeşitli a lanlarda serbest hareket olanak
ları ndan yoksun bı rakması. hükümeti tavizferde bu lunmayo zorlama s ı . 
diktatörlilğün  başarısızl ı kları ve zayıflı kları yüzünden elinden kaçırd ığ ı  
bütün mevzileri ele geçirmesi gerekmektedir. 

Burada kesin önemi olan unsur şudur:  Yığ ın hareketi. hükümete bir 
dakika bile soluk a lma olanağı vermemelidir. Işçi sı nıfı ve bütün halkı 
i lgi lendiren sorun ların çözümünü el inde toplamış olan yığınsa l hareket. 
zayıflığl 'giiıiKlen güne daha fazla beli ren rej ime karşı kesin hücumlara 
geçebi l i r  • .  

Işçi komi�elerin i n  önünde. toplumda daha aktif bir rol oynamak. mem
leket hay�tıı'ldaki görevini daha açık olarak �rtaya koymak olanakları 
bel i rmiştir. 

Bi ldiride. yığınların örgütlenme ve savaş kabil iyetleri n i  geliştirme. yeni 
savaş biçimlEtri bulma sürecinde. basın özgürlüğü. birlıklerde birleşme. 
toplantılar dipenleme. k ısacası bütün demokratik örgütleri artırma istek
lerinin öne'süfülrriesi gerektiği bel irtilmektedir. 

işçiler ve diğer vatandaş zümrelerine iş temini uğrundaki savaş süre
cinde genel siyasal grevler Ile ulusal çapta grevler yapılması için gereken 
koşullar m.ydona gelmektedir. 

Halk YI$l,riları savaşın ın genişlemesinde. komünistlerle i lerici din adam
ları ve ilertd katolik çevreleri arasındaki işbirliği önemli bir rol oynamaya 
devam ed,cektir. 

Komün1st Partisi ve komünist gençlik örgütleri. özell ikle şuna dikkat 
edeceklerdir:  Ordunun erleri ve subaylon arasında d iktatörlüğün emrinde 
baskı ô leti haline gelmeme bilincini uyandırmak. halka yoklaşma fikrini 
aşı lomak; si lôhlı kuvvetler içinde g itgide daha fazlcı hissedilEm demok
ratik yenilEışme eğilimlerini g üclendirmek. 

Komünistler. emekçilerin ve diğer vatandaş zümrelerinin eylemlerin i  
desteklerken. partiyi çok taraflı olarak kuvvetlendirmeli. siyasal eylem
lerin düzeyini yükseltmel idir. Komünistler. halka daha mutlu gelecekleri
n!n yolunu kapayan d üşmanlarını açıklamalıdır. 
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Yürütme Kurulu, bir çağrıyle, partin in bütün maha l l i  komitelerin i ,  yeni 
hükümetin gerçek çehresin i  ve muhtemel manevralarını açığa vurmak 
için d iğer pol itik güclerle bağ lar kurmaya, Frankoculuğa karşı ortak 
savaş metodları hazırlamaya ve 'Ispanya Komünist Partisinin kararların ı  
izah etmeye davet etmiştir. 

MEKSIKA, MERKEZI AMERIKA VE PANAMA KOMUNIST 
PARTilERININ DANIŞMA TOPLANTISI 

Meksiko Komünist Partisi, Honduras ve Salvador komünist partileri, 
Gvatemala Emek Partisi, Kosta Rika Halk öncüsÜ Partisi, Nikaragua 
Sosyalist Partisi ve Panama Halk Partisi savaş tecrübeleri teatisinde 
bulunmak ve emperyalizmle iç i rtieaa karşı eylem birl iğini sağlamak 
için Vi. Bölgesel Danışma Toplantısı yapmışlardır. 

Danışma Toplantısı bi ldirisinde, «yapı lan düşünce değişotokuşu. 
memleketimiıde devrimci savaş düzeyin in çeşitli olduğunu bir kere doha 
ortaya koydu» denmektedir. Bu ü lkelerde mevcut özel koşullar, her birin i n  
program, stratej i ve  taktiğ in i ,  emperyal ist zülmün derecesini  emper- ' __ 
yal izine bağl ı  gerici rej imierin «dayanışma51»nl ve devrime düşman 
güclere karşı savaşta bizi birleştiren ve birl ikte savaşmamızı gerektirip 
mümkün kılan ortak yan ı  tespit etmektedir. 

DanışriıQ, Toplantısına katı!anlar, her ülkede devrimin çok çeşitli biçim 
ve yolları alal:)i leceğin i ,  fakat amacın tek olduğunu belirtmişlerd ir. Bu 
bölgede devrimin zafere ulaşması için devrimcilerin düşmana karşı 
birlikte eyleme geçmeleri gerekir. 

Dan ışma toplantısı, Salvador'la Honduras ' a rasındaki harbi gözden 
geçi rd i .  Bu harbin, her iki ülken in  halkları a rasında nifak -tohumu saçan 
Amerikan emperyalizmin in ve oligarşileri n menfaatleri yüzünden çıkan 
bir haksız harp olduğu sonucuna vard ı .  Bu savaşı, emperyalizmin hôkimi
yetin in bunal ım ı  yaratmıştır. Böyle bir savaştan,  ancak, her iki ü lkedeki 
i lerici güclerin demokrasi, bağımsııl ık, sosya l i lerleme ve halkların refah ı  
uğrundaki savaş temeli üzerinde birleşmeleriyle kaçınılabi l ir . 

V. ' i .  lenin' i n  doğ�munun yüzüncü. yı ldönü'trıünüh bütün dünyada kut
lanmasiyle i lgi l i  olarak  Danışma Toplantısı, Meksika, Merkezi Amerika ve 
Panama komünistleri ni ,  geniş hal k  yığın ları arasındaki eylemlerini kuv- _ 
vetlehdirmeye, lenin' in öğretisin i  derinden öğrenmeye davet etmiştir. 

Gelecek', toplantıda Merkezi Amerikada'ki ekonomik bütünlenme 
(entegrasyon) sorununun ele a l ınması kararlaştırı lmıştır. 
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