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• 
Bütün ül"elerin proleterleri, birleşiniz! 

YENI 5-6 
--

CAG 
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1964 

Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 

Işçi ve sendika hareketinde savaşın 
ve birliğin gelişmesi 

Louis Saillant 

Kapitalist ülkelerin işçi sınıfı bu yıl emekçilerin uluslararası 
dayanışma günü 1 Mayıs bayramını, gerek hareket birliği alanında, 
gerek tekellerin saldırılarına karşı yürütülen savaşta, daha da güç
lenmiş olarak kutluyor. 

Son zamanlarda, milletlerarası işçi ve sendika hareketinin yeni 
başarılar elde etmesinin nedeni, milletlerarası politikanın gelişme
sinde beliren olumlu eğilimlerdir. Bu gelişme başlıca iki yolda 
görülüyor. Bunlardan biri, sosyal sistemleri çeşitli memleketler 
arasındaki münasebetlerde gerginliğin azalması, barış içinde yan
yana yaşama prensibinin uygulanması yolunda atılan ilk teşkilatlı 
olumlu adımlardır. İkinci yol, emperyalizme karşı savaşın keskinleş
mesi ;  emperyalist güçlerin bu savaşı kendi saldırgan hareket
leriyle önlemeğe çalışma teşebbüslerine rağmen geri çekilmek zo
runda kalmalarıdır. Bu gelişmelerin birincisi birçok olayda konkre 
bir şekil almıştır: Nükleer silah denemelerini kısmen yasaklıyan 
Moskova Antlaşması, sınır ve bölge anlaşmazlıklarında barışçı çözüm 
yolları bulma alanında Sovyet hükümet başkanı ile diğer devlet 
başkanları arasında mesaj teatisi, Fransanın Çin Halk Cumhuri
yetini tanıması v. s. '" Bu olumlu adımlardan başka, bütün dün
yada anti-emperyalist savaşta büyük bir gelişme görülmektedir. 
Emperyalistler sık sık yenilgiye uğruyor, gerilemek zorunda kalı-
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Grev savaşı 
istatistiklerinden 

FRANSA 
CGT- nin genel sekreteri, 
Benoİt-Frachon 'un açıkla
dığına göre, 1963 yılında 
yapılan grevlerin insan gü
nü tutarı 10 milyona yüksel
miştir. Bu, son 10 yıl içinde 
görülen en yüksek sayıdır. 

BİRLEŞİK AMERİKA 
Çalışma Bakanlığının açık
lamasına göre. 1963'de 
grev sayısı 3400-e yüksel
miştir. Bu grevlere 
1.030.000 kişi katılmışıır. 

YUNANİSTAN 
«Elevtlıeros Typos» gaze
tesine göre, 1963-de 1 ıııil
yonu yakın emekçi grev
lere katılmıştır. (Bu rak
kam Yunanistanda Iıir rp
kordu!'.) 

HOLLANDA 

Merkez İstatistik Bürosu
nu açıkladığına göre, 196:3-
de, grev insan günü sayısı 
400.000-e yükselmiştir 
(1962-de 9.000). 

SİNGAPIJR 
1963-de grevlerde 400.000 
işgünü kaybolmuştur. Yal
nız Ekim ayındaki grev 
insan günü sayısı, bütün 
1962 yılı içinde yapılan 
grev insan günleri sayısın
dan yüksektir. 

GÜNEY KORE 
400.00 emekçi 1963 Kasım 
ve Aralık aylarında; 
140.000 emekçi de Ocak 
1964-de grevlere katılmış
tır. 
1964-de grev hareketi 
kroniki 

İTALYA 
Ocak: Yeni bir toplu söz
leşme istiyen tekstil işçi-
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yorlar. Bu gerilemeyi gösteren olaylar 
çoktur: Amerikanın Küba'ya karşı sal
dırganlık politikasında uğradığı yeni 
yenilgiler, Panama halkının bağımsızlık 
savaşı, Cezayirde sosyalist devrimin ke
sinlikle gelişmesİ, Zengibar'da anti- em
peryalist devrimin zaferi, Güney-Viet
nam'da partizanların ülkelerinin bağım
sızlığı, özgürlüğü ve birliği uğTumlaki 
savaşta elde ettikleri büyük başarı
lar _ . .  

Çağdaş işçi ve sendika hareketinin 
içinde gelişip yayıldığ'l milletlerarası du
rumu doğru olarak değerlendirebilirsek, 
tekellere karşı yürütülen geniş savaş
lardaki gelişmeleri, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası çaptaki sendika hareketi 
birliğ'inin gelişmesini daha açık şekilde 
görürüz. 

Tekellerin saldırıları Fe emekçilerin 
lmrşı saldırıları 

Son zamanlarda, tekellerin saldırıları 
ile buna karşı işçi sınıfının giriştiği sa
vaşın özellikleri nedir? 

Milletlerarası kapitalin daha da artan 
konsantrasyonu ve santralizasyonu, tek
nik ilerleme ve üretimdeki ihtisaslaşma, 
tekellerin işçi sınıfını daha fazla sömür
melerini kolaylaştırıyor. Tekeller, böy
lece dünya piyasasındı karşılaştıkları 
sürüm zorluklarından ve rekabetin her 
gün daha çok artmasından doğan yükü 
işçi sınıfına yükliyebiliyorlar. Özellikle, 
Batı Avrupada altı ülkeyi içine alan 
Ortak Pazarın kuruluşu bu eğilimlerin 
bir sonucudur. Ortak pazar, mali oli
garşinin «kapitalist entegrasyon» yoluy
le pazarları bölme ve imtiyazlarını ko
ruma. uğrunda yürütülen çetin savaşın 
ortaya koyduğu güçlüklere çözüm yolu 
bulma teşebbüsünden başka bir şey 
değildir. Bu politika ilk ağızda iki sonuç 
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doğurmuştur : Bir yandan cn güçlü tekel
Icrin kazançlarında, bugüncdek duyul
mamış hir artış görülmüş, öte yandan 
milli vc özellikle milletlerarası alan
larda tekeller arasında çelişmeler daha 
da keskinleşip derinleşmişıir. 

Milletlerarası tekel birlikleri, devletin 
üzerindeki baskılarını arttırıyor;devlet 
bunların ellerinde bir araç oluyor. Sözde 
milli menfaatleri öne sürüyorlar, amma 
aslında bencil amaçlarını gerçekleştir
mek, yani azami karlar elde etmek isti
yorlar. Onlar için, devlet, vergi ve en
flasyon yoluyle, milli geliri kendi çıkar
larına göre bölecek hir araç oluyor. Tekel
ler, süresiz üretim ve tedavül alanında 
devletin müdahalesini genişletmeğe çalı
şıyorlar. 

Üretim, ticaret, ulaştırma, basın, pro
paganda, banka alanlarındaki bütün 
araçları ellerinde tutan tekeller, gerek 
işletme içinde, gerek işletme dışında, 
emekçilerin hayatının bütün alanlarında 
baskılarını genişletiyor ve onları serma
yeye hağımlı bir hale getiriyor. Sendika 
haklarını kısacak, grev hakkını yasaklı
yacak veya sınırlandıracak, işgücünü 
sömürmeğe devamı sağlıyacak, güçler 
dengesindeki gelişmelere ve işçi sını
fının yürüttüğü savaşlardaki ilerleyiş ve 
gerilernelere göre, bu sömürmeyi önceki 
seviyede tutacak veya artırmağa araç 
olacak polis rejimIeri kUl·uyorlar. 

Kapitalistçe sömürmedeki artış birçok 
alanda belirmektedir. Her şeyden önce, 
haya t pahalılığı ile ücret seviyesi arasın
daki uçurum her gün derinleşmektedir. 
Dolaylı dolaysız bütün vergiler, enflas
yon, fiyatlardaki artış, emekleriyle ge
çinenlerin satın alma gücünü azaltan 
unsurlardır. Artan ihtiyaçlarını karşılı
yabilmek için emekçiler, kredi ile mal 
alma usulüne başvuruyorlar. Kapitalist 
şekilde taksiıli ve kredi ile satış büyük 
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leri, iki . k.,ı", ",illi gr.·v 
düzenledıler. 
Milaııo-da 80.0nO demİr· 
çelik işçisi grev yaptı. 
Şubat: Kamu sektörünue 
çalışan 1.750.000 işçi ve 
memur; kimya ve ecza('ılık 
sanayiinde 200.000 işçi , şe. 
hir ulaştırma araçlarında 
çalışan 100.000 memur, 
sağlık memurları, "adyo VI' 
televizyonda çalış,m işçi 
ve memurlar grevlere ka· 
Iıldı. 
,ı1art: Emilya.Romana eya
leıindt> çalışan 60.000 za
naatçı kadın işçi, 48 saat
IiI, },ir greve katılılı. 
Nisan başında: C('re tlcri n 
yükseltilmesini isliyen 
500.000 üpdet Demiryol· 
lan YI' T"lgl'<lf.Telefolı

· 
iş

çileri liTe\" yaptılar. Ayak
kalıı sanayiinde çalışan 
J:ı5.000 işçi , i oplu sözleş· 
mdpr'in ypnilen ırıpsi için 
",illi grev düzenlediler. 

FRA:\SA 

22 Ocak Serı N azer'de iş
letmelerin hüyiik sayıda 
işçi çıkal'malarıııı protesıo 
edl'n :ıo.OOO İşçi, iş hak
larmı savunmak İçin IlÜ' 
mayiş düzenledih.,,·. 
Subal: Milli Orta ve yük· 
sek öğret iınde çalış:ııı . 
45.000 işçi ye meıııııl' 48 
saat g-I'ev y['ptı. 
18 lV/arI: Devlet se kW· 
I'ünde çalışan işçi ve me· 
murlar, özel sektör<le çalı
şan t'ınekçilerin destı'ği ile, 
ücretIpI'İn arttırılması için 
milli grev hareketine ka
tıldılar. r,reve kaııbııInI'lU 
sayısı 6 milyona yükseldi. 
:Visan: 1 milyona yakın 
yapı işçisi 24 saatlik millİ 
grev dÜzenlpdiler. 

JAPONYA 
JJart: Gele'H'kscl «Bahar 
taarI'U7.n� milH hiı' gre:vlt> 
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başladı. 1;l'evilı ama('ı, as
g-ari üCl'etleri .\ vl'upa ülke
lerinde uyg-lllallHlI se"iypyc" 
yüksehıııpkıi. 6.500.000 
emekçi ıophyan 150 sanayi 
fedpl'asyumı Iıu greve ka
tıldı. 

BİtlLEŞİK AMEtlİKA 
Ocak: G eneral Motors'un 
FIiliı (Mielıigaıı) daki iş
lpt1lll'sinde çalışan 15.000 
işçi yükspk çalışma tempo
'unu prolesto için 8 gün 
gre\' yaptılar. (;re\" iş,i 

leI'in zaferiyle sonuçlandı. 
Ocak ayında, AIlIerikada 
yapılan gr"vkriıı tutarı 
:170-1' yükseldi. 100.000 işçi 
Im gJ'('vlerp kaııldı. 

i\'c;.iLTEHE 
Ocııl.: ve Şubat ııyl:ırında, 
Glasgow liman işçileri, Man 
(,hester'de 2000 liman işçi
si; N uIl'de, 4000 liman 
işçisi grey yaptılar. Grev
e'ik .. dalıa iyi iş şartları isti
yordu. 

iSPANYA 
/ılart: Rio Tjnl o şirketinin 
malı olan Illaden ocak
larında, Yl'ni bir toplu söz
Ipşme isıiyen 8000 işçi grey 
yaptı. Peliarroya maı'en 
şirketinin işçileri, 10 gün
lük Iıir grev düzenlediler. 
Bu grev, ücretlprde yük
selme isıi)'pn hir dilekçeyi 
imzaladıklal'l için tevkif 
edilen 2 işçinin s erbest bı
rnkılnınsını sağladı. 

BELÇIKA 
Ocak: Gllflel'da, 8000 demir
çplik işçisi 5 hnfıa süre ile 
grI'\' yaptı. Grev, ücret
lerde yükselilll' sağlamıştır. 
O('"k sonunda, Flaııdl' böl
!-(psiııde 15.000 dpJlIir-çdik 
işçisi grevI' başladı. 

İSVEÇ 
Radyo ve televizyonda ça

lışan iş,:i ve memurlar, 
isteklerinin hir kısııııııı sağ-
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tekellerin ilıiveten kullandığı bir sö
mürme araeıdır. 

Tekellerin kend i çıkarlarına kullan
dığı teknik ilerleme, mekanizasyon ve 
otomatizasyon işsizliği arttırıyor, işçi 
sınıfının sömürülmesini daha da kolay
laştırıyor; yüksek çalışma temposu, iş 
gününden sonra çalışmaların yayılması, 
iş kazalarını, iş hastalıklarını. özellikle 
sinir hastalıklarını çoğaltıyor, erken ihti
yarlamaya sebep oluyor. 

Kapitalistler, işç�i sınıfının uzun ve 
�'etin savaşlarla elde ettiği sosyal sigorta 
haklarına durmadan saldırıyorlar. Sen
dika haklarına, demokratik özgürlük
lere her gün daha çok çuııanıyorlar. Bir
çok ülkede, tekellerin hizmetinde olan 
devlet mekanizması, emekçilere karşı 
silahlı kuvvet kullanıyor, sendika mer
kezleri polisin saldırılarına uğruyor, sendi
kacı militanıara baskı yapılıyor, bunlar 
ya işlerinden atılıyor, yahut da işyerinde 
polisin işkence ve terörüne maruz kalı
yorlar. Amerikada, Güney Afrikada, bu 
baskıya eklenen ırkçı tedbirler, emek
çilerin durumunu daha da zorlaştırıyor. 
Bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş ve az 
gelişmiş birçok ülkede, sömürgecilik 
kalıntıları ve milli ekonominin, tekellerin 
elinde oluşu, iş sizliği miizmin bir hale 
getiriyor, hayat pahalılığını durmadan 
arttırıyor. Bu ülkelerdeki emekçi yığın
ları için yaşamak demek, hastalık. sefa
let, açlık demektir. 

Ama emekçiler ve onların örgütleri Lu 
durumda pasif kalmıyorlar. Tekellerin 
saldırılarına karşı onlar da taarruza 
geçtiler. 1963 yılında, demokratik ve 
enti-emperyalist harekette genel bir 
yükseliş, grev hareketinde büyük bir 
genişleme ve yayılma görülmüştür. Bu 
gelişmelerin nedenleri, milletlerarası alan 
da, güçler dengesinde sosyalizm ve milli 
kurtuluş hareketi yararına olan değiş-
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meler ve emek�'i kitlelerinin sınif �ııurun
daki yükseliştir. Bütün kapi talist ülke
lerde, Balı Avrupa, A merika, Asya, 
Afrika ülkelerinde bu geli�me görül
mektedir. 

Fransa, 1 talya, Federal Almanya, 
İspanya, JapOl;ya, Arjantin, Urugııay, 
Şili, Brezilya'da ve daha birçok ülkede 
yürütülen büyük işçi savaşları, emekçile
rin is teklerindeki tıpatıp birlik, kapitalist 
ekonominin en önemli üretim sektörle
rinde görülen çatışmaların sınıf niteliğini 
göstel'IIıiş�ir. Bu savaşlar, tekellerin 
emekçi yığınlarına kar�ı giriştikleri büyük 
saldırıyı geriletmede tek yolun, işçi sını
fının hareket ve savaş birliği olduğunu 
gösterdi. Bu savaşlar, tekr'ııerin hararetle 
propagandasını yaptıkları ve hirçok 
sendika yöneticisinin savıınduğu sınıf 
uzlaşması, sermaye ile emeğin menfaa t 
birliği fikirlerinin yenilgiye uğradığını, 
sınıf savaşı fikrinin üstün geldiğini de 
göstermiştir. 

Grevlerin amaçlarına gelince : Grev
lerde en önemli rolü oypıyan yine eko
nomik is teklerdir. Ocr�tlerin yiikseltil
mesi, daha iyi iş şartlarının sağlanması, 
iicretlerde indirim yapılmadan iş saat
lerinin azaltılması, sosyal sigortaların 
arttırılması ve genışletilııuısi, izinterin 
artırılması, sosyal hakların sw'nnulması, 
sendika haklarının, demokratik özgürlük
lerin savunulması, dün olduğu gibi, bu
gün de grev hareketinin başlıca amaç
larıdır. Bununla beraber, son yıllarda 
işçi hareketinde beliren karakteristik 
bir özellik de, barış ve silôJısızlanma uğ
runda, faşizme, gericiliğe, .eski pe yeni 
sömürgeciliğe l;arşı, gerçek bir milli ba
ğımsızlık için emekçilerin yürüttüğü sa
vaşı destekleıııe!.: amaciyle yapılan kısa 
süreli grevlerin günden güne artması ve 
gelişmesidir. Bu grevler çoğu zaman 

l:ıdll..l"ıı s·oııra • .  ı\!larl son
u nda, t 11 gün devam 
pdüıı f!1'P\"If"rİne son veT
dileı'. 

ISHAİL 
Ocal.:: Maaşlarının arttırıl
masıIlI istiyen 15.000 ilko
kul öğretml'ni grev yap
tılar. 
Mart: Demiryolları işçileri, 
ücretlerin arttırılması ve 
daha iyi iş şartlarınııı sağ
lanması için genel hiı' grev 
ıl üzenlediler. 

P} .. :"l"AMA 
Ocak: Kanal hölgesinde nü
mayiş yapan öğrencilere 
ateş açan Amerikan askeri 
birliklerini protesto eden 
genel grev. 

şİLİ 
13 Şubat: Devlet sektö-
1'(iI)(le çalış:ııı 200.000 işçi 
v(' memur ücretleriıı arl.
tll'llması için 21, saat grev 
yaptılaı'. 
Nisan: Devkı' ınüessesele
I'iııde VI' işletıııpJeril)(h� ça
lış" ii yüzbinlerce iş�i ve 
memur :J gü�.ııük bir greve 
Iwıılrlılar. Üzel sektörde 
�,alışan ('ıııekçiler hu grevi 
destl'kleıliler. Greveiler, üc
I'etlel'in aı·ttınlmasını ve 
hayal. pahalılığına karşı 
tedbirler "lııınıasım isti
yorlardı. 
PEHU 
Ocak: Sağlık hizmetlprinde 
çalışan 25.000 emekçi, Iıü
künwtin iicretleri yükselt
meme kararını pro testo 
için grev yaptılar. 
Şubat: Liman işçilerinin 
greve başlaması üzerinde , 
24 limanda sıklyöııptim uy
gulandı. 

,\IUA:"l"Tİ� 
W(jfı yılının başlIltı". gm\' 
ler bütün ülkeyi kapladı . 
Demiryollan işçileri, li
man işçileri, denizciıcı', tek-
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stil işçi]eri, df'nıir·t.'I'Jik işçi. 
leri, lastik sanayii iş",il"ri 
bu g-1'l'del'e kalılılılal'. 

KCZEY RODEZ)",\ 
Mart: Irk ayınıııılıl/,,'ol"'I" 
eden �reve 4.;;00 demir)'ol. 
ları işçisi ka1ıldı. 

GÜ;-.ıEY HODEZYA 
Mart: Vankye maden (lea· 
ğında çalışan :�OOO işçi 
grevc başladı. i stekleri, 
bülün üer-etin para olarak 
iidenmesiyrli. iİcrt'f Ipl'ini" 
büyük biı· kıs11l1 mal "bırak 
işçilere ödenm"k Iı'd i I'. 

AV LTSTRA LY A 
Mart: Victoria'da 2t-1.000 
demiryollan işçisi :l'ı saat
ilk bil' grI'ye katıldıl:ıl'. 

yığınların demokra tik fıareketinin diğer 
şekillerine sıkı sıkıya bağlıdır. 

İşçi sınıfı sava�ıııın, bu savaşta görülen 
g-elişmenin önemini doğru olarak değer
lendirebilmek için, emekçilerin teerübe
lerden faydalanarak bulduklal'l yeni sa
vaş şekillerini hesaha katmak gerekiyor. 
Kısa süreli grevler, yani arka arkaya 
yapılan, bir işletmede defalarca tek
rarlanan, 15 dakikalık, yarım saatlik. 
bir saatlik grevler ve aksiyonlar işçi 
sınıfının elinde etkili bir savaş şekli 
oldu. Bıı veya bıına benzer grey şekil
leri, büyü,," hareketleri etkili bir şe
kilde tamaml.yor ve etkili hir silah 
olııyor. 

İşçi sınıfından büyük fedakarlıklar istiyen bu zor ve keskin sava
şııı içinde, proletarya enternasyonalizmi şuuru daha da gelişmiş 
ve giiç:lenmiştir. Milletlerarası dayanışmanın, savaşan emekçilere 
sağladığı siyasi, madd i ve manevi büyiik yardımlar bıı gelişmenin 
sonucudur. 

Emekçilerin baskısı tekelleri yeııilgiye uğra tıyor. Son zamanlarda, 
kapitalist ü lkelerin işç.i sınıfı, burjuvaziden birçok önemli taviz 
koparabilmiştir. Bu sonuçları gözönünde tuttuğumuz için, iyi örgüt
lenmiş bir savaşla, tekellerin çok nüfuzlu oldukları yerlerde, yani 
işletmelerde yeı,ıi başarılar elde edebileceğimize, emekçilerin yara
rıııa yeni demokratik haklar kopaı'abileceğimize güvenmekteyiz. 

Bu yeni şartlara göre, emekçilerin geleneksel savaş biçimleri bugün 
de önemli olmakla beraber, tekellerin milletlerarası niteliğine karşı, 
ulusal ve uluslararası alanlarda kurdukları birliğe, ortak saldırı
larına karşı savaşabilmemiz için, bu tekellere kar�ı hareket birliğini 
ahenkleştirecek daha etkili sava� şekiller'i bulmalıyız. 

lJii.nya Sendikalar Federasyonu ı'e yeni birleşme süreçleri 

Bütün dünyada yığın hareketinin ve özellikle grev hareketinin 
genişliği, milli alanda grevlerin çokluğu, işçi sınıfında beliren ve 
gittikçe artan saflarını birleştirme isıeğini dile getiriyor. Tabanda, 
tekelci politikadan doğrudan doğruya zarar gören emekçilerle, tepede 
çeşitli akımları temsil eden milli örgütler arasındaki birlik bize 
şunları gösteriyor :  Uirlik savaştan doğuyor, savaş içinde çelikle,çiyor; 
birlik işçi sınıfının kazandığı. pe kazancağı zafe

,
rlerin le" güvencesidir. 
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Sendika örgütleri arasında sık sık yapılan ikitarafh veya çok
taraflı konferansıar, bu yeni birle�me süreeinin bir belirtisidir. Örne
ğin, geçen yıl içinde yapılan konferanslar arasında �ıınları sayabili
riz : İ talya ve Fransa lersaııe işçilerinin Cemıvadaki ikitarafh top
lantısı ; yine bıı iki ülkenin otomobil sanayiinde çalışan emekçilerin 
konferansı ; Solvey lriistünüıı Fransa, İ talya, Belçika ve Avusturya
daki fabrikalarının sendika temsilcilerini bir araya getiren millet
lerarası konferans ; 011 bir tarım-iş sendikası temsilcilerinin Akkra'da 
yaptıkları toplantı ; Baltık bölgesinin atomsuz bölge haline getiril
mesini görü�mek için Hostok 'ta toplanan Baltık ülkeleri sendika 
temsilcileri konferansı ; Asya ii lkeleri ve Pasifik bölgelerinin liman 
işçileri sendikalarının Cakarla toplantısı v. s. . . .  Bıı toplantılar, 
birlik uğrunda yürü tülen savaşı kuvvetlendiriyor, karşılıklı anlayışı 
arttırıyor. 

Bu olumlu olayları gözönünde tutar8ak, DSF(l)-nun teşebbüsüyle 
.. /Janışma .'e tekellere karşı hareket birliği milletlerarası sendika kmni
lesi» nin kurulmasmdaki büyük önemi daha iyi anlarız. Bu Komi
tenin kurnlması teklifi, geçen yılın başında, DSF İ cra Komitesinin 
26-cl toplantısında ileri sürülmüştü. Komite, ilk defa, 1963 Kası
mında, Laypzig'te toplandı. Komitenin genel toplantısına katılan 
çeşitli eğilimli sendikaları ve muhtar sendikaları da temsil eden 
bütün delegeler, DSF-nıın tutumunil onayladılar. B ıı tutuma göre, 
bugün milletlerarası sendika hareketinin bölünmiiş haliyle, tekellerin 
saldırılarına karşı yürütülecek savaşın başarısı, bütün emekçilerin 
ortak bir program etrafında toplanmalarına, ve emekçi kitleleri 
arasında gerçek bir birlik cephesinin kurulmasına bağlıdır. 

Kapitalizmin düzensiz gelişmesinin sonııcıı olarak ortaya ��ıkan 
kapitalist güçler arasındaki çelişmeler, tekelei cepheyi bazan bozar, 
amma emekçileri sömürme söz konusu oldu mu, kapitalistler hemen 
aralarında anlaşırlar. Bu analaşmaya karşı da, bü tün dünya ülkeleri 
sendika örgütlerinin temsilcileri, dü�üncelerini, tecrübelerini kar
şılaştmnak üzere sistemli bir şekilde toplanmalıdırlar. Danışma 
ve hareket birliği Milletlerarası Sendika Komitesinin amacı işte 
bu olmalıdır. Bu komitenin ödevi, gerek dünya ölçüsü nde, gerek 
milli alanda hirlikte hareketi kuvvetlendirmektir. 

Komitenin yapısı ödevlerine uygun olmalıdır. Bu milletlerarası 
kurum, dünya i�çi sınıfınm tekellere karşı yürüttüğü savaşa katıl
mak istiyenlere açıktır. Komite, gerek çeşitli sendika hareketlerine 
bağlı, gerek muhtar işçi sendikalariyle, çeşitli sosyal ve ekonomik 
sistemleri olan ülkelerin bütün işçi örgütleriyle işbirliği yapmalıdır. 
Sosyalist ülkelerin sendika temsilcilerinin de bu komitede yer alma
ları, bütün dünya emekçileri arasındaki birliği kuvvetlendirmektedir. 

(1) Dünya Sendikalar F"J'!"a,yolılJ (FSM). 
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Bu komitenin aldığı ilk tedbiI"lerden I�ri, bir Geçici Komisyon 
kurmak oldu .  (�eçi("i Komisyonun ödevi, Komitenin örgütlenme ve 
işleyişini düzenliyecek bir tasarı hazırlamaktır. Söz konusu tasarı 
Lıiypzig Konferıınsına ka tılmış olan veya daha sonra bu konferansta 
alınan kararları henimsiyen bütün sendika örgütlerinin onayına 
sunulacaktır. Gelecek konferansa kadar, sendika hareketinde birliği 
sağlıyacak danışmalar alamnda, konferansm bütün yetkileri (;e�:ici 
Komisyonun elinde hu lunaeaktır. 

. 

Milletlerarası Danışma Sendika Komitesinin kurulmasiyle, sendika 
birliği yolunda yürütülen savaş yeni ve daha yüksek bir seviyeye 
ulaşmıştır. Emekçilerin isteklerinin savunulmasında, tekellere kar
ŞI yürütülen savaşlarda, hareket Iıirliğinin örgütlenmesi ödevinde. 
OSF -na bağlı büyü k milli sendika hirlikleri ile, gerek DHS K (Dünya 
Hür Sendikalar Konfederasyonu) na hağlı, gerekse mulıtar, önemli 
milli sendika teşkiIıltlarl işbirliği yapmaktadır. Böylelikle, bölgesel. 
milli hareket birliğinden milletlel'arası birlik hareketine,. çeşitli milli 
sendika örgü tlerinden da rı ya fa pıııtla çeşüli .�endilw örgalleri ara,çında 
işbirliğine geçilmiş oluyor. 

Burada, OHSK yöneticilerinin tutuıııundan da söz açmak faydalı 
olur. Hareket birliğinde sağladığımız gelişme DHSK yöneticilerini 
endişeye düşürüyoı:. Bu mesplr'de kendilerini savunmak zorunda 
kalıyorlar. Büyük bir önem taşıyan bu olay, DSF-nun milletlerarası 
yaşantının bütün alanlarında birliği geliştirmek kararının ne kadar 
yerinde olduğunu gösteriyor. Son zamanlarda DHSK ve MHSK 
(Milletlerarası Hıristiyan Sendikalar Konfederasyonu) na bağlı bazı 
milli sendika yöneticileri bile, milletlerarası hareket birliğinin ge
rektiğini söylediler; gerek toplantılarda, gerek özel konuşmalarında, 
DSF yöneticileriyle ortak bir dil bulmak istediklerini açıkladılar. 

Örneğin, DHSK-na bağlı Avustralya Sendikaları Konseyinin 1963 
Eylülünde toplanan son kongresi, DSF-mm toplantılarına gözlemci 
göndermeye karar vermiştir. Bu kararı onaylıyan Başkan Albert 
Monk, Kongrede :  «Sendika hareketi, durumdaki gelişmenin ışığı 
altında, politikasını tesbit ve tayin etmek hakkına sahiptir . . . 
Bü tiin ülkeler arasında sendika temsilcilerinin karşıh kb ziyaretleri, 
temasları, olumlu sonuçlar verir. » dedi. 

D HS K-na bağlı Milletlerarası Yapı ve Kereste İ şçileri Meslek 
Federasyonu başkanı, Balçikalı sendika militanı Dore Smets şunları 
söyledi : «DHSK-na hağlı sendikalarla DSF-na bağlı simdikalar ara
sında, her şeyden önce milletlerara�ı meslek birlikleri r·erçevesi 
içinde münasebeder kurulmalıdır . . .  Böyle rniinasehetlerin kurul
masına bundan böyle engel olmamalıyız. »

' 

Norveç Basım İşçileri Federasyonu Kongresinde a lınan karar da 
bu hususta büyük bir anlam taşıyor. Bu kararda şu istekler belirtili
yordu : Norveç Sendika Konfederasyonu, DHSK-dan, hu örgütteki 
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otoritesinden faydalanarak, dünya işçi sınıfmı tek bir örgüt içinde 
birleştirmek üzere sendika örgütlerini tophyacak bir konferans 
düzenlemesini istemeli ve Milletlerarası Basım İ şçileri Sendikaları 
Federasyonu, bütün dünya basım işçilerini milletlerarası tek bir 
t.eşkiıatta toplamak üzere bir konferans diizenlemelidir. 

t sveç sendikalarının tutumunu belirten ve büyük bir anlam taşı
yan bir örnek daha verelim. Milli Sendikalar Birliği Başkanı ve 
DHSK Başkanı Arne Geijer, bir demecinde şunları söylemiştir : 
İ sveç sendika hareketi barış içinde yanyana yaşama pI'ensibini 
destekliyor; sosyalist ülkelerdeki sendika teşkilatlariyle temas kur
mak istiyen İsveç Meslek Federasyonları artık bunu yapabiliyor. 
Sendikalar Birliği bu temaslara engel olmuyor. 

Bu itirafları gözönünde tu tarsak, sendika teşkilatları arasında 
iyi hazırlanacak toplantı ve konferansıarın çok faydalı olacağını 
anlarız. Böylece 1962'de yaptığımız hir teklif de gerçekleştirilebilil'. 
Bu teklif, ayrıcalık gözetmeden bütün Avrupa sendika federasyonları 
arasında bir konferans düzenleme teklifidir. (Başlangıçta toplanacak 
teı;;kil:1tlar İngiliz Sendikaları Kongresi, Federal Almanya Sendikalar 
Konfederasyonu, Belçika Genel İ� Federasyonu, İtalya Genel İş 
Federasyonu, Fransa Genel E rnek Konfedarasyonıı gibi eıı önemli 
rolü oynıyan en büyük federasyonlardır.) Kannatirnize göre, bugün, 
bu teşkilatlara İ sveç Sendika Merkez Federasyonu da katılmalıdır. 

Böyle bir konferans, bu ülkelerin işçi sınıfları arasındaki bağları 
kuvvetlendirir; işçi sınıfına haya ti menfaatlerini savunma savaşını 
daha iyi örgütliyecek ve düzenliyecek araçlar sağlar. Böylece bu 
konferanstan daha da kuvvetlenmiş olarak çıkacak emekçiler, ücret
lerde artış, iş saatlerinde indirim, sendika haklarma ve demokratik 
özgürlüklere daha ı.;ok saygı gösterilmesi, sosyal hakların savunul
ması ve geliştirilmesi gibi ortak amaçlarını daha etki l i  bir �eki lde 
savunabilirler. 

Böylece, birlik alanında ortak bir dil hulunmuştur. Bugünkü 
durumda yeni olan unsur, DSF -na bağh olmıyan birçok sendika teş
kiliitının da birliği isıtemeleridir. Emekı.;ilerin ortak savaşları, ya\'aş 
yavaş, çeşitli akımlara bağlı sendikaların yürüttüğü ortak bir savaş 
haline geliyor. Birlik meselesi, bugün yalnız DSF-na bağlı sendi
kalarda değil, DHSK ve MHS K-na bağlı olanlarda, hatta muhtar 
sendikalarda da tartışılıyor. Hıtgün işçi hareketinde birhk meselesini 
sw'unan, tartışan yalnız DSP' değildir. Bu durum, 1961 Aralığında 
Moskovada toplanan Dünya Sendikaları Beşinci Kongresi karar
larının yaptığ'ı büyük e tkilerin sonucudUl'. Kongrece hazırlanan 
faaliyet programında tayin ve teshit edilen sendikalar genel hareket 
hattının uygulanması sonucudur. 

Birlik meselesinde bulunan ortak dil, henüz bütün yönleriyle 
belirmiş olmamakla beraber, işçi sınıfının çeşitli teşkilatları arasında 
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karşılıklı konuşmalara yol açılmıştır. Olaylar, gerek DHSK, gerek 
MHSK-da, gerekse muhtar sendika örgütlerinde, miııetlerarası sen
dika hareketinde bugünedek sürüp gelen bölünme haline son verme 
isteğinin olgunlaştığını göstermek tedir. 

İ şçi sınıfının birliği konusunda, sorumluluklarımız! bildiğimiz için, 
biz, diğer sendika merkezleriyle temas etmeğe, müna�elıet kurmağa 
hazırız. DSF, sendikalara üye olmuş 200 milyon emekçiyi e.5i tlikle 
temsil edecek bir yuvarlak masa konferansına kaulmaya hazırdır. 
DSF, bu konferansa, Dünya Sendikaları Beşinci Kongresinin kabul 
ettiği Sendika Hareketi Programı'nı sunacaktır. Bu program, tar
tışmaların yapıcı ve olumlu ıemllerinden biri olacak tır. 

Biz hiçbir memleketin kendisine özel haklar, imtiyazlar isteme
sinden ve görüşlerini başkalarına zorla kabul ettirmesinden yana 
değiliz. Bütün düşünce ve gö�üşler aı;ıklanıp toplanmalı ; en olumlu
ları, en faydalıları anla�maya temel olmalıdır. Dünya sendikaları 
arasında kurulacak gerçek birlik, karşılıklı saygıya ; parti, inanç, ırk, 
renk farkı gözetmeksizin, bütün emekçilerin menfaatlerini her şeyden 
üstün tutan yüksek bir proletarya ahlakının uygulanmasına bağlıdır. 

Bu yeni şartlar içinde, yapıcı, olumlu birliğin gerçekleşmesinde 
DSF daha da olumlu ve etkili bir rol oynıyabilir mi ? Bu soruyu 
evet diye cevaplandırabiliriz, çünkü bu alanda yeter derecede olanak
lara sahibiz. Gerçeği durmadan incelemeliyiz, yeni şartlara uygun 
çalışma metodları, çalışma şekilleri aramalıyız. Birlik savaşında 
DSF-na düşen ödev, bu konuda oygulanacak ortak dili geliştiren , 
kolaylaştıran, dünya işçi dayanışmasını daha da verimli kılan, 
birlik konusunda yeni olanaklar sağlıyan ve gösteı'en teşebbüslere 
girişmektir. 

Bütün dünyada tek savaş cephesini kUl'l'etlendi/'elim 

Hareket birliği sağlamak, yönleri çeşitli sendika birlikleri arasında 
yeni değinmeler, yeni ilişkiler kurmak için DSF son zamanlarda 
çeşitli tedbider aldi. Bunların en önemlisi, Amerikan emperyalist
lerinin Kübaya karşı uyguladıkları ekonomik ablukaya son verdir
rnek için DSF -nun dünya çapında örgütlediği kampanyadır. Bu 
kampanyayı çok geniş tuLan DSF, dünya emekçilerini, dünya sendi
ka teşkilıhlarını, Küba ile ticaret alış verişlerini desteklemeğe, ticaret 
ve denizcilik özgürlüklerine saygı gösterilmesini sağlamaya çağırdı. 
Danışma ve Hareket Birliği Komitesi ile, bu Komiteye bağlı Geçiei 
Komisyon bu alanda birçok yeni tedbider aldı. 

Dünya emekçilerinin büyük çoğunluğu Kübayı aktif bil' şekilde 
destekliyor. Gericilerin yönettiğ'i hazı sendikalar (örneğin Amerikanın 
A ılantik kıyılarında çalışan gemi adamları ve liman işçileri sendi
kalarının, AFL - ctO'nun yönetieileri) ise, bu ablukadan yanadır. 
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Bununla beraber, bu gerici sendikaların bağlı olduğu milletlerarası 
teşkilatlar, bu olumsuz tu tumu desteklemedi. İngiliz TUC'si, İskandi
nav ülkelerindeki sendika teşkilatları, A merikanın Küba politikasına 
karşıdır. Kanada sendika teşkilatları, Amerİkan sendika teşkilat
larının tutumuna katılmıyor. DHSK yöneticileri ise, bu konuda 
düsüncelerini açıklamıyor, susuyorlar. 

Emperyalistlerin abluka politikasının uğradığı başarısızlık, dün
yanın her tarafındaki emekçilerin ve sendika teşkilatlarının Kübaya 
gösterdiği dayanışmanın sonucudur. 

Batı yarım küresiniıı ilk sosyalist devrimi olan Küba devrimi, 
Latin Amerika halklarının yürüttüğü savaşlara büyük bİr güç verdi. 
Bu savaşta emekçilerin sınıf şuuru çok arttı. Sendikalar arasında 
birlik hareketi milli çapta güçlendi, milli kurtuluş hareketi gelişti. 
Bu  şartlar içinde, kıta çapında hareket birliğini kurmak gereği 
birinci plana . geçti. 

1964 Ocak ayında, titizlikle hazırlanan Latin Amerika Sendika 
Birliği Kongresi Brezilya'nın başkenti Brezilia şehrinde toplandı. 
Bu kongre, Latin Amerika kıtasındaki işçi hareketinde tarihsel bir 
olaydır. Kongreye, 18 ülkenin 25 milyon üyesi olan sendika teşkilat
larından gelmiş temsilciler katıldı. Bu kengre, emekçilerin dayanış
mayı kuvvetlendirme azmini ve Latin Amerikada bütün sendikaları 
birleştirecek bil' mesleki örgüt kurulması davasını dile getirdi. 

Kongrede birçok önemli kararlar alındı. Bu kararlar arasında 
şunları sayabiliriz : Kübayı destekleme kararı. Panama ve Venezüella 
halklarının ve emekçilerinin haklı savaşını destekliyen kararlar. 
Dünya barışını, genel ve tam silalısızlanmayı savunan kararlar. 
Sınır meselelerinde barışçı çözüm yollarının bulunmasını istiyen 
karar. Atom deneınelerine karşı, ve Latin Amerika topraklarındaki 
askeri iislerin kaldırılması hususunda alınan kararlar . .. Bu karar
lariyle, Kongre, devrimci ve ilerici güçlerin, yeni bil' dünya harbi 
tehdidine karşı yürüttüğü savaşı desteklemiştir. 

Liilin Amerika İşçilerinin, köylülerinin ve bü tiin emekçilerinin 
siyasi, iktisadi ve sosyal isteklerini ifade eden bir hareket programı, 
oybirliği ile kabul edildi. Bu program, bu güçlerin yürüttüğü ortak 
savaşın gerçek platformu oldu. 

Kongre bir örgütleme planı tesbit etti, ve oybirliği ile Latin 
Amerika Daimi Konseyini seçti. Konseyin çalışmalarını, yine oybir
liği ile seçilen bir Sekreterlik yönetecektir. Bu Sekreterlikte 8 ülke
den temsilciler bulunacaktır. Sekreterliğin geçici merkezi Şili baş
şehri Santiago'da olacaktır. 

Emperyalizme karşı, demokrasi .'e ıııilli bağımsızlık, sosyal ilerleyiş, 
barış ve dünya emekçilerinin birliği uğrunda yürütülen savaşta, 
Ldtin Amerika sendi/m hareketi günden güne önemi artan bir etken 
olmaktadır. 
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Afrika sendikaları da çok önemli lıa�arılar elde etti. Tekellerin 
hakimiyetine, söıııürgeciliğin eski ve yeni şekillerine, Güney Afrikada 
uygulanan korkunç ırkçı "ejimlere karşı yü rii ıülen savaş Afrika 
sendika harekelinde birleştirici büyük bir etkendir. 

Bugün Afrikanın büyük bir kısmı bağımsızlığına kavu�tuğ'u halde, 
eüney Afrika Cumhuriyetinde, milyonlarca AfrikaIının en basit 
üzgürlükleri, en temel hakları tanınmamaktadır. Yalnız 1963 yılında, 
sendikacı ve siyasi militanıara karşı 73 dÔ.va açıldı. 46 militan idama 
mahkııın edildi. GS9 militana çeşitli hapis cezaları verildi. Bu hapis 
cezalalarının tl/ları 4020 yıldır. 

DSF, (;üney Afrika Cumhuriyetinde ırk ayırımına son verilmesi 
için, dünya çapında hir kampanya örgütlemekıedir. 1960' da kurulan 
(;üney Afrika Halkı ve Emekçileriyle l\lilletlerarası Dayanışma 
Komitesi, DSF-nun harcadığı çabaların sonucudur. Dünya Sendi
kaları Be�inci Kongresi, 7 şubat gününü, Güney Afrika halkı ve 
enlPk(;ileriyle dayanışma günü olarak ilan etti. Birçok ülkede, DSF
nun çağTısına uyan emekçiler ve�endikalar, r;üııey Afrikada, ırk 
ayırımına karşı savaşan, sendika haklarını ve demokratik hakları 
savunan ilerici güçleri etkili bir şekilde destekliyor. 

Afrika sendika hareketinin kendi içinde de birlik eğilimi geliş
mektedir. Bütün Afrikada sendika birliğinin sağlanmasını, ortak bir 
hareket programınm düzenlenınesini istiyen sendika militmılarının 
sayısı her gün artıyor. DSF, bu çabaları, bütün gücüyle destekliyor. 
Yaban('ı tekellere karşı, milli bir ekonominin kurulması, Afrikada 
emperyalistlerin baskısından kurtulınıı� bir ekonomik işbirliğinin 
gelişmesi uğrunda Afrikah kardeşlerimizin yürüttüğü savaşı destek
liyen DSF, bu alanda da çabalarını esirgemiyecektir. 

1963 Ekiminde, Afrika Sendikalar Birliğine ve Afl'ika Sendikalar 
Konfederasyonuna bağlı Afrika ülkelerinin temsilcileri Dakar'da 
toplandılar, ve bir Afrika Kıtası Kongresi düzenleıneğe karar ver
diler. Bu kongrenin amacı, bütün milletlerarası sendika leşkilat
larından ayrı, anti-emperyalist, anti-kolonyalisı, demokratik, yeni 
birleşik bir sendika teşkilatı kurmak olacaktır. Bu amacı gerçek
leştirecek savaşta, Afrikalı kardeşlerimiz birçok güçlükler ve engel
lerle karşılaşacaklardır. Örneğin, Afrikanın iki büyük sendika teş
kilatı bu kongreyi hazırlamak üzere L964 Şulıatında tolpanmayı 
kararlaştıl'mıştı. Ama bu kararları ger·çekleşemedi. Birleşme yönün
deki iın gelişmeyi geciktiren DHSK-nun müdahalesi bir süre sonra 
etkisiz kalacaktır. AJrikada sendika birliğinin kurulması alanında 
olumlu imkfı.nlar, olumsuzlardan daha ç.okıur. 

nSF bu yolda atılan her olumlu adımı destekliyor. Afrika ülkelerin
deki bütün sendikaları içine alaeak bir teşkiilİtın lüzumıına inanı
yoruz. Bu teşkiIıh, milletlerarası sendika leşkilütlarıyla sıkı bir 
işbirliği yaparak, dünya sendika hareketine de güç verecektir. 
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DSF ve ona bağ'lı hütün te�k il�ltlar Afrika ve Avrupa sendikalarlIli 
tophyacak, millet lerarası dayanışmayı kuvvetlcndirecek bir konfe
rans fikrini destekliyor. Bu konferans, Afrika Iıalklarının yeni 
sömürgeciliğe karşı, iktisadi ve siyasi bağımsızlıklarını geliştirmek 
uğrunda yürüttükleri savaşların gerektirdiği işbirliği alanında yeni 
hiçim ve yollar bulabi lecek I.i ... 

DSF  ve teşkiıat!;H'I, Asya halklarının milli bağımsızlık yolunda, 
emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı yürüttükleri savaşı destek
lemeyi kendilerine ödev bilmektedir. Son yıllarda, Amerikan eınper
yalistlerine ve uşaklarına karşı kahraınanca savaşan Güney Viyet
nam halkı ile dünya işçi sınıfı, dünya ilerici güçleri arasında geniş 
bir dayanışma hareketin i  gelişt.irmeğe çalıştık. 

1963 yılının başında, D SF icra Komit.esi, Güney Viyetnam halkı 
ve emekçilerini destekliyen �1i llet.lerarasl Dayanışma Komitesi'ni 
kurdu. Bu komitenin amacı, G üney Viyetnam halkını destekliyen 
çeşitli dayaJll�ma hareketlerini birleştirmek ve örgütlemektir. Bu 
koıni tenin !f:163 ekiminele Hanoy'da toplanan Kurucil Konferansımı 
31 ülkeden, �'eşitli milli örgü tlere bağlı temsilciler geldi. :20 ,\ I'al ık 
günü, Güney Viyetnam halkı ile dayanışma günü olarak kabul 
edildi. O gün, dünyanın her yerinde on binlerce emekçi Cüney 
Viyel.nam emekçilerini destekleıne isteklerini d ile getirdiler. 

Bütün bu olaylar, DSF ile Asyanın milli kurtuluş hareke tleı · i ve 
işçi hareketleri arasındaki gerçek ve sıkı bağları belirtmekted ir. 
Emperyali7.mp ve sömürgeci liğe karşı yürütülen savaş konusunda, 
Asya ve Afrika emekçilerini tophyacak bir konferans i s tiyen Endo
nezya sendikalarının teklifini (Ekim 1962) sevinçle karşıladık. Bu 
teklifi; Endonezya Sendika Birliklerinin Ortak Sekreterliği yap
mıştır. (Bu sekreterliğe SOBsİ de dahil, ü lkenin 6 mil l i  birliği 
girmektedir. Sekreterlik, Asya ve Afrika ülkelerinin send ika örgüt
lerine bu konuda birer mektup göndermiştir.) 

Asya-,Urika Emek�'iler KonferanslIlılıazırklıyacak komite, Cakarta' 
da toplandı (Ekim 1962). Bu toplantıya 10 ülkenin sendika temsilci
leri katıldı. SOIIYO (Japonya), AİTUC ve iNTUC (Hindistan) 
sendika birlikleri ıle bu toplantıya çağrılmıştı. Ama bu örgü tlerin 
t.emsilcileri toplantıya katılmadılar. 

Endonezya sendikalarının teklif ettiği bu konferansın temel amaç
ları ve genel hatiı, Dünya Sendikaları He�inci Kongresinin onay
ladığı Sendika Hareket Programının temel amaçlarına uygun düş
mektedir. Bu uygunluğu gözönünde tutan DSF, bıı konferansın 
düzenlenmesini destekliyor. Bununla beraber, böyle bir konferansta 
D SF-nun tutumu, konferansı örgütliyenlerle D S F  yöneticileri ara
sında tartışılıp konuşulmahdır. Hazırlık komitesi ile DSF arasında 
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bu konuda yapılacak temaslarda, tam bir anlaşmaya varılacağını 
umuyoruz. 

Kanaaıimizce, ıııilll,tlerarası proletarya enternasyonalizmini temel 
alarak yapacağımız yoldaşça incelemeler, bizleri daha geniş bir anlaş
maya götürecek, ve Asya-Afrika emekçilerr:nin konferansılUl büyük 
başarılar sağlı yacaktır. 

Bir tek makale içinde, sendika birliğini ve dünya emekçileri 
arasında dayanışmayı sağlamak için DSF-nun sarfettiği çabaları 
bile saymak imkı1nsızdır. Bu  çabaların birkaçını daha burada say
mak la yetinelim : DSF, Angola, Aden, Kıbrıs, Panama, Zengibar, 
Kuzey-Kalimantan halklarının emperyalistlere karşı yürü ttükleri 
haklı savaşları destekledi. DSF  -na bağlı sendikalar, Strazburg' da 
toplanan milletlerarası sendikaların İnceleme ve Enformasyon 
Komisyonuna katıldı. Bu komisyonuıı ödevi, İkinci Dünya Har
binden sonra toplanan sendika konferanslarının iki A�man devletinde 
de Alman militarizminin yokedilmesiyle ilgili kararlarınııı ne ölçüde 
uygulandığını incelemektir. DSF, milletlerarası ticaretin gelişmesi 
ve ayrıcalık gözeten tedbirlerin kaldırılmasiyle ilgili milletlerarası 
sendika konferansının toplanmasını teklif etti. Kadın emekçilerin 
meselelerini inceliyecek i i. Milletlerarası Sendika Konferansı Ma
yısta toplanacaktır. Kanaatimizce, bu konferans da hareket birliğini 
olumlu şekilde etkiliyecek tir. 

Birlik konusunda iyimser olmakla beraber, önümüzde duran en
gelleri görüyoruz. DSF -nun başlıca ödevi, prensiplere bağlı kalmak, 
Dünya Sendikaları Beşinci Kongresinde tesbit edilen politikayı 
yaratıcı bir şekilde uygulamak, böylece milletlerarası işçi hareketinin 
«Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz 1» yüce şiarını gerçekleşti
recek koşulları sağlamaktır. 

DSF, bütün faaliyetlerini, bu şiarın ışığında yürütüyor. 1964 Eki
minde Budapeşte'de yapılacak olan DSr Genel Konseyi 13-cü top
lantısının hazırlıkları, milletlerarası işçi sınıfının saflarında birliği 
sağlamak konusunda DSF-nun yüklendiği sorumlulukların Lir belir
tisidir. Büyük bir önem taşıyan bu milletlerarası toplantıyı hazır
larken, çalışmalarımızda uyguladığımız temel prensip DSF -nun i�' 
birliğini kuvvetlendirmek, bu i�' birliğe paralel olarak da, dünya 
işçi sınıfınııı içindeki birlik perspek tiflerini ve bütün sendika örgüt-· 
leri arasındaki birliği de geliştirip kuvvetlendirmektir. 

Tam 100 yıl evvel, 28 Eylül 1864'de Milletlerarası İşçi Cemiyeti 
-Birinci Enternasyonal Londrada kurulmuştu. Bu tarih, bizim için 
hissi değil, politik bir değer taşıyan, bize örgütlenmiş işçi hareketinin 
köklerini hatırlatan bir tarihtir. Bu yüz yıllık gelişme prizmasından 
bakınca, bugün sIHlrlamı, dinlerin, milliyetlerin, ırklarııı ötesinde 
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emekçilerin yürüttükleri savaşların geli�nH' yolunun doğru ve haklı 
olduğunu görüyoruz. 

İ şçi hareketinin her alanında, her basamağında birliği sağlamak 
istiyen DS}?, temasları devam ettirecek, yeni bağlar kuracak, hayati 

. menfaatlerini savunmak i�·in savaşan bütün emekçilerle dayanışma 
hareketini geliştirecek tir. 
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Komünist lıürnanizmİ 
ve devrimci zorlama 

E. Kovalev 

Komünizm diişrnanlarlIll1l en yaygııı ve zamanla kör İnanç halİne 
�clmİş iddiası şııdur: «Komünizmin amaçlarında, hümanizmden 
kalma bazı unsurlar belki vardır, faka t  komünis tlerin kullandığı 
araçlar özellikle koııı ünist lerİn ş iddeti savunmaları insanlığa aykırı 
ve kabulü imkansız yollardır . . . » Bu peşinyargı ortadan kaldırıl
madıkça, halklar, önlerinde dııran demokra t ik n' sosyalist ödevleı'j 
yerine getiremiyeeeklerd ir. 

Komü nist hareketinin soku sek terlerine gelince, onlara göre 
hümanizm «burjuva: doktrinidir ve bunun içindir ki komünizmle 
prensip bakımından uyuşmaz. Örneğin, Çin gazetesi lenmin-libao 
fj Eylül 1963 ta ı·i lılİ başmakalesinde, SBKPe) Program ını. «sınıf 
savaşının Marksi st-Leninİs t  teorİsi yerİne hümanİzmi, komünist 
idealleri yerine de burjuvaazİnİn «özgürlük », «eşitlik», «kardeşlik» 
şiarlarını İlerİ sörmek» le suçladı. 

Makalemiziıı başlığında özetlenen meseleleri incelemeye, bugün, 
her zamandan daha fazla ihtiyaç vardır. 

/. Komünist a/l/aç f'e araçlarının hümanist niteliği 

Marksın, komilnİzmi tarif için, 1840 yıllarında kullandığı ilk 
formüllerden biri «gerçek bir hümanizm» formülü olmuştur. Marks 
sonradan da komünizmle hümanizm arasındaki birlik fikrini, daha 
konkre bir şekilde inceledi. «Kapital» de yazdığı gibi : « . . . komü
nist toplumda iHsan gücünün gelişmesi bizatihi bir amaç olmağa 
başlar .. . » Ferdin eksiksiz gelişmesini sağlıyan koşuııarın ferde 
bırakılmasına . . .  » esas sermaye'nİn üretimİ diye bakıll1bilir; bu 
sermaye insanın kendisidir .» 

SBKP Programının başlıca önemi, komünizmin tanı manasiyle 
hümanist olan amacıııı: «Her şey insan için, insanın yararına» şek
linde tarif ederek, hümanizm fikrine yeni bir öz vermesidir. Pro
gramda, komünizmin idealleri, bütün insanlar için Barış, Emek, 
Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik, Mutluluktur, dcnilmektedir. Bu şiar
larııı oportünist tcfsirinin aksine olarak, okumuş her .\Iarksist için 

(1) Sovyetler Birliği Komünist PartiRi. 
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özgü rlük şiarı, sömürülmemek özgürlüğü, ve her türlü sosyal 
ezgiden kurtulma özgü rlüğü anlamına gelir. Eşitlik, sınıfların orta
dan kaldırılması demektir. Kardeşlik ; bencilliği ve insan düşman
lığını savunan bll I 'juva t eorilerinin aksine, sosyalist kolektivizmi ve 
proletarya enternasyonalizmi anlamına gelir. ı'vlutluluk da, insana, 
maddi manevi bütün ihtiyaçlarını eksiksiz olarak ve özgürlük içinde 
sağlamak, bütün yeteneklerini geliştirmek imkanını vermek demek
tir. Lenin'in dediği gibi : «Cerçek özgürlük, gerçek eşitlik, komünist
lerin ku rduğu ve ba�kasının zararına zenginleşnH' imkanını verıniyen 
rej imde gerçekleşecektir. ,, ' 

Hümanist şiarlar, gerek öz, gerek meıışe bakımından, «burjuva.' 
şiarlar değil, demokratik şiarlardır. Bu şiarları ileri sürenler, kurtu
luşları i�'in savaşan halk kitleleridir. Oysa, burjuvazi, bu şiarları feo
dalizme karşı yürüttüğü savaşta kullandık tan sonra, onlardan esas 
itibariyle vazgeçti. Kitlelerin bu özleklerini (emel) konkre bir şekilde 
hakikaten gerçekleştirecek olan, ancak sosyalizmle komünizmdir. 
proletaryanın sınıf menfaatlerinden çıkmış olan komünist hümaniznıi.  
bütün insanlığın, ancak komünist toplumda gerckl eçecek olan ortak 
amaçlarını dile getiriyor. Kom ünizmin hümanist özünü , genel 
insanlık niteliğini inkar e1 mek. işçi sınıfının, kpndini haskı ve 
ezgiden ku rtarmasıyla, diğer bii tiin sınıfları, bütüıı ilisaııIarı haskı 
ve ezgiden kurtardığıııı gösteren �Iarksiznıin-Lenin iz ı nin ıenıelkrini 
inkar etmek olu r. 

Komünistler için tartışılmaz gen:pk şudur :  Marksizmin-Leniniz
ınin temel dokümanlarında hatırlatıldığı gibi. sınıf savaşı ve prole
tarya dik tatoryası gibi araçlar kuııanılmadaıı, komünizmin h ü manist 
amaçlarına varılamaz. Bu gerçeğin kabul edilmesi, komü ııistleri 
oportünistlerden ayıran farktır; SBKP Programında yel' alan bir 
gerçektir. Bu Programın, sınıf savaşı yerine, hünUlnis l  kavram 
larını ö n  plıl.na geçirdiğini iddia eden Çinli yöneticiler, amaçlarla 
araçları biribirine karıştırıyor ; son derec'e açık bir meseleyi, rnak
satlı bir şekilde, karışık hir hale sokuyor ; gerek komünist amaçların 
Iıümanist niteliğini, gerekse, bu amaçlara varabilmek için insan
lığa en yakışan araçları kullanma zorunluğunil inkar ediyorlar. 

Komünizmin hümanist idealleri inkar edilirse� bıı ı ıların yerine ne 
teklif edilebilir: Bilindiği gibi hıınlara aşağıdaki iki anlayışla (kon
sepsiyon) karşı konulur : 1 ) Kapitalizrn taraftarlarınm ileri sürdükleri 
anlayış : Emekçilerin sömürülmesini. sefaletlerini, sosyal ezgiyi devam 
ettirmek. 2) Küçük-burjuva eşitleyit'i komünizm taraftarlarının ileri 
siirdiikleri çözü m yolıı ise «yoksuııarın . fakat eşitlerin .. sal t anatıdır. 
Marks'a göre. bıı istek, küçük-bu rjuvanın kendinden varlıklı olan
lara karşı dııyduğu kıskançlık tan doğmak tadır : « Kaba komünizm 
ise, bıı imrenmeTlin ve bıı asgariye ind irerek eşitleme isteğinin sağ
lanması de mek tir . .. 
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Komünist hareketinde görülen sek ter unsurlar, komünizmin, 
Marks, Engels, Lenin tarafından tespit edilen gerçek amaçlarını 
reddiyorlarsa, bu amaçların yerine, "yoksuııar, fakat e�i tler» salta
natını sağlamak istediklerindendir. Hümanizmsiz komünizm, bir 
kışla rej imi olur. ı şçi sınıfının menfaatlerini bilimsel bir şekilde d ile 
getiren Marksizm-Leninizm, komünizmin bu şeklini kesinlikle red
dediyor. 

Komünist amaçların hümanist niteliği, biL amaçları gerçekleştirecek 
araçların niteliğini tayin erler; bu araçlar da beli,.li tarihsel duruma 
göre en hümanist araçlar olmalıdır. Amaçlarla araçlaı' birbirine sıkı 
sıkıya bağlıdır. Belirli, daha ufak çapta, şu veya bu araç bir amaç 
olabilir. Daha geniş bakılınca, şu veya bu amaç, daha genel bir 
amaca varmayı sağlıyacak bir araç olarak görülebilir. Her sosyal 
amaç, araç diye adlandırılan belirli sosyal hareketler sürecinin 
sonucunu doğuran süreçten ayrılamaz. Hegel'in dediği gibi : «Varılan 
.�onuç, gerçek bir bütün değildir; bu sonuç, onu doğuran süreçlerle 
beraber bir bütün olur. Olumlu genel bir sonuç objektiv önem i 
bakımından yalnız olumlu hareketlerin toplamının sonucu olmalıdır, 
olumsuz hareketlerin sonucu olamaz. 

Kabulü imkansız metodlarla savunulan doğru prensipler, do�ru 
olmıyan prensipler haline gelir; halka gerçeği göstermek için, yalan, 
bir araç olamaz ; zulüm kullanılarak, bir toplumda hümanist pren
sipler yerleştirilemez ; yığınlarca insanın felaketi pahasına mutluluk 
sağlanamaz. 

Komünistler, «amaç, kullanılan araçları mazur kılar'. prensipine;  
güdülen amaca varmak için her türlü metodun, hatta insanlığa en 
aykırı düşen metodlarm bile kuııanılabileceğini savunan düşünceye 
karşı daima savaşmışlardır, savaşıyorlar. Marks'ın dediği gibi : 
.. Haksız araçlar gerektiren bir amaç, haklı bir amaç değildir. » 

Ciz\'i t'çe(l) savaş araçları bazan etkili görünebilir, ama komü
nistler, amaçlarını gerçekleştirmek için, bu araçları kuııanamazla r.  

Bu araçlar, insanları amaçtan uzaklaştırdığı gibi, amacın özünü de 
bozar. Komünizmin gücü, komünist/erin düzenledikleri, program
laştırdığı, savaş için örgütledikleri yığm hareketidir. "Kurtarıcı» 
yalan, demagoj i, iftira, komplo kurma, yığınlara karşı şiddet kul
lanma gibi savaş yollaı'l, halka güveni olmıyanların kulland ıkları 
araçlardır. Bu gibi araçlar, yığınları ürkü tür, kötümser yapar, 
cesaretini kırar, devrimcilerin kredisini düşürür, düşmanlarımıza, 
halkın menfaatlarını savunanları herkesin gözünde suçlu durumuna 
düşürmek, onlara zulmetmek fırsatını sağlar. 

Sömürücü sınıflardan farklı olarak, işçi sınıfı ile bu sınıfın komü
nist partisi, bir ezgi şeklinin yerine başka bir ezgi şekli getirmek için 

(1) Kendince doğru bildiği amaca ,,:ırmak için lıer yolu haklı I ı i lmek, 
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�ava �mıyorlar. Onlar her türlü ezgiyi yoketmek, yani dünyadaki en 
haklı amacı sağlamak için savaşıyorlar. Bunun sonucu olarak da, 
halktan hiçhir şey saklamazlar. Politikaları, baştan sonuna kadar, 
gerçeğe dayanmalıdır. Lenin'in dediği gibi : "Proletaryanın gerçeğe 
ihtiyacı vardır. Küçük burjuvazinin kullandığı sevimli, terbiyeli 
yalanlar kadar proletaryanın davasına zarar veren hiç bir şey yok

tur.» 

KomünistleI'in kullandığı savaş araçları, komünizmin bilinçli 
taraftarlarının sayısını azaltmıyol', arttırıyor; demokratik ve sosya
l ist hareketin taban temelini genişletiyor. Savaş araçlarının, savaşın 
a maçlarına uygun düşüp düşmediğini açıklıyacak olan ölçü işte 
budur. 

2. Devrimci zorlamanın zorunluluğu ve bu zorlamanın sınırları 

Komünizmin gerçek hümanist niteliğini belirtmek, komünistleI'in 
zorlamayı, cebri, silah depolarından artık çıkarıp attıkları anlamına 
gelmez. Sosyal güç kullanmadan, kapitalist toplum gibi ezgi ve şid
det üzerine kurulmuş bir toplumun değiştirilebileceğini sanmak 
hayal olur. Büyük hümanist yazar Romain Rolland'ın dediği gibi : 
«Sınıf savaşını inkar etmeyi isteseniz bile, h akim sınıf bu gerçeği 
zorla kabul ettirir. » Şiddeti Marksistler icad etmedi ;  sınıf savaşını da 
icad eden onlar değiL. Bu savaş ve bu şiddet: toplumun, menfaatleri 
çelişen sınıflara bölünmüş olmasının objektiv sonucudur. 

Sömürüeü sınıfların ve ideologlarının şiddetin aleyhinde görün
meleri, iki yüzlülükten başka bir şey değildir. Ş iddeti kullananlar 
emekçiler olursa, sömürücü sınıflar şiddete karşıdırlar. Ama kendi
leri, halk yığınlarına karşı, şiddetin en korkunç şekillerini her gün, 
her an kullanıyorlar ve bunu haklı gös terrneğe yelteniyorlar. Sö
mürenler ancak devrimcİ şiddeti reddediyorlar, geriei şiddeti ise 
bütün araçlarıyle savunuyor, haklı gösteriyorlar. 

Sömürücü sınıflar iktidardan, mülklerinden gönül rızasiyle vaz
geçmiyeceklerine, halkı sömürmeğe ebediyen devam etmeğe kararlı 
olduklarına göre, halkın kurtuluşunu sağlıyabilmesi için, devrimci 
zorlamadan başka çaresi yektur. Sınıf savaşı ve sosyalist devrimle 
emekçiler, gerçekten özgür olduklarını gösteriyor, bir avuç sömü
rücünün gaspettiği emeklerinin mahsulünü ellerinde tutmak hakkını 
gerçekleştiriyorlar. Çağdaş kapitalis t ülkelerde, sosyalist devrim, 
birkaç bin, hatta birkaç yüz tekelci ailenin elinden üretim kaynak
larının kurtarılması ile gerçekleşecektir. Bu devrim, bütün halkı, 
varlıklı sınıfın baskısından kurlarmı� olacaktır. Böylelikle, sosyalist 
devrim tam hümanist bir d avadı!'. 
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Daha zaınanıııdıı, Holllach meseleyi şöyle özetliyord u :  "Özg-ürliik, 
diğ'm' vatandaşlarııı zararına kııllanılırsa. bil' hak olmaktan çıkar. 
X \' II i. yüzyılın sonlarında patlayan Fransız hıırjııva devriminin, 
�Özgürlüğ'ün d ii �manlarına özgürlük verilmez ! »  �iarı.  hel' devrimin 
şiarıdır. 

Sosyalist devrim şiddet değildir ; bu devrimin başlıca amacı, halk 
yığlIllarım hel' t ürlü ezgiden kurtarmak, sınıfsız, harbsiz bir toplum 
kurıı ıaktır. Ama barışçı yollardan sağ'larıan devrimler de dahil, her 
devrimde, i ktidarı haksız olarak eline geçirmiş azınlığa karşı bir 

sosyal zorlama unsuru vardır. 

8u temel ilk��nin anlaşılması ve kabulü ile, bu ilkenin doğurduğu 
hareket. gerçek komünist hümanizmi ile sözde hümanizmi bir
birinden ayıran farktır. Sözde hümanizm taraftarları ortaya parlak 
şiarlar atarlar, ama bu �iarları gerçekleştirmek için savaşa girişen 
emekçileri, hemen şiddetle sııçlandırırlar. nevrimei zorlamanın, 
kumii ııizm uğmnda yürütülen savaşın objektif, kaçınılmaz aracı oldu
ğU1l1l kabul elmeıııeh,. pm/itikıe komünizmin amacına h'arşı gelmek 
demektir. 

J\larkiznıilı-Leninizmin bu temel ilkesinden ayrılan her komünist, 
komünist olmaktan çıkar, reviziyonist, reformist olur. Komünist 
partilerini sermayeye karşı yürü tülen savaştan vazgeçmiş olmakla 
suçlandıran sekterler ve dogmatikler, yalanlara dayanıyorlar. Komü
nist partilerinden hiç biri, işçi sınıfının zaferini sağlamak için dev
rimci bir savaş yürütmekten vazgeçmiş değildir. Gerçekte, sekterler 
birbirinden çok ayrı kavramları birbirine karıştırıyorlar. Mesele 
bambaşkadır : Sınıf savaşı ile devrimci zorlama, kaçınılmaz şeyler 
olduğuna göre, bu savaşta hangi metodlar kullanılmalı, belirli şartlar 
içinde hangi zorlama ş('./fl'lleri uygulanmalıdır?  

Anarşistlerin ve sek terlerin aksine olarak. Marksis t -Leninistlere 
göre, devrim('i şiddet, komplo kurmaya değil, kitlelerin hareketine 
dayanmalıdır. Komünistlerin amaı'l, yani kapitalizmin kaldırıl
masıyla komünist toplumun kurulması amacı, fertlerin, hatta top
lumun bir azınlığının çabalarıyla sağlanamaz. Bu amaç, herhangi 
bir memlekette çoğunluğun, hatta bütün halkın çabalarıyla sağ
lanabilir. Komünistlerin stratejik temel kurallarından biri şu d u /' :  
yığınlar, kendi politik tecrübelerine dayanarak devrimin gerektiğine 
kanaat getirmed ikçe, bu yığınlar, mevcut rej imi değiştirmek için 
kesin hareketlere çağrılmamalıdı r. 

Komünist hareketindeki dogmatiklere göre, her durumda uygu
lanacak daima bir tek zorlama şekli vardır ;  o da silahlı şekillerdir. 
Dogmatikler için, d�vrimci zorlama ile silahlı savaş birdir. Oysa, 
devrimci savaş şekilleri sayıımıyacak kadar çoktur. Örneğin , bir grevde, 

hatta bir patronu grevle tehdit etme olayında.  emekçilerin istek-
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lerine kulak asmıyan, bazan yiirürHikteki hurjuva kanunlarına bile 
saygı göstermiyen patrona karşı, bir zorlama unsuru vardır. 

Devrimci zorlamanın ŞII veya bıı �ekliııin kuııanılması, devrimci 
duruma ve her şeyden ünce, mevcut güçler dengesine bağlıdır. 
Lenin'in dediği gibi : «Zorlamanın şeklini, söz konusu olan devrimci 
sınıfın gelişme derecesi, uzıın ve gerici harbin kalıntıları gibi özel 
şartlar ve burjuvazi ile küçük burjuvazinin direnme şekilleri tayin 
eder. » Tarİhsel bakımdan, devrimci zorlamanın sınırları nispidir, 
hareketlidir, değişebilir. Bu sınırlar keyfi olarak değil, devrimin gere
ğine ve amacına göre tayin ve tespit edilir. 

Marks ve Lenin'in israrla belirttikleri gibi, koınünistler, devrimin 
barışçı zaferini tercih ederler, çünkü silahlı savaş ve vatandaş har
bi halk yığınları arasında acıya, insan kaybına sebeb olur, üretici 
güçlerin yok edilmesine yol açar. Sosyalist devrimin başlıca ödev
leri -burjuvaziniıı politik hakimiyetinin ortadan kaldırılması, işçi sı
nıfının iktidarı ele geçirmesi, özel mülkiyet yerine kamu mülkiyeti
nin kurulması - bazı şartlar içinde, silahlı savaşa başvurulmadan da 
gerçekleşebilir. Bu gerçekleşme şekli eskiden pek olağandışıyd!. Ama 
çağmıızda, şiddetin en korkunç şekillerini kııllananlar, yani gerici 
sınıflar, genellikle, zayıflanı ı �  durumdadır. Çok kuvvetlenen ilerici 
güçler is tedikleri savaş şekillerini düşmana kabul ettirebi lirler. 
Bunun sonucu olarak da, komünist doküman ve programlarının be
lirttiği gibi, devrimin barışçı gelişme imkanları günden güne çoğal
maktadır. Bu gelişme, gerici güçler devrimci halkın iradesine, sö
mürenlerin ezgisini yoketme, emekçilerin ik tidaı'ını kurma isteğine 
silahla karşı koymağa devam ederlerse, barışçı olmıyan zorlama 
şekillerinden vazgeçmek demek değildir. Böyle bil' durumda, bütün 
savaş şekillerini kullanmağa, ve bir savaş şeklinden başka bir savaş 
şekline gerektiği anda hemen geçebilmeğe hazır olmanın zorunlulu
ğunu bilen devrimci parti, silahlı savaşa bir sanat olarak bakmak, 
bu savaş şeklini gerektiği gibi örgütlernek ve yönetmek zorundadır. 
Böyle davranmamak, Lenin'in dediği gibi «Marksizme ve devrime 
hiyanettir». 

Bugün birçok ülkede, silahlı savaş şekilleri en olası (muhtemel) 
şekillerdir. Ama bütün dünyada, halka karşı silah kullanma imkanını 
düşmanın elinden alabilmek, sadece yığın örgütlerini ve emekçilerin 
savaşkaııhğıııı kullanarak düşınanı yenilgiye uğratabilmek, böyle
likle, işçi sınıfının iktidarı eline almasını en az acı verecek barışçı 
şekillerle sağhyabilmek için, emekçileI'le komünist öncüleri çaba
larını esirgemiyorlar. 

Şiddet taraftarı olmıyan komünistlerin tarihsel ödevi, bazı sosyal 
grupların diğer gruplara karşı kullandığı şiddete kesinlikle son 
vermek tir. Lenin'in belirttiği gibi : « • • •  Bütün gelişmenin amacı, 
toplumun bir kısmının diğer kısmına karşı şiddet kullanarak, uygu-
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ladığı ezgiye SOl! vermekt.iı' , . .  idealimizde, insa ı ı lara karşı şiddet 
kullaııılmasına yeı' yok tııı'. » 

.3. Sosyaliziil gelişen Iıüıııanızmdir 

Marksist teorinin iyi ve hümanist bir teori olduğunu, ama uygula
mrken nitelik değiştirdiğini, komünist teorisi ile komünis t pratiği 
arasında bir uçurum olduğunu söyliyenler çoktur. Bu idd iayı yakın
dan incelememiz gerekiyor. 

Her şeyden önce, daha yukarıda belirttiğimiz gihi, komünizmin 
hümanist teorisi ile emekçi yığınlarının sömürücülere karşı yürüt
tüğü sınıf savaşı lirasında çelişme yoktur. Bu savaş sırasında, aşırı 
hareketlerde bulunanlar kontrolsüz unsurlardır. 

Komünist teorisi ile komünist pra t.iği arasında bazan bir görelilik 
bulunabilir. Örneğin, Stalin'in şahsını putlaştırma devrinde, emekçi
lere karşı da şiddet kullanıldığı oluyordu. Bu olaylar, bu aşırı hareket
lerde bulunanların komünizmden uzaklaşlığını gösterir. Çünkü teori 
ile pratiğin özdeşIiği, komünist partilerinin yürü t tüğü faaliyetin 
temel ilkesidir. Pratikle teori arasındaki arayı kapatmak için, 
komünistler herkesten çok daha fazla, kesin ve devamlı olarak 
savaşıyorlar. 

Çağımızııı devrimci hareket tarih i, eu şiddetli savaş şekillerini 
kullanmağ'a kalkışanların, daima halk yığınlarını sömiirmeğe devam 
etmek istiyen gerici güçler olduğunu inkar edilmez şekilde gös ter
mektedir. 

Komünistlere gelince, halka karşı şidde ı  kullananları yenmek için 
en enerjik araçlara başvurmakla beraber, mutlaka gerekmiyen her 
aşırı tedbire de karşı koyuyorlar . .19.17 K asımmda, Lenin şu açıkla
mada buluIluyordu :  «Bizi tedlıiş kullanmakla sııçlandırıyorlar, ama 
başvurduğumuz terör, silahsız insanları giyotine gönderen Fransız 
devrimcilerinin uyguladığı terör değildir ve oraya kadar gitıniyece
ğimizi umarım.» Şunu da belirtelim ki, devrim mahkemeleri 19.18 
Haziranının sonuna kadar, kimseyi id ama mahkum etmedi. Dev
rimin başında, tevkif edilen en hüyük devrim düşmanları Sovyetıere 
karşı savaşmamaya söz verdikleri İçin serbest bırakıldı . .1918 yılının 
son allı ayında Sovyet hükümetinin kızıl teröre karar vermesi, aksi 
devrimcilerin ülkenin hel' tarafında kurduğu komploların sonucudur. 
Ama bu koşullar içinde bile, devrimeilerin en kararlısı olan Lenin, 
şiddet kullanılırken boş yere kan dökülmesine sebep olacak aşırı 
hareketlere karşıydı : «Bizi terörcülükle suçlıyamazlar. Bu suçlama 
bıırjuvaziye yapılnıalıdır. Bize terörü wrla kullandıran burjuvazidir. 
Terörizmin asıl kaynağını teşkil eden sebepleri yok ettiğimiz anda, 
terörü asgariye indirıııek için tedbir alacağız. �  
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Lenin biL konuda. bir Amerikan burjuva dergisi olan The New 
Hepublic' te çıkan bir yal!:ıdan satırlar alıyor. Sovyet komünistlerİne 
yapılan iftiraları reddeden hu dergiye göre, :i milyonIlik Finlanda
da, devrimi bastıran beyal!: teröristler birkaç gün içinde 16.700 kişiyi 
öldürmüş, 70.000 insanı kamplara sürmüştii .  Oysa nüfusu o zaman 
150 milyona yükselen Rusyada, devrimin ilk yılında (1 Kasım 1918-e 
kadar) 3800 insan idaın edilmişti. İdam edilenlerin çoğu da, dev
rimci hükümetin şiddetle savaştığı, suiistimal yapan memurlardı. 
The "Veıv Hepublic' in helirttiği gibi : «Finlıinda hü k iimeti, Bııs hükü
metinden çok fazla terör yapmıştır. » 

Kapitalist ideologların komünistlere yaptıkları başka bir suçla
ma da şudur : İktidarı ellerine geçiren komüııis tler, düşmanlarına 
(yani burjuvaziye), burjuvazinin, hurjuva demokrasisi sınırları 
içinde komünistlere tanıdığı hakları taııımıyorlaı·. Gerçekten, ikti
darı ellerine alan komünistler, sosyalizme karşı savaşan partilere 
müsaade etmezler. Burjuvazi, komünistlere verdiği bu özgürlükleri, 
hümanist düşüncelerle mi tanır ? Gerçekte emekçiler, bu özgürliikleri 
ç'etin savaşlarla elde edip savunuyorlar. İşçi sınıfına muhtaç olan 
burjuvazi, bu sınıfın ideolojisine ve siyasİ partilerine katlanmak 
zorundadır. Ama kapitalist bir ülkenin burjuvazisi, h akimiyetinin 
ı elılikede olduğunu sezer sezmez, bu özgürlükleri, ve emekçilerin 
kurduğu ilerici örgütleri derhal ve şiddetle yokeder. Zaferi kazan
dıktan sonra, işçi sınıfı da düşmanlarının elirenmesini bastırmak 
zorundadır. Şimdiye kadar gerçekleşen bütün sosyalist devrimlerde, 
burjuva aksi devrİmci güçleri, başka bir deyimle, bütün halkın İste
mine boyun eğ'mek istemiyen vebütün halkııı istemini şiddetle boğmak 
istiyeııler, emekçilerin durumunu tehlikeye düşürebilirler. Bu orta
dan kalkırıca, işçi sınıfı, Lenin'in tekrar tekrar belirı tiği gibi, demok
ratik özgürlükleri (örneğin, basın, söz, toplantı ve parti kurma 
özgürlülderi) hiçbir şekilde sınırlandırmıyacaktır. Bu meseleniıı en 
önemli noktası şudur : Eğer, halkın çok az bir kısmını teşkil eden 
burjuvazi, toplumun çoğunluğuna kar�ı şiddete başvurursa, milletin 
büyük çoğunluğu olan işçi sınıfı, halkın bütününe özgürlük ve refah 
sağlamak için, sömürücü azınlığa karşı zor kullanır. Böyle bir durum
d a zora başvurmak, insanlığa karşı gelmek demek değildir. 

Sömürenlerin sosyalizme karşı yürüttükleri savaşı bastırmakla 
beraber, sosyalist devlet, onlara, yeni toplumun kuruluşunda, bil
gilerini ve yeteneklerini kullanma imkanıııı verir. 1917 -de, varlıklı 
sınıfların yaygaralarıIll Lenin şöyle cevaplandırıyordu : «Sizleri 
soyacak, çıplak bırakacak değiliz ; aksine, sizlere iyi giysiler, iyi besin 
sağlıyacağız, ama gücün üze, alışlolarınıza uygun bil' iş yapmanız 
şartiyle . . .  » Burjuvazinin sömürücü sınıf olarak sos yal ölümü. bu 
sınıfa mensup olanların öldürülmesi anlamına gelmez. 
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Şiddetin emekçi kitlelere ka ,'�' kullanılımısıııa gelinee, komünistleı' 
buna hiçbir zaman taraftar olmazlar. A tasözümüzün dediği gibi, sopa 
ile insan cennete de sokulamıız. Lenin'in belirttiği gibi : .. Şiddet, 
iktidarı tekrar ellerine geçirmek istiyenlere karşı yararlı olur. 
Bununla şiddetin önemi bitmiş olur. Diğer haııerde, insanları ikna 
ederek, olumlu örnekler göstererek onlara tesir e tmeli. Komünizmin 
anlamı, kitlelere pratik örnekler'le anla tılınalıdıı·. » Komünistler, bu 
ilkeyi dış politika alanında da uyguluyorlar. Komünistler, devrimin 
.. ihraç edilmesi» ne, ıııu t luluğun halklam zorla kah,,1 e t tirilmesine 
karşıdırlar. 

Stalin devrinin doğurduğu aşırılıkları, yanlı�lal'l öğrendikten 
sonra, Batıda birçok insan sosyalizmiıı Iıümanis t özünden şiiphe 
etmeğe başladılar. Ama sosyalizmin, Stalinci müdahalelerle yanlış 
bir biçim, bir görünüş alması, sosyalizmin özü ve niteliğinden gelen 
bil' şey değ·ildir. �ahsı puılaştırımi devrinden önce, sosyalizmde 
böyle deformasyon yoktu. Yatandaş harbinin en kritik yıllarında 
bile, Komünist Partisi devriınci kanun düzenini kurmuş, bu düzene 
saygı sağlamış!ı. Milli ekonominin yeniden kuruluşunun en zor 
devresinde, ülkemiz daha pek zayıf ve emperyalistlerin devamlı 
baskısı altındayken� Komünist Partisi Sovyet demokrasisini geliş
tirmeye, sosyalis t  kanurı düzenini kuvvetlendirıneğ'e devam etti. 
Şahsı putlaşurma devrindeki olaylar, Sovyet deınokrasisine, sosya
list kanun düzenine karşı işlenen ha talardı. 1953-den heri, SBKP-i 
şahsı putlaştırma metodlarını kökünden kazımak, demokrasiyi 
geliştirmek ve yaymak, sosyalist toplumda gerçekten hümanist 
ilkelerin zaferini sağlamak için kesin bir şekilde savaşıyor. 

SBK P-nin, şahsı putlaştırmanlIl korkunç sonuçlarını herkesten 
önce açıklamış olması, şahsı pu tlaştırmağa karşı amansız bir savaşa 
herkes ten önce girişmiş olması, sosyalizmle şahsı putlaştırmanın ta
ban tabana zıd olduğunu gösterir. Şalısı putlaştırmanın teorilerine 
ve uygulanmasına karşı yürütülen, SBKP-nin X X .  Kongresinden 
sonra daha da şiddetleııeıı, siyasi rej imde gittik�'e artan bir demok
ratlaşma, yığınlarda daha büyiik bi,· faaliyet ,  daha derin bir şııur
lanma ile paralel olarak gelişen IJLL sa \'a�, geçmiş yılların olumsuz 
yönlerin in dirilille olanaklanııa karşı en emin garantidir. Bu savaş, 
aynı zamanda bilimsel komünizmin hümanist ideallerinin gerçek
leşeceğini de ispatlıyor. 

B urj u va ideologlarına göre, şahsı p LI tlaştırlTlanııı yara 1 tığı aşı
rılıklar, sosyalizmin özüne bağlıdır. Kapitalist rej imde o kadar sık 
rastlanan zulüm, şiddet, terör, ırkçılık, harpler ise «is tisna »Iardır, 
diyorlar onlar. Oysa, gerçekte, bu zulüm hareketleri, kapitalizmdeki 
insan düşmanı, sömürücü niteliğin sonuçlarıdır. Bu hareketler, kapi
talizmin özüdür. Ama şahsı putlaştll'ma devrinde görülen aşırılıklar, 
sosyalist rejimin hümanist özü ile tam bir çelişme halindedir. 
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Sosyalizı;ııin niteliğini en iyi gösteren şey, halka verdikleri, getir
dikleridir. Insanı sömürülmek ten, ekonomik Imlıranlardan, işsizlik
ten, yarın korkusundan kurtardığını, herkese bir iş  sağladığını, 
na mu suyla çalışan her insana maddi ve manevi ihtiyaçlarını-bazan 
yetersiz de olsa-sağlama imkanını verdiğini kinı inkar edebilir ? 
Sovyetler Bidiğİnde �5 yıldır işsizlik diye hir şey kalmadı. İşsizlik 
diğer sosyalist ülkelerde de ortadan kalktı. Bugün, üretimde, maki
neleşme ve otomatizasyon alanlarında elde edilen hızlı ilerlemeye 
rağmen, bu ü lkelerin hiçbirinde işsizlik yoktıır. 

Geri kalmış Çarlık Rusyanın bugün her bakımdan dünyaulIl en 
ileri ü lkelerinden biri haline geldiğini, bu ü lkeliili , gerek bütün halkın, 
gerek toplum içinde lıer ferdin, maddi ve kültürel ihtiyaçlarını gün
den güne daha iyi sağlıyabilen bir ülke olduğunu kim inkar edebilir ? 

Sosyalist ülkelerdeki sosyal sigorta sİs teıni kıldaı· tam anlamıyla 
hümanist bir sis tem hangi kapitalist ülkede görülii ı' ;' Bütün bu 
ülkelerde parasız sağlık sağlanmamı� ınıdır ? 

Sosyalizmin düşmanları bile, sosyalis t ülkelerdeki eğitim sistemi
nin. dünyanın en ilerici, en hümanist sis temi olduğunu kabul etmek 
zorundalar. Bu ü lkelerde bütün öğretinı. üniversite de dahil, parasız
dır. Kadın, erkek, ırk, sosyal durum faı·kı gözetil ' l ll'k,iz i ı ı .  hü tiin 
vatandaşlar öğretimden faydalanabilir. UXESCO- I 1 I1 1 1  i s tatistik
lerine göre, Sovyetler Birliğinde basılan ders k i tabı sayısı, bü tün 
dünyada basılan ders kitapları sayısından çoktur. Çekoslovakyada, 
her milyon kişiye 1000 kütüphane düşüyor. ( İngilterede : 636,.\ vııstur
yada : 278, Federal Almanyada i �O) h:.ore Halk Cumhuriyetinde, 
Viyelnam Halk Cumhuriyetinde, ve Kübada, milyonlarca okııma 
yazma hilmiyenıerin hepsini okur-yazar durumuna getiren dev
rimci tedbirlerin soııul.,ları imaııı hayrete dii�üren sonuçlardır. 

Sosyalizmin gerçekten hümanist özü , mill i  azınlıklar meselesin in 
ı;i)zümünde de açıkca belirmişıir. Sovyetler Birliğinde, LOO-den 
fazla millet ve etııik grup yaşamaktadır. Bunların hepsi; hayatı n 
her alanında, eşit haklara sahiptir. Bunun sonııeu o larak da, Özbe
kistan, A zerbaY('an gibi, devriınden önce okur yazar oranı pek düşük 
olan Sovyet Cumhuriyetlerinde, bugün, Iıer 100.000 ki�iye düşen 
yüksek tahsil yapanların oranı, birçok geli�ıniş kapitalist ülkelerdeki 
orandan çok üstündür. Örneğin, 2 nıilyon nüfuslu Ermenistan Cum
huriyeti İ limler Akademisinde, ;�:3 il nı i araştırma enstitüsü bu
lunuyor. 

Sosyalizm, kadın meselesini, kadına bütün alanlarda erkeğin 
sahip olduğu e�iı hakları tanıyarak ı;özdii. Sovyetler B irliğinde, 
yüksek tahsil yapaıı öğrencilerin yarısı kadındır. (Kapitalist iilke
leriıı çoğunda, bu oran 1/4 dür.) Sovyetler Birliğinde, hekim sayı
sının % 75-İ kadındır (Amerikada % 7) .  
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Mesken inşaa t miktarı ve temposu alanında da, Sovyetler Birliği 
dünyada birİnci geliyor. Son 10 yıl içinde, 108 milyon insan - yani 
nüfusun yarısı - daha konforlu yeni apartmanlara taşındı. Federal 
Almanyadaki ev buhranı konusunu inceliyen burjuva dergisi Der 
Stern şu soruyu soruyor : «Mesken inşaatı konusunda da, Ruslar 
sputnik hızı ile ilerlerken, biz tiren hızı ile mi ilerliyeceğiz ?,. 

Sosyalizm emekçileI'e politika alanında yalnız geniş haklar tanı
makla yetinmiyerek, sosyalizmin ekonomik temeli üretim araçları 
toplumun malı olduğu için, yığınların, ekonominin ve kültür haya
tının yönetimine çok aktif bir şekilde katılınasını sağlıyor. Sosyalist 
ülkelerde, bilim ve sanat hayatında, bugünedek görülmemiş bir 
yükselme görüyoruz. Dünyanın her tarafında, S ovyet sanatkarları 
büyük başarılar elde ediyorlar. Bütün bu olaylar, şahsiyetin sosyalist 
rejimde daha iyi geliş tiğini göstermektedir. 

Sömürmeğe dayanan her rejim, geliştikçe ve çelişmeleri keskinleş
tikçe, antihümanist niteliği daha da artıyor. Oysa, sosyalizm, komü
nizme yaklaştıkça, zorlamaya daha az başIJurur, gitgide daha hümanist 
bir nitelik kazanır. Bugün Sovyetler Birliğinde bazı sosyal gruplar 
kalmadığı için, proletarya diktatoryası, bütün halkın devleti olmuş
tur. Ve kaybolan bu sosyal gruplara karşı kullanılan baskı da kal
mamıştır. Bundan böyle, zor, ancak bazı anti-sosyal unsurlara karşı, 
sosyal rej imin gerçekten hümanist ıemellerini korumak, ve kişinin 
haklarını garanti al tına almak için kullanılır. Sovyetler Birliğinde 
mili s kuvvetlerinde, % 40 indirim yapılmış olması, büyük anlam 
taşıyan bir olaydır. Birçok cezaevi kapatıldı. Kanunsuzluğun her 
şekline karşı amansız bir savaş yürütülüyor. Toplum aleyhinde 
suçla ra karşı, toplumsal hareket ve eğitim tedbirleri her gün daha 
etkili bil' şekilde kullanılıyor. Parti ve devlet hayatının demokratik
leştirilmesi, toplantı ve tartışmalarııı herkese açık olması, yığın
ların devlet örgütlerinin ve milli ekonominin kontrolüne gitgide daha 
çok katılması, toplum h�yatının bütün örgütlerinde kendi kendini 
yönetme sisteminin gelişmesi, bize sosyalist toplumun, insanlar ara
sında, sis temin özüne gittikçe ri aha uygun düşen yeni çalışma metod
ları, yeni münasebetler aramakta ve bulmakta olduğunu, sosyalizm
siz gerçek demokrasi olmadığı gibi, demokrasisiz sosyalizm olamadı
ğını gösteriyor. 

Pratikte olduğu gibi, teori alanında da, gerek savaşın amaçları. 
gerek bu amaçları sağlıyacak araçlar bakımından, komünizmle 
hümanizm birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. 

4. Komiinizıyu:n hiimanisı prensiplerinin ıalırifine karşı saIJaş 

Komünistlerin, hümanis t prensiplere karşı gelenlerin - bu karşı 
gelmeyi, devrimci bir lafazanlık perdesi altında gizlemeğe çalışanlar 
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da dahil - hepsiyle savaşmaları, bize şunu gösteriyor : Cerçek 
komünistler, savundukları hümanist prensipleri hareketlerinde de 
mantıki bir �ekilde uyguluyorlar. Örneğin, Marksist-Leııinistler, 
küçük burjuva «eşitleyici komünizm» düşüncesine karşı savaşıyor
lar. Küçük burjuva ideologlarının, «yoksullar, fakat  eşitler» salta
natına doğru gibi, insanlığa ve tabiata uymıyan amaçları, bu amaç
lara varmak için insanlık dışı araçlar kullanmak istiyen taraftarlar 
her zaman bulmuştur. Gerçek komünistleI'in yürüttüğü faaliyetin 
temeli, tarihsel gelişmenin kanuniyetleridir. Oysa, eşitleyici komü
nizm taraftarları, objektif kanuniyetleri küçümser, volontarist 
(keyfi) teorilerden ilham alırlar. Gerçek komünistler, gerçek Mark
sistler, devI'ini geçirmiş tarihsel güçlere karşı daima savaşırlar. 
Ş iddeti, tarihin yok olmağa mahkum ettiği sınıfların yok oluşunu 
hızlandırmak için kullanırlar. Oysa, eşitleyici komünistler, çoğu 
zaman, tarihsel kanuniyetlere, hatta bazan tarihsel gelişmeyi sağlı
yan güçlere karşı gelirler. Objektif temeli olmıyan bir savaş, liHazan
lık, demagoji haline gelir, ve çoğu zaman da yığınlara karşı korkunç 
bir şiddet halini alır. 

X I X .  yüzyılın ikinci yarısında, Avrupada, birçok anarşist grup u, 
«her şey mubahtır» burjuva fercl iyetçi prensipini işçi hareketine yay
mağa ; bu prensipi, hem düşmana, hem devrimcilere karşı uygulana
bilir, doğru bir prensip olarak göstermeğe çalıştılar. Bu macerapprest 
anarşistlerden biri olan, 1860- 1870 yılları arasında Rusyada ve Batı 
Avrupada faaliyet gösteren Neçayev'in iddiasına göre : «Devrimci, 
ahlak ve edep kurallarına uymak zorunda, değildir ;  devrimciiıin bir 
tek bilgisi, bir tek sanatı olmalıdır. Yakıp yıkma sanatı. Ye bütün 
gücünü bu sanata ayırmalıdır. Amaçlarına varmak için, her çareye : 
yalan, iftira, şantaj, hatta düşüncelerine katılmıyanların öldürül
mesine bile başvurabilir ve vurmalıdır . . .  » 

Marksla Engels, bu düşüncelerin, burjuva ahlakını doğrudan doğru
ya işçi hareketine getirip soktuğunu ve «burjuva ahlaksızlığının en 
son şekli olduğunu gösterdiler. Bu düşünceye ve küçük burjuva 
avantürizmine karşı yürü tülen savaşı Lenin devam ettirdi. Bol
şevik Partisi, bir yandan, burjuva ideolojisinin işçi hareketi üzerin
deki etkilerini dile getiren sağcı oportünizme karşı, bil' yandan da, 
küçük burjuva sözde devrimciliğinin bütün şekillerine, yani avan
türist savaş metodlarının, halka karşı şiddetin kullanılmasını tav
siye eden N arodnik' lere, sosyalist-devrimcilere ve Troçkistlere karşı 
savaşarak doğdu, gelişti, kuvvetlendi. 

Stalin'in şahsını putlaştırma devrinde yaygın bir hale gelen bazı 
eğilimler, birçok yönden, küçük-burjuva prensipsizliğine, ahldksız
lığına benziyordu. 

Şahsı putlaştırma devrinin metodlarını reddetmekle, komünist 
hareketi, namusunu bu korkunç lekeden kurtardı, güçlerini, nüfu-
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zunu yeniden art tırdı. :;ialısı putla� tırınanııı halıntılaruıı yok etmek 
için tedbirler alan komünist partilerini ayıplıyan, işlenmi� cinayetleri 
a,,:ığa vurmailın, bıı cinayet lerden daha büyük bil' suç olduğunu 
idd ia eden insanların bıı tutumu, insanı hayrete dü�üJ'üyOl'. 

Bugün bile, kişiye tapma devrinde kullanılan metdolal'l övenler 
bulunuyor. Pekinde çıkan Huntsi dergisindeki «İdeolojik eğitim 
Mao Tse Tung'un fikirlerinden ilham almalıdır» ba�lıklı makaleden 
aşağıya aldığımız satırlardan daha saçma, Marksizme daha aykırı 
bir şey tasavvur edilemez : «Mao Tse Tung'un fikirlerinden pek az 
de olsa ayrılmak, yani herhangi bil' şeyi kendi aklına göre yapmak 
isteği, insanı başarısızlığa götürür. » Yaratıcı düşünceyi, teşebbüsü 
yok eden böyle bil' yönelim, insanı, «yukarıdan gelme» emirleri 
köl'Ü körüne yerine getiren bir robot yapar. 

Gerçek hümanizmin, sınıf savaşına aykırı düşen bir düşünce şekli 
olduğunu iddia edenler, bu yolla, politikada Marksizm-Leninizme 
yabancı olan metodların uygulanmasını haklı göstermek, sosyalizm
deki hümanist akımına aykırı olan zorlama usullerini genişletmek 
istiyorlar. Amavutluk İ şçi Partisinin IV. Kongresinde, parti yöneti
cilerinden biri, partinin düşüncesine katılmıyanlara karşı uygu
lanacak politikayı şöyle özetlemiştir:  «Yüzlerine tükürün, suratla
rına vurun, gerekirse kafalarına bil' kurşun sıkın ! »  

Bilindiği gibi, Stalin, halk düşınanı telakki ettiği insanlara kar
şı şiddetin kullanılmasını haklı göstermek için, faşis tlerin devrim
cilere karşı gösterdiği vahşeli ileri sürerdi. Ama Stalin bu şiddeti, 
yalnız sosyalizmin düşmanlarına karşı değil, emekçilere karşı, 
samimi komünistlere karşı da kullanıl'dı. Üstelik, Stalin'in bu 
düşüncesi, sınıf savaşının Marksist-Leninist ilkeleriyle taban tabana 
zıttır. Bu düşünceyi savunmak, savaş metodları meselesinde, gerici 
burjuvazinin durumuna düşmek, işçi hareketinde, burjuva siyaset 
adamlarına mahsus prensipleri, daha doğrusu prensipsizliği uygula
mak demektir. 

Komünistler, «Kurunun yanında yaş da yanar» lafıyla, sebepsiz 
baskıyı haklı gösterıne yoluna hiçbir zaman sapmazlar. « İnsan kuru 
odun değildir», «insan şahsiyetinin gelişmesi bizatihi bir amaçtır» 
Marksist prensipi, yalnız çok uzak bir gelecekte uygulanacak bir 
prensip değildir. Bu prensip, her zaman ve her yerde, komünistlere 
rehber olacaktır. Komünistler için, çalışan insanın mut luluğu, 
amaç/arın en büyüğü, çalışan insan da, k ıymetlerin en değerlisidir. 

5. Barış içinde yanyana yaşama politikası, en hiimanist, en devrimci 
Jlolitikad ll' 

Komünist politikasının hümanist ve gerçekten . devrimci özü, 
komünistlerin savaş-barı� meselesindeki düşünce ve görüşlerinde 
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ualıa ua kuvvetle beliriyor. Yüzyıllar boyunca, halk k i tleleri, iıısan
hğı harblerden kurtarfıcak bir düzenin hayalini kurdu. Gerek komü
nist teori, gerek sosyalist devletle'l'i n politikası, höyle bir düzenin 
sosyalizm olduğunu gösteriyor. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında, «milletler barış içinde yaşamalı» 
şiarını ortaya atan Bolşeviklerdir, yani dünyanın ilk sosyalist devle
tidir. İkinci Dünya Savaşının patlamasına engel olmak İçin çabala
rını esirgemiyen, saldırıcı faşistlerin ezilmesinde, barışın kurul
masında baş rolü oynıyan, yine Sovyetler Birliğidir. Yirmi yıldır, 
herkesin kaçınılmaz sandığ'ı bir dünya savaşının patlamasına defa
larca engel olan sosyalist ülkeler, ve özellikle, bu devletlerin en güç
lüsü Sovyetler Birliği değil midir ? 1962 Küba buhranı, bu barış 
isteğinin güzel bir örneğidir. Çeşitli sosyal düzenleri olan devlet
lerin yanyana barış içinde yaşamalarını sağlıyacak politikanın, 
bugünkü şartlar içinde, tek akla uygun politika olduğunu ileri 
süren, bu politikanın sağlanması için durmadan çaba sarfeden yine 
sosyalist devletlerdir. Bu gerçekler, sosyalizmle barışın birbirinden 
ayrılmazlığını tanı tlıyor. 

Sosyalist devletlerin, halkların yürüUüğ'ü milli kurtuluş savaşla
l'llll desteklemeleri, sömürgel'ilik boyunduruğundan yeni kurtulmuş 
ülkelere ekonomik yardım sağlamaları da gerçek bir hümanizmiıı 
konkre belirı ileri değil mi ? 

Dünya komünist  hareketinin, yanyana barış içinde yaşama 
politikasını, bu politikayı reddeden solcu sekterlere karşı savun
ması da, komünist hareketin hümanist özünü tanıtlar. 

Tarih boyunca sayısız cinayetler işlenmiştir. Ama bunlardan hit,; 
biri bugünkü şartlar içinde, bir dünya savaşının patlamasına engel 
olmamak cinayeti kadar korkunç değildir. Dünyanın başına gelecek 
bu korkunç felaketin «nmbah» olacağı, böylelikle emperyalizmin 
harabeleri üzerinde «binlerI'e defa üstün bir uygarlık» kurulacağı 
iddiaları, bu avan türist politikanın insan düşmanı niteliğini gizli
yemez. Bazı çevrelerin, barış ve savaş meselelerindeki bu görüşü, 
bize bir kere daha şu gerçeğ'i gösteriyor : Haksız bir çareye (yani 
nükleer harbe) başvurmak, varılması istenilen amacın kendisini 
(yani komünizm i) özünden yoksun edebilir. Böylelikle, sonuçla, bu 
sonuca varmak için kullanılan araçların birbirinden ayrılmasına 
imkan olmadığını bir kere daha görmüş oluyoruz. Nükleer bir harbin 
sonucu komünizmin zaferi değil, diinyn halklarının ki tlevi olarak yok 
edilmesidir. 

Nükleer bir harp yoluyla yok edilmesi istenen - burjuva top
lumu - yalnız halkını'ın nefretini kazarımı� kapitalizm değil, aynı '  
zamanda, bir gün sosyalizmin maddi temelini teşkil edecek olan 
halk kitleleri, ye yüzyıllar boyunca emeğin meydana getirdiği değer-
lerdir. 

. 
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�Termo-nükjeer hir harp pa ı.larsa, az nüfuslu ülkeleı' ne olur ?� 
sorusuna, Çinli yöııetieiler şu cevabı verdiler : �Sosyalist cephenin 
içinde bulunan küçük ülkeler, menfaa ı.lerini, bü tün bu cephenin 
üstün menfı:w tlpı'ine tahi tu tmak zorundadır. » Hu ülkelerin yer
yüzünden silinmeleri Çinli yöneticilerin umurunda değiL. «Başka 
halklar yaşıyacaktır, emperyalizm de yok edilmiş olacaktır.» diyen 
Çinli yöneticiler, halkları, özellikle küçük ülkeleri, harp ve devrim 
alanında' oynadıkları tehlikeli kumarda önemsiz bir zar gibi kul
lanmak istiyorlar; bu ülkelerin mahvolmalarını gönül rahatlığı ile 
göze alıyorlar. Oysa, komünistlere göre, komünizm, istisnasız bü
tün halkların ortak davasıdır. Komünizm zafere ulaştığı zaman, 
her millet bu zaferin meyvalarmı tophyacaktır. Sosyalist devrim, 
termo-nükleer sih1hların yardımına muhtaç değildir. Halklar özgür
lüğe daha yaşarken kavuşmak istiyorlar, öldükten sonra değiL. 

Anarşistlerle soleu sekterler, kendini defa etme mistiğinİ yarat
mak ve yaymak istiyorlar. İ nsan düşmanı düşüncelerine katılmı
yanları da korkakhkla suçluyorlar. Onlara göre, «şanh bir ölüm .. 
insanın kavuşacağı en büyük mutluluktur. A ma halklara, kendilerini 
feda etmelerini tavsiye edenler, bu halklara, «şanlı» da olsa, ölümü 
isteyip istemediklerini sormuyorlar. Bütün halklarm istediğ'j, kah
ramanca ölınek değil, yaşanılmaya değer bir hayat sürmektir. 

Komünistler, «şanh ölüm» ün bu mistikleşmiş şekline karşıdırlar. 
Bu anlamsız mis tik düşünce hiçbir işe yaramaz. A cı, şehitlik, zahid
lik, nefsinden feragat, komünistlerin hiçbir zaman amacı olmadı, 
olamaz. Komünistler için hümanizm, insan sevgisi, hayat sevgisi
dir. Komünistler, bütün emekçilere daha mutlu bir hayat sağlamak 
için son nefeslerine kadar savaşmağa, en büyük fedakarlıklarda 
bulunmağa hazırdırlar. Ama ölümü sevdiklerinden değiL. Halk
ların mutlu yaşıyabilmesi, zafere varmak için başka bir yol yoksa, 
ölüme seve seve giderler. Julius Fuçik'in dediği gibi : "Mutluluk için 
yaşadım, mutluluk için ölüyorum. »  

Komünistler, halkın ınu tluluğunu sağlamak için fedakarlıldarın 
gerektiği bir durıımla, bütün halkların, bütün insanlığın yok edilip 
edilmemesi meselesi arasındaki farkı görüyorlar. Kapitalizmi orta
dan kaldırmak için, nükleer bir harble, halkların yok edilmesini 
düşünmek bile deliliktir. Komünistler, mevcut objektiv olanaklardan 
yararlanarak, kayıblarını asgariye indirerek, kapitalizmi yenmeğe 
çalışıyorlar. 

Şüphesiz ki, eınperyalistler, sosyalist ülkelerin hayati menfaatle
rine saldırıl'larsa, onlara karşı harbe girerlerse, halkların kararlı di
renmesiyle karşılaşacaktır. Komünistler, "ne pahasına olursa olsun " 
barışı devam euirmek istiyen pasifistler değildir. Ama bugün bir 
dünya savaşının doğuracağı felaketleri akıllarından çıkarmıyorIar. 
Komünistler ve bütün ülkelerin halk yığınları, emperyalistlerin 
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niyetlerine, ve bir termo-rıükleer ka tliaıııa karşı ko\"Inak için çaba-
larını esirgemiyorlar. "-

Barış içinde yanyana ya�aıııa poli tikası, hümanizrnle devrimi bir
birine, köklü bir şekilde, organik bağlarla bağlıyor. Bu politika, 
emperyalisdere tavizler vermekle gerçekleşmez. Bu politikaııın 
gerçekleşmesi, sosyalist ülkelerin, sömürgecilik boyunduruğundan 
yeni kurtulmuş halkların ve kapitalist ülkelerdeki halk yığın
larının, emperyalist harp provokatürlerine karşı yılmadan savaş
ınalarına bağlıdır. Barış içinde yanyana yaşama politikasının amacı 
şudur:  Emperyalizmin saldırıcı güçlerinin elini kolunu bağlamak, 
onları barışa zorlamak. Saldırıeılarla uşaklarından başka, bu zorla
maya kim karşı gelmek ister ? 

Barış içinde yanyana yaşama poli tikası, slIlıf savaşlJIlJI özel bir 
şeklidir. Bu politika, komünizmin kapi talizme karşı yürü ttüğii 
tarihsel savaşı kazanmasıııı ; milletlerarası alanda ise, proletaryanın 
ve ezgi altında yaşıyan halkların kurtuluş savaşının gelişmesine ve 
zaferine en uygun düşecek şartları hazırlıyor. Bııgüıı, bu politika en 
devrimci ve en hümanist politikadır. 

�55 

TÜSTAV



Çelişmelerin genellikleri ve gerçeğin 
konkre niteliği 

' 

(MESELENİN FELSEFİ \ E  POLİTİK GÖRÜN ÜŞLER İ )  

A. Sobolev 

Her tarihsel çağ'lll felsef�si, gerek toplumsal münasebetlerin (iliş
kilerin) gelişme s�yiy�s i ıı i ,  gel'ekse Im münasebetl�riıı insanlar tara
fından nasıl anla�ı 1d ığınl yansıtır. 

Bugünkü topluııı, büyük devrimci deği�iklikler toplumudur. Biı, 
yandan, ta rihsel süreçler günden güne daha canlı ye hızlı bir ni telik 
kazanıyor, daha çok çeşitli biçimler alıyor. Bir yandan da, toplumsal 
değişmelerde sübjektif (öznel) etkenin rolü büyüyor. Bu durum, 
belirli bir amaca yönelmiş olgunlaşan objektiY görevlerin çözü
münde ve insan iradesinin (objektif kanunları öğrenme temeline 
dayanır) gi ttikçe önemli bir rol oynadığ'ı sosyalist dünyasında olduğu 
kadar, kapitalist dünyada da belirmek tedir. Kapitalist dünyada, i�çi 
smıfmın oynadığı tarihsel rolün daha çok önem kazanması, ve sosya
lis t dünyanın varlığı ve gelişmesi, toplumsal ve ekonomik kanunları 
geniş ölçüde etkiliyor, ve devrimci güçlerin, tarihin gidişat.ına bilinçli 
şekilde müdahalesine gittikçe genişliyen imkanlar sağlıyor. 

Sübjektif etkenin etki derecesi, her şeyden önce, devrimci öncüle
rin, belirli tarihsel bir durumda, toplumsal gelişme kanunlarını 
enine boyuna, derinliğine bilmesine bağlıdır. Bu zorunluluğu bir 
benzetme ile belirtebiliriz : Milyonlarca İnsanın kaderine etki yapan 
devrimci savaş süreci, tıpk ı  uzay gemilerinin atılmasında uygulanan 
son derece hassas hesap, ölçü ve pUmlamayı gerektirir. Uzay yol
culuğ'unun koşulları daha önceden matematik kavramlar ve ölçülerle 
hesap ve ifade edilir. Toplumsal girişmelerin haşarısına gelince, bu 
başarı, girişmeğe konu olan olayların, diyalektik materyalizmin 
yardımİyle, iyice incelenip değerlendirilmesine, yorumlanmasına 
bağlıdır. Diyalektik materyalİzm, toplumsal süreçlerin bilimsel izahı
dır ; en karışık şartlar içinde bile, yürütülecek politik savaşın yanlış
sız ç,izilmesi işinin metodoloj ik temelidir. Durumda birdenbire 
ortaya çıkan değişiklikler karşısında tayin edilecek stratejik amaçlar 
ve seçilecek savaş şekilleri, metodları, tak tiği, ancak diyalektik 
materyalizm ışığ'ında bulunabilir. 

Marksist diyalektik, belirli bir süre, dogmatiklikteli büyük zarar 
gördü. Dogmatikl ik, diyalektiğin ruhunu olumsuz yönden etkiledİ; 
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diyalektik gelişme dahil, gelişme kavramını sarstı, bu kavramın 
zenginleşmesine engel oldu. Bunun sonucu olarak, diyalektik kanun
ları dogmatik bir şekilde anlayış, ve bu kanunların konkre uy,gulama 
şekli ile politik savaşın pratik ihtiyaçları arasında uyguIlSuzluk mey
dana geldi. 

Ve yazık ki, bugün bile, toplumsal süreçlerin tahlilinde, bir yan
dan diyalektiğe soyut methiyeler yağdırılırken, pratikte, en önemli 
politik sonuçların incelenmesİnde, diyalektik metod çok kere ihmal 
ediliyor. «Fazla ince» buldukları diyalektik kanunları uygulamağa 
yanaşmıyan yöneticiler var. Onlara göre, bu kanıınlar sadece hayatı 
güçleştiriyor. 

Pragmacılığın ve deneyselciliğin (anıpirizm) toplumsal bilimlere 
sinmesi, bu yanlış anlamanın sonucu oldu. Bu etkinin en büyük teh
likesi, gerçeğin teorik düzlemde incelenmesinde seviyenin düşınesi, 
politik yönetmenlikte bilginin azalması sonucunu doğur�asıdır. 
S ınıf savaşlarında dün ve bugün kazanılan tecrübeler, Marksistlel'e 
şunları göstermiştir : Diyalektik materyalizmi durmadan zengiıı 
leştirnıek ; diyalektiği politika ile daha sıkı şekilde bağlamak ; dog
matikliği yok etmek ; konkre tarihsel süreçleri, olayları, diyalektiği ıı 
yardımiyle derinliğine ve taın ola ı-ak incelemek gerekiyor. Şahsı put
laştırma anlayışı ile diyalektiğin gelişmesi bir arada olamaz ; çünkü 
şahsı pndaştırma anlayışına göre, siyasi ik tidarın en yüksek nokta
sında bulunan insan, en yüksek felsefi bilgiye de sahiptir. 

Diyalektik. bir yandan, bu dü�üncenin açık düşmanlarına karşı 
yürütülen savaşlar sırasında ; ö te  yandan da, diyalektiği soysuz
laş tıranlara karşı yürütülen savaşlar içinde gelişmiştil' ve geliş
mektedir. Bugün, Marksist diyalektiği geliştirmek için, '\;Iao Tse
Tung'ıın, bütün dünya komünistlerine zorla kabul ettiri lmek is tenen 
soyut ve şematik anlayışını yenmek gerekiyor. 

Mao Tse-Tung'un diyalektik alanındaki düşünceleı-i, S talin'in 
şahsını pu tlaştırma devrinde pek yaygın olan dogma tik düşiin
cenin soysuzlaştırılmış bir şeklinden başka bir şey değildir. 

S talin devrinde, birçok Marksist nazariyecileri (Sovyet düşiinür
leri de) Mao Tse-Tung'un yazılarını da geneııikle kiirü körüne kabul 
ediyorlardı. Çünkü pratik haya t .  Mao Tse-Tung'un diyalektik anlayı
şının sonuçlarıııı açıkca ortaya çıkarmamıştı. 

Daha 1938 yılında. Mao Tse-Tung, ÇKP(l) Merkez Konıİ tes
Pleııumunda �unları söylüyordu : "Çinli komünistler, enternasyoi 
nalist Marksistlerdir, ama uygulanabilmesi için, Marksizm, mill! 
bir biçim iç:iı ıde dile getirilmeli . . .  Ortaya bir mesele çıktı . . .  
Marksizmi �:in lile� tirmek, bütün belirtilerinde Marksizmin çinli 
niteliğini sağlamak . . .  » Çin devriminin zaferiyle, bu ödev yerine 

(1) Ç KP - Çiıı Komünist Partisİ. 
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getirilmiş görünüyordu. N itekim 1946-da, Liu !;iao Şi, Anna Louİst' 
S trong'a verdiği bir mühikatta şunları söylüyordu : «Mao Tse
Tung'un en büyük başarısı, Marksizm-Leninizmi, Avrupalı şek
linden A syalı şekline geçirmiş olmasıdır . . .  Mao Tse-Tung, Mark
sizmin Asyalı ve Çinli şeklini yarattı .»  İ lk bakışta, bu sözlerden, 
Marksizmin Çinin milli koşullarına uygulanması anlamı çıkar. Ama 
ÇKP yöneticilerinin, felsefenin gelişmesinde yeni bir safha açtık
larını iddia ettikleri, sonradan anlaşılmıştır. Bıı iddianın herhangi bir 
ilmi temeli var mı ? Bize göre, yoktur. 

Mao Tse-Tung'un felsefi eserlerinde, Marksizın-Leııinizmin kuru
cularından alınmış birçok tez bulunur. Marksist-Leninist düşün
celeri doğTudan doğruya anlatan veya bu düşüncelerden ilham alan 
parçalar var, ve bazı yerleri ilgiyle okunuyor. Ama «Mao Tse
Tung'un Mal'ksizme getirdikleri» ne gelince, bu hususta bizde ciddi 
itirazlar beliriyor. Bir kere, Mao Tse-Tung'un felsefi eserleri bir 
bütün teşkil etmiyor. Bu eserlerin çoğu eklektiktir. Mao Tse-Tung'un 
tabiriyle, «çinlileştirilmiş» diyalektiği ise, soysuzlaştırılmış sözde hi l' 
diyalektiktir; diyalektiğin bir taldididir. 

Ayrıca şunu da belirtmemiz gerekir : Marksizmi az okuduğunu 
Mao Tse-Tung'un kendisi itiraf etmiştir. 1957-de dediği gibi : «Eski
den Marksist olmıyan çeşitli düşünceler savundımı. Marksizmi son
radan benimsedim. Marksizmi biraz kitaplarda inceledİm, ideoloji 
alanında kendi kendimi yeniden yetiştirdim, ama bu yetişmem, daha 
çok, sınıf savaşının içinde gerçekleşmiştir. » Üstelik, Mao Tse-Tung
'un birçok Marksist tezi Stalinci dogmatikliğin aracılığı ve etkisiyle 
benimsediği unutulmamalıdır. 

"Çinlileştirilmiş diyalektik» te, eski Çin felsefesine büyük bir 
yer verilmiştir. Bunu Mao Tse-Tung'un kendisi söylüyor. Mao Tse
Tung'un hayranlarına göre, Mao Tse-Tung Marksizmi "Çin felsefe
sinin mükemmel geleneğinin mirası» ile zenginleştirmiştir. Eski Çin 
teorik düşüncesinin, kritik bir gözle, yeniden ele alınmasına ve in
celenmesine Marksizm bakımından itirazınuz olamaz. A ma ger
çekte, bu gelenek, Marksist bir açıdan, Marksist bir eleştirme süz
gecinden geçirilerek incelenmiş değildir. Bu gelenek, olduğu gibi, 
«çinlileşıirilmiş diyalektiğe» aktarma edildi, bu diyalek liğin kaynak
larından, ayrılmaz parçalarından biri haline getirildi. Bu hinlerce 
yıllık mirasın fosilleşmiş düşünceleri, bilimsel diyalek tiği boğmakta, 
gerilere i tmckte, eski soyutlaşrnalara, mitoslara, dsanelel'e doğru 
yöneltmek tedir. 

Bütün bunların sonueti olarak, «çin lileştirilmiş diyalektiğin» özel
liğini, görünürde birbirine karşıt, ama gerçekte hirbirine bağlı iki 
önemli tahrif teşkil eder : 

1 .  Diyalektik kategoriler aşırı derecede soyutla�tırılıyor; diyalekti
ğİn özünü teşkil eden kavramlardaki esneklik mantık oyununa 
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(sofizme) götürüıüyor. Bu soyut kavramlar, bütün konkre olaylara, 
durumlara, zincirin halklarını ve konkre tarihsel şarlların tümünü 
atlı:yarak, dolaylı veya dolaysız şekilde uygulanıyor. 

2. Faydacı ve pragmatik bir anlayışla, diyalektiğe bir araç olarak 
bakılıyor ; diyalektik, her şeyi izah edebilecek, her kapıyı açabilecek 
bir anahtar, her hangi politik hareketi doğru ve haklı gösterecek 
en kolay çare haline getiriliyor. Herhangi bir politik çıkarın hizme
tine verilen diyalektik, objektif, bilimsel niteliğini kaybedip sübjek
tivist bir karakter taşımağa başlıyor. 

Bütün bunlara rağmen, şahsı putlaştırma yoluna sapmış ÇKP 
yöneticileri, Mao Tse-Tung'un diyalektik anlayışını göklere çıkarı
yorlar; özellikle Mao Tse-Tung'un çelişmeler anlayışını bütün 
güçleriyle savunuyorlar. Bu anlayışı, her ülkeye, her duruma uygu
lanabilecek bir gerçeği tanıma metodu haline getiriyorlar. Böylece, 
«çinlileşıirilmiş diyalektik» meselesi, milli mesele olmak tan çıkıp, 
milletlerarası bir mesele haline geldi. 

Diyale/ı-tik ve 8ofizlıı(1) 

Marksist diyalektiğe göre, birbirine karşıt görünüşlerin karşılıklı 
etkisi, karşıtların «savaş»ı ,  bütün süreçlerin özünü tayin eder, ve 
eninde sonunda bu «savaş», maddenin sonsuz şekilde kendikendine 
hareketinin kaynağı, gerek tümü ,  gerek bu tümü yapan kısımlarıyla, 
objektif dünyanın gelişmesindeki içtici güçtür. 

Ama çelişmelerin genelliğini ve sonsuzluğunu görmekle yetinmek 
objektif gerçeği tanımak için yetersizdir. Lenin'in israrla belirttiği 
gibi, tanımanın bilimsel olabilmesi şu şartlara bağlıdır: Olayların 
objektif incelenmesi. (Olayların birbirinden ayırarak incelenmesi 
değil, söreçlerin özünün incelenmesi olmalıdır.) Belirli bir olayın diğer 
olaylarla çeşi tli ilişkilerin in tümünün tespiti ; olayların gelişmesinin 
bu olayların kendi kendine hareketi olarak incelenmesi, karşıt görünüş 
ve eğilimlerin ortaya çıkarılması, bu görünüş ve eğilimlerin geliş
mesinin incelenmesi j bir özden daha derin bir öze gidilerek insanın 
eş yanın özü hakkındaki bilgisinin derinleştirilmesi. 

Objektif dünyayı tanımak için, dünya hareket kanunlarının ıümü
nüvc bu tümü rney(la ııa ge tiren kısımların hareket kanunlatım bilmek 
gerekir. Bilmek, tanı mak istiyen düşünce, bütün bu unsurları belirli 
karşılıklı bağları ile incelemelidİr. Lenin'in dediği gibi : «Nehir, ve 
bu nelıirde damlalar. Her damlanın durumu, diğer damlalarla ilişkisi, 
bağı, hareketinin yönü, hızı, bu Iıareketin çizdiği hat, düz, kavsİ, 
dairevi v.s. yukarı doğru, aşağı doğru oluşu. Hareketlerin toplamı . . . .. 

(ı) Sofizm : Şekilde doğru, fakat özü bakııııından sahte ve asılsız olan 
mantık oyunu. Bilgicilik. (Not redaktörün.) 
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Bu düşünceyi geıi�tiren Lenin şunu da söyler: «Görüngü, (olay) 
gerç,eğin bütün yönlerinin ı'e karşılıklı ııı üııa,çebetlerinin tümii . . . 

i�tc hakika ti teşkil eden budur . . .  » 

Diyalek ıik��e tanıma'nın zorunlulukları, ı;ağllUızııı toplumsal 
süreç1eri i1e dolaysız şekilde bağlıdır. Süreçlerin birbirinden aynl
ması ; genel selin yeni ve daha zayıf seller, akımlar, dereler meydana 
getirmesi ; toplumsal yaşantının tükenmezliğ'ini, böylece de bu 
yaşaııltyt yöne ten kanunların tükenmezliğini tanıtlar. Süreçleri 
birhirinden ayırdedebilmek şu koşullara bağlıdır: Süreçleri, görün
güleri, olayları, konkre olarak ele almak ve onların ayrılıklarını 
görerek incelemek, objektiv çelişmeleri derinlemesine anlayabil
mek, bu çelişmeler arasındaki karşılıklı bağları ortaya çıkarabilmek, 
tarihin genel akışında bu çelişlUelerin yerini tanımlayıp, belgeli ye
bilmek, çelişmeleri biribirinden ayırdedebilmek, çelişme tiplerini 
ortaya çıkarabilmek ; bunları yaparken de, hel' sınıfJandırma ve tas
nifiıı göreli, (izafi) değişebilir, hareketli, şartlara bağlı olduğunu 
unu tmamak gerekir. 

Toplumsal yaşantı bağlarının ve ilişkilerin toplamı ve bütün iı;inde 
evvela kendini meyuana vuran ç,elişmeler, objektif. tarihsel bakım
dan kaçınılmaz, kanuniyetlere tabi olayların ve süre�'ler{n özünü dile 
getiren çelişmelerdir, Örneğin: Üretici güçlerle üretim ilişkileri (müna
sebetleri) araSlIldaki çelişmeler; temel ile üst-yapı arasındaki çelişme; 
proletarya ile burjuvazi, ekonomi ile politika, üretimle tüketim, 
kişi ile toplum arasındaki çelişmeler v.s. Karşıt görünüşlerin belirli 
kanunlara tabi karşılıklı etkisi (yani aralarındaki birlik, farklar, 
«savaş» ve belirli çelişmenİn çözüm yolu), toplumsal süreçlerin 
özünü, ve sonuçta, toplumsal i lerlemenin kaynağını teşkil eder, 
Diyalektik, bu çelişmelerin arasından, her .sürece göre, bu sürecin 
başlıca hareket gücü olan temel çelişmeyi ışığ'a çıkarır. 

Temel çelişmeler arasında, öyleleri , var ki, toplumıııı gelişmesinde 
büyük hir rol oynamakla beraber, yine de hir genellik taşımaz. Bu 
çelişmeler, temel çelişmelerden çıkmış, tarih bakımından gerekli, 
ikinci derecede çelişmeler olarak ortaya çıkar. Bunlar, ya geçmiş 
devirlerden miras kalmıştır;  yahut da tarih bakımından mantıki 
birkaç eğilimin sonucu olarak meydana çıkmıştır. Bu çelişmelerin 
çözülmesini sağlıyacak, IlimIara ai t, �'özüın yolları bulunamaz. 
Çözülmeleri, bu çelişmelerin arkasında bulunan, birinci tipten temel 
çelişlIlelerin çözüınüne bağlıdır. Örneğin : köy, kent, el emeği, kafa 
emeği, milli menfaatler, bütün insanlığın menfaatleri, çeşitli kuşak
lar, işçi sınıfııiili çeşitli tabakaları, çeşitli aydın grupları, çeş i t li 
köylü grupları arasındaki çelişmeler, kısacası, kapitalist rej imin
deki çelişmeler, bunlardandır. Bu gibi celişmeler, yeni bir nitelik 
kazanarak, sosyalist rejimde de devam edehilir. Bu relişmelerin 
çeşitleri, çok önemli veya az önemli olabi l ir .  Deı ıwk oluyor  Li. ! ı ı ı  
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tip çelişmeler arasında da ayın ın vardır. Her ��eliı;;ıneJlin toplumsal 
ve tarihsel eLki ve alanını ışığa çıkarabilmek, bu çeliı;;me ile <levrimci 
pratiğin ilişkisini tayiıı ye tespit edebilmek içİn, c;:ok konkre bil' 
inceleme gerekiyor. 

Toplumsal yaşantıda, kanunlara tabi olmıyan ve aksettirilen tarih
sel gelişmenin özüne bağ'lı olmıyan çelişmeler de vardır. Bu  gibi 
çelişmelerin tarihsel kaynakları vardır. Ama genellikle, bunların 
ortaya çıkış nedeni, belli bil' süre için sübjektif etkenin objektif 
kanunları bozması, toplum kanunlarının ihlal edilmesidir ; bu ihlal, 
toplum kanunlarının ihmal edilmesinden, iyi bilinmemesinden, 
yahut  da yöneticilerin işledikleri yanlış ve suçlardan doğmaktadır. 

Bu çeşit �'elişmelere verilebilecek en güzel örnek, şahsı putlaş
tırma ile sosyalist rejimin demokratik özü arasındaki çelişme ;şahsı 
putlaştırma devrinde, yönetiminde uygulanan sübjektivist metod
larla, ekonominin objektif ihtiyaçları arasındaki çelişme ; vatandaş
ların maddi ilgililik prensipinin ihIMi v.s dir. Çindeki "büyük SıÇ
rama" politikası ve Halk Komünleri ile sosyalist üretimin objektif 
ihtiyaçları arasındaki çeliı;;me de bu niteliktedir. Bu çeşit çelişmeler 
çok keskin leşebilir, hatta bazan birinci tip çelişme haline gelebilir. 
(Özeııikle ekonomi ile politika arasındaki ı:elişmeler.) Ama bunlar 
sosyalist üretiınin ka��ınılmaz sonuçları değildir, sosyalizmin özüne 
bağlı değildir. Aksine, bu çileşmeler sosyalizme aykırı düşer, üretim 
güçlerinin ve toplumsal ilişkilerin gelişmesini frenler. Bu çeliş
melerin kaynakları, tiksinç ni telikleri incelenince, bu c;:elişmelerin 
meydana gelmesini engellemek, meydana gelınişlerse, bunları en 
kısa süre içinde yenmek, yok etmek gerektiği meselesi ortaya çıkar. 

Çelişmeleri incelediğimiz zaman, çelişmeyi felsefi anlayış ile. her 
farkı, her uyguns\lzluğu, her anlaşmazlığı, ha tta her tartı�ma ve 
kavgayı çelişme sanan adi ve küçük-burjuva çelişille anlayışı ara
sındaki farkı hesaba katmalıyız. Başka bil' deyişle, çelişmeler, bilim
sel şekilde incelenmelid ir ; bu inceleme, sofistik bil' oyun, bir
birinden ayrı görüngülerin biçimsel bil' karşılaştırılması olmamalıdır. 

Oysa, Mao Tse-Tung'un eserlerinde, bütün çelişmeler birbirine 
karıştırılmıştır. Mao Tse-Tung, çelişmelerin hareket halinde ve özel 
nitelikleri içinde incelenmesi gerektiğini sık sık söylüyor, ama eser'
lerinde çeli�ınelel"in spesifik nitelikleri kaybolmu� oluyor. Mao Tse
Tung, Lenin'in gerçeğin konkre ni teliği hakkında söylediklerini sık 
sık tekrarlıyor; ü s telik dogmatikleri de tenkit ediyor : Dogmatiklerin, 
çelişmelerin dünya çapında genellik tezini, bütün konkre çelişmelere 
çözüm yolu sağlıyabilecek cansız bir formül haline getirdiklerini 
söylüyor. Ama öte yandan, ıYlao Tse-Tung, Lenin'in bu konudaki 
tavsiyelerini uygulamıyor. Fikir arkadaşları ise, Mao Tse-Tung'un 
tezlerini göklere çıkarıyor, daha da soysuzlaştırıyodar. Çinli nazar'i
yecilerin çok hoşlandıkları soyut ve şematik formül tipi şudur :  «Haya t 
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olmadan ölüm olmaz. ÜıÜm olmadan haya t olmaz .  Yukarı olmadan 
a�ağ'l olmaz . .  \�ağı olımıdan yukarı olımız .  Mutluluk olmadan baht
sızlık olmaz. Balı tsızlık olmadan ınu ı l u l ıık  ol maz. Kolay'sız güç 
yok. G üç'süz kolay yok . »  

Mao Tse-Tung'un fikir arakadaşları, pek hoşlandıklar! b u  tip 
formülün çeşitlisini kuruyorlar :  "Çalışmadan dinlenmeğe ihtiyaç 
olmaz. Dinlenmeden çalışmanın imkanı olmaz. Kötülük olmadan 
iyilik olmaz. Çirkin olmadan güzel olmaz. Güzel olınadan çirkin 
olmaz. Işık olmadan karanlık olmaz. G ü n  gece ; yenilgi zafer haline 
gelir. » 2.500 yıl önce, bu çeşit tekerlemenin belki bir anlamı vardı ; 
bunlar belki de insanın bilgisinde ve eşyayı tanımasında ileri bir adım 
bile teşkil ediyordu. Ama Hegel'den, Nlarks'tan, Engels'den, Lenin' 
den sonra, bunlar pek ilkel kalıyor. Gerçeği inceleme alanında, bu 
karşı tların herhangi pratik bir önemi yok. Lenin'in dediği gib i :  
" . . .  İ ncelenmeden uygulanan her soyu l gerçek, basmakalıp bir 
cümle haline gelir. » 

Lenin, Plehanov'u, diyalektiğ'i bir örnekler toplamı haline getir
diği için tenkit e tmişti. Ama Plehanoy'un verdiği örneklerin çoğu 
tarih açısından mantıki idi. Oysa felsefi eserlerinde Mao Tse-Tung, 
diyalek Liği tesadüfi, gelişigüzel örnekler toplamı haline getiriyor. 
Örneğin : Çelişmenin spesifik ni teliğinin derinlemesine incelenmesinin 
önemini belirtirken, örneklerini çok eski devirlerden alıyor : <Vehrin 
Kıyısında adlı romanın kahramanı Sun Tsiyang, Ş u-Tsiya-Şuang 
kasabasına üç kere saldırır, ama durumu bilmediği, gereken metodu 
uygulamadığı için, iki keresinde yenilgiye uğrar. Fakat metodlarını 
değiştirip labiren tlerin çıkışını bulduktan ; Si-Tsiya-Şuang, Hu-Tsiya
Ş uang, ve Ş u-Tsİya-Şuang kasabalannın kurduğu bİrlİği bozduktan, 
ve düşman karargıUıında pusular kurduktan sonra, ü çüncü teşeb
büsü başarıyle sonuçlanır . . .  Bu romanda, diyalek tik materyaliz
min nasıl uygulanacağını gösteren . birçok örnek buluruz. Şu-Tsiya
Şuang kasabasına yapılan üç saldırı, bu örneklerin en güzelleridir . . . ... 
Bu eski Çin romanının edebi değerini küçümsememekle beraber, 
"ŞlI -Tsiya-Şuang kasabasına yöneltilen ü ç  saldırı» nın diyalektik 
çelişmelerin genelliğinin spesifik bir tezahürü olmasını kabul ede
meyız . . .  

Mao Tse-Tung' diyalektik nazariyelerin genel bir nitelik taşı
dığını söylerken doğruyu söylüyor ama. teorik doğTulamalarıııı, özel, 
gelişi güzel bulunmuş, tek kalmış olayların, görüngülerin deneysel 
tesbi tiyle yapmağa çalışıyor. 

Mao Tse-Tung'uıı fikir arkadaşları, önderlerinin bu yanlış görü
şünü benimsmekle kalmadılar, daha da derinleş tirdiler. Örneğin, 
Ay-Si-Tsi, derslerinde, gerekli gereksiz, kanuna Ulbi, tesadüfi, bütün 
çelişmeleri karış tı rıyor. Yeni çelişmeler kuruyor. Kurduğu çeliş
melerden örnekler veı�el i ırı : Ülkenin iç kısımlarındaki sana�'i ile, deniz 
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kıyılarındaki sanayi ; sanayi, tarım, ticaret, ulaştırma arasında, 
ekonomi ile savunma kuruculuğu arasında, ekonominin gelişmesi ile 
kültür arasındaki çelişmeıeı' V.s . Ay-Si-Tsi, bunların hepsini, özel 
niteliklerini hesaba katmadan inceliyor. Çinde, bıı gibi karşıtlar, 
çelişmeler vardır, görülmek tedir; ama bunları, genel diyalektik 
çelişme diye tarif elmek imkansızdır. Bu sözde-diyalek t iğ'in şaheseri, 
Ay-Si-Tsi'nin bulduğu, sağ bacakla sol bacak arasındaki çelişmedir :  
Bacaklar yürürken hirbirine bağlıdır, ama sıra ile ilerler. 

Gerçek toplumsal ilişkilere uygulanınca, bu çe�it soyu t karşıt
lıkların temelsizliği daha da açıkça beliriyor. Sınıf ilişkilerİ alanın
daki soyut şematik karşıtlıkları sayan Mao Tse-Tung şunları yazı
yor : «Toprak ağası olmadan, ortakçı, yarıcı olmaz. Ortakçı yarıcı 
olmadan, toprak ağası olmaz. Burjuvazi olmadan proletarya olmaz . 
Proletaryasız hurjuvazi olmaz. Emperyalist baskı olmadan sömürge, 
yarı-söınürge olmaz. Sömürgesiz, yarı-sömürgesiz emperyalist baskı 
olmaz.» Bu çeşit tezler, sınıfsız toplum hakkındaki bilgimizi mi 
zenginleştiriyor ? Hayır. Çünkü olayların teferriiatlı hir incelen
mesine dayanmıyan bu t ezlerin genellikleri, özsüz bir soyutlaşma 
haline geliyor. 

Bu çeşi t oyunun sonu gelmez. Bu karşı1lıklanlan binlerce, on 
binlerce sıralasak bile, haya lı tanımamız artmış olmaz, olayların 
yüzeyinde kalırız. Engels'in dediği gibi : « • • •  gerçek-yalan, iyilik
kötülük, aynılık-farklılık, tesadüf-ihtiyaç gibi, eski metafiziğin 
a�ılmaz sandığı karşı t lıklar artık bizi tesir altında bırakmıyor . . .  " 

Ama «çinlileştirilmiş diyalektiğin» ilgilendiği konular bunlardır. 
Bu diyalektik, evvela olağan-üstü soyut ve cansız şematik ger
çekjel' yaratıyor; kendine yeter, herşeyi yapabilecek güçler haline 
getirdiği bu sözde-gerçekleri, hakikatleI'le yan yana getiriyor;  keyfi 
ve sübjek ıif şekilde. gerçek çelişmeleri dar bil' çerçeveye sokarak 
basi tleştiriyor, böylece bu gerçek çeli�melerin konkre ve daima 
yenileşen yapısını bozuyor, ve gerçeği ihlal ed iyor. Bunun sonucu 
olarak : Eşyalar arasında, veya görüngüler arasındaki herhangi hir 
bağ, herlıanği bir karşılıklı etkilerne, diyalektik çelişme diye kabul 
edilirse, bütün kısmi ve tesadüfi çelişmeler belirli kanunlara bağ-lı 
çeli�nıeler haline, buna karşılık da, genel nitelikte, belirli kanunlara 
bağlı çelişmeler de tesadüfi çelişmeler lıaline getiri lir. Neticede, hilim 
olarak diyalek ıik, bir çeşit serab haline gelir. Volon tarizme yol açıl
mış olur, herhagi bir poli t ik is teğe, amaca uygun her çeşit çelişme 
serbestçe kurulabilir. BlI da sübj iktivizmin zaferi demektir. 

Gerçek Marksistler, kavramlardaki esnekliğin sonsuz gücünü bi
lirler. İyi anlaşılırsa, bıı esneklik, eşyayı hareket halinde görmemizi, 
belli belirsiz, ama gelecekleri olan eğilimleri farketmemizi, süreçlerin 
gelişmesinde, çeşitli geçişleri, (:eşitli ton 'ları bulmamızı sağlar. Kav
ramlardaki esneklik, iyi kullanılırsa, bize diyalektiği verir. Ama 

263 

TÜSTAV



bu esı ıekli k sühjektif olarak kııllaııılırsa, hizi sofizıııc (bilgiciliğe) gö
türü,'. ÇKP yöııeti(�ilerinin yaptığı budur. 

Maa Tse-Tıı rıg'un ve fik ir arkadaşlarıııın felsefi düşüncc metod
ları onlara mahsus tur. Bu metoda göre, Marksist teorinin genel tez
leri formül haline ge tiriliyor. Bu formüller, temelde doğı'u olmakla 
beraber, fazla basi tleştirilmiştir. İ �jn bu ilk devresiilde, teorik 
tezler olağanüstü soyutlaştırılmış oluyor. Bununla beraber, Marksist 
ıerminoloji ve Marksis ı. muhakeme tamamiyle korunmuş tur. Böylece, 
tecrübesiz okuyucu, Lu tezlerin Marksizme sadık ka ldığını sanıyol'. 

A rkasından Marksizmi yaratlt�1 bir �ekilde koııkl'e ger�'eklere uy
gulamak hahanesiyle, Marksizme milli bir biçim veriliyor. Marksiz
min milli, «çinii» biı' biçime sokıılmasiyle, teori milli tecrübenin 
içinde eriyiveriyor. Sonuç, Marksizmin konkre gerçeklere uygulan
mış bir yaratıcı gelişmesi deği l ;  Marksist özün milli biçim altında 
ezilmesidir. Bu ise, Marksist teoriden vazgeçmek demektir, çünkü 
:\Iarkizrn, bütün dünya komünist hareketinin yoğunlaşmış tecrübe
sidir. 

Üçüncü safhada ise, milli biçim al t ında ezilerek ele alınmış Mark
sizm, genci bir t eori Iıaline getiriliyor ; dünya çapında genelliği olan, 
bü Lün ülkelere, bü Lün halklara uygunabilecek, bü tün komünist ha
reketini yönetecek bir dokLrin olarak ilan ediliyor. Bu milliyetçi 
revizyon böylece tamamlanınış oluyor. Bu düşün('eye ka tılmıyanlara 
gelince, onlar afol'oz ediliyor. 

f]ağda:;;abilir çelişıııelere dai,. 

Yeni bir devir açan her bilimsel buluş, toplumsal hayatta meydana 
gelen her köklü değişiklik, diyalektiği değiştirir ve ilerletir. İ nsan
lığın sosyalizme geçişi gibi toplumsal gelişmede a tılan, ve toplumsal 
ilişkileri, bütün yaşantı biçimlerini yeniden yaratan dev adımlar, 
genellikle bilirnde ve özellikle diyalektikte çok geniş degişiklikler 
doğrul'Ur. 

Binlerce yıl, bağdaşmaz çelişmeler insan tarihinin itici gücü olmuş
tur. jvIarks'ın dediği gibi : «Uygarlık başladığı andan i tibaren . üretim, 
tabakalar arasındaki bağdaşmaz çeli�ınclere, sınıfların rlummuna, 
nihayet biriken emeğin ve canlı emeğin bağdaşrııaz �elişmes ine dayan
mışl ıı'. Çelişme olmadan ilerle rııe yok tul'. llyg-arlığın çağımıza dek 
izlediği kanun budur. Ş imdiye kadar üretiei gider, sınıf çelişmesi 
hakimiyeti sayesinde geliş ti. » 

Marksizmin kurucuları tarafından geliştirilen diyalektik, çoğun
lukla, bu bağdaşmaz çelişmelerin incelemesinden ortaya çıkan olay
lar ve düşünce materyali temeline dayanıyordu. i\ ma Marks daha o 
devirde, yeni, bağdaşabilir sosyal münasebetlerin diyalek tiği mese
lesini ortaya koymuştu, ve sosyal evrimlerin artık poli tik devrimleri 
gerektil'miyeceği deVI'in geleceğini bilmişti. 
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Sosyalizm, karşıtların birliği ve savaşı kanununun gerçekliğini, 
genelliğini ve doğruluğunu yeniden tanıtlıyor. Ama bu kanunun 
gelişmesi ve etkisi, sosyalist şartlar içinde, değişiyor, yeni biçimler 
alıyor. Sosyalist toplum diyalektiğ'inin ba�lıca özelliklerinden biri, 
gelişmenin bağdaşabilir çelişmelerle sağlanmasıdır. Lenin 'in dediği 
gibi : "Çelişme ile bağdaşmazlık aynı �ey değildir . . .  sosyalizmde 
bağdaşmazlık kaybolacak. Faka t çelişıne devam edecektir . . .  " 

Şüphesiz ki, bağdaşmaz çeli�ınelerin kalıntıları sosyalist rejimde 
de bir süre bulunabilir. (Örneğin, sosyalizmle özel mülkiyet kalıntı
ları arasındaki çelişme) . Ama bu kalıntılal', devamlı bir süre�� içinde, 
yok olmağa doğru gidiyor. Bağdaşabilir çelişmeler yolu ile evrim, 
toplumsal ilerlemenin nitelikçe yeni bir devresidir, ve aynı zamanda, 
çelişmelerin birliği ve sava�ı kanununun gelişmesindeki iç süreci 
oldukça değiştirmiştir. 

Sosyalist toplumun gelişmesiyle, bu kanunun etkilerine katılan 
yeni unsurlar hangileridir ? 

Her şeyden önce, sosyalizmde yeni özellikler kazanan karşıtların 
birliğidir. Bağdaşmaz çelişmelerde birlik ;  gelişmeleri için birbirine 
bağlı olması gereken karşıt tarafların birliği demektir. Oysa, bağ
daşabilir çelişmelerde birlik;  ikiııeil eğilimler arasındaki  uyguıısuz
luklarla atbaşı giden temel eğilimlerin uygun düşme" id i r. ( ; el'�ek ten, 
burjuvazi-proletarya gibi karşı tların birliği ne deıııek tir ?  Bunların 
birbirine bağlı oldukları, bu iki kutuplan birinin diğeri olmadan 
varolamıyacağı, ilişkilerindeki özün bağdaşmaz bir öz olduğu an
lamına gelir. Ama sosyalist şartlar iç inde, işçilerle aydınların birliği 
bambaşka özellikler kazanıyor ; ik i  grubun temel menfaa tleri bir
birine uyuyor, aralarındaki farklar ise ikinci derecede kalıyor. 

Bağdaşabilir (,'eli�melerde, karşıt taraflar arasındaki sııwışın 
niteliği kökünden değişiyor. (Karşıtların birliği ve savaşı kanununu 
iııcelerken, savaşın felsefi analyışıyle bu kavramın basit, gii nlük an
layışından, hatta bir dereceye kadar, poli tik anlayışından tamamiyle 
farklı olduğunu göz önünde tutmalıyız. )  Sosya1ist rejimde, tarihsel 
bakımdan elzem, kanunlara tabi çelişmelerin arasındaki savaş, 
çelişen taraflardan birinin yokedilmesini gerektirmiyol' ; saya� bu
rada, iki tarafı karşılıklı mükemmelleşmeye götürüyor. Örneğin : 
Üretici güçlerle üretim münasehetleri arasındaki savaş, çelişınelerin 
sistemli bir şekilde ortaya çıkışlarının, yok edilişIerinin ve yeni bir 
temel üzerinde tekrar ortaya (,'ıkışlarının sürecidir ; bu süreç, sosya
list toplumundaki iiretici güçlerin gelişmesi ne ve üretim münasebet
lerinin mükemıııelleştİrilmesine götürür. 

SömüJ'lııeğe dayanan hir toplumda bağdaşmaz çelişme, düşman 
sınıfların menfaatleri arasında bağdaşmaz bir çarpı�madır. Örneğin, 
burjuvazi ile proletarya arasındaki çelişme, burjuva sınıfının ortadan 
kaldırılmasıyla sonuçlanır. Oysa sosyalist düzende, köylülerle işçiler 
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arasında, veya emekçilerle aydınlar arasındakı çelışmede, «savaş� 
kavramı bambaşkadır : Her sosyal grupta potansiyel halinde bulunan 
imkanları geliştirecek bir araç, karşılıklı bir yardım anlamına gelir; 
böylece çelişme sosyal sınıf niteliğini kaybeder, sınıfsız bir topluma 
varılır. Bu gelişme süresince, i�çiler, köylüler, aydınlar arasındaki 
çelişmeler birer birer kaybolur, hu grupları birleştiren ortak taraflal' ve 
unsurlar artar. 

Böylece, bağdaşabilir çelişmelerde, birliğin yeri ve rolü köklü 
bir şekilde değişir. Olgunlaşmış hağdaşabilir çelişmeleri çözmek için, 
birlik en ilerici güçtür. Bu çelişmelerin çöziilmesi birl iği yok etmiyor, 
yeni bir temel üzerinde gelişmesini sağlıyor. Bağ'flaşabilir çelişmedeki 
tarafların birliğini kuvvedendirmek için yürütülen savaş, sosyalist 
şartlar içinde, başlıca politik ödevdir. Sosyalist ülkelerde parti ile 
halkın birliğini, milletlerarası birliği, dostluğu, sosyalist ülkelerin 
birliğini sağlamak için harcanan emekler, bu ödevin yerine getiril
mesi demektir. 
Sovyet halkı, sosyal birlik yolunda çok uzun bir savaş yürüttü. 

Burjuva sınıfı ortadan kayboldu. Diğer bütün sosyal sınıf ve tabaka
lar sosyalist bir öz kazandı ; tarihsel yakınlaşmalarını ise sağ
lamaktadırlar. Bu temel üzerinde, Sovyetler Birliğinde bütün halkın 
devleti doğdu, S B K  Partisi de bütün halkın partisi oldu. 

ÇKP yöneticileri, birliğin tarihsel zaferinden hoşlanmıyorlar ;  bıı 
birliği pratikte revizyonist olmakla suçlandırıyorlar, ona saldırıyor
Iar. Örneğin, ÇKP Merkez Komitesinde propaganda işlerine bakan 
Şu-Yang şunları söyled i :  «Bügünkü revizyonistler», «bütün halkın 
devleti», «bütün halkın partisi» diye isimlendirdikleri yanlış tez
lerine felsefi bir temel sağlamak üzere, çelişilieleri birleştirme ve 
barıştırma teorisini kurdular . . .  (A ltı çizili benimdir. A .  Sobo
lev)>> Çinli yöneticiler, Sovyetler Birliğinde işçilerin, köylülerin ve 
aydınların her güıı daha çok yakınlaşmalarından memnun değiller. 
Bu gruplar arasındaki farkların büyümesi, çelişmelerin artması 
acaba daha iyi mi olur ? Bunu istemek, diyalektik açısından değil, 
sözde-diyalektik açısından hareket etmek demektir. 
Bu sözde diyalektik, bağdaşmaz çelişmelerle bağdaşabilir çelişmelel' 

arasındaki farkı hesaba katmıyor. Bu hatalı diyalektik, bağdaşmaz 
çelişmelerin birçok özelliğini bağdaşabilir çelişmelere maletmek isti
yor. 

Çelişmeler savaşının mutlakiyeti (saltçılığı) ve �:e1işmeler ara
sındaki hirliğin nispiliği (göreliği) fikri, Marksist felsefenin temel 
fikirlerinden biridir. A ma Mao Tse-Tung, bu fikri, hayattan ayrılmış 
bir sofizm haline getiriyor : «Günlük hayatta görülen birlik, bir
leşme, bağdaşma, tekdüzenlik, ahenk, kararlılık (istikrar) , denge, 
durgunluk, sükfın, süreklilik, düzenlilik, yoğunluk, çekim vs. eşyaya 
nitelik kazandıran biçimlerilir. Oysa, varlığııı parçalanması, birliğin, 
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birleşmenin, ahengin, kararlılığın, dengenin, durgunluğuıı, sükunun, 
sürekliliğin, düzenliliğin, yoğunluğun, çekirnin bozulması, ve karşıt 
hale ge�'mesi, eşyanın niteliğini değiştiren biçim görünüşleridir.� 
Marksizm hiçbir zaman, birliğe, bağdaşmaya, ahenge, kararlılığa, 
durgunluğa, sükuna, dengeye, aynı nitelikte olan görüngüler (olay
lar) diye bakmaz. Mao Tse-Tung'un, toplumun nitel değişkilerinde, 
toplumun ilerici hareketinde, birliğin rolünü hesaba katmıyan dü
şüncesini kabul etmemiz imkan dışıdır. Çünkü bu mantığa göre, 
birlik, ancak gerici bir rol oynıyabilir. Çinli yöneticiler için birlik, 
ancak durgunluktur, oysa karşıtların savaşı ilerlemedir. Bundan 
çıkarılan sonuçlar ve politik hareketler daha da ileriye götürüıüyor. 

Soysuzlaştırılmış diyalektiğin kanunlarına göre, birliğin dur
gunluk olduğunu, çelişmeler savaşının da hereket kaynağı olduğunu 
kabul edersek, parti hayatının, komünistler arasındaki savaşla tayin 
edildiği sonucuna varırız. Böyle bir sonucu kabul etmek, komünist 
hareketi birliğinin mutlaka yok edileceğini, başarıya ancak parça
lanma, komünist fraksiyonların savaşı ve anlaşmazlıkları yolu ile 
ulaşılacağıııı, Çinli yöneticilerin yürüttüğü fraksiyoncu faaliyetin 
tamamiyle haklı ve doğru olduğunu kabul etmek olur. «Birlik
savaş, hatta parçalanma, yeni bir temel üzerinde yeni birlik ; işte 
dünya işçi hareketini geliştiren diyalek tik» formülünü kullanan 
Çinli yöneticiler. bu anda komünist partilerinin birliğini bozmağa 
çalışıyorlar. 

Gerçekte bu parçalayıcı faaliyet yeni değildir ;  sözde-diyalektik 
muhakemelerin amacı, bu faaliyeti ideoloji alanında haklı göster
mektir. Çu-Yang şöyle diyor : «Dünyada herşey ikiye bölünmeye 
gider. Nazariyeler için de durum aynıdır. Her devrimci bilimsel 
teorinin iç gelişmesi kaçınılmaz karşıtını, yani aksi devrimci; bilim 
aleyhtarı bir teori doğrurur. »  Çu-Yang'ın «aksi devrimci bir akımın 
kaçınılmaz ortaya çıkışı» ile ne demek istediğini, toplumsal bağ
daşmaz çelişmelerin bağdaşabilir çelişmeler haline gelmesi, ve bağ
daşabilir çelişmelerin bağdaşmaz çelişmeler haline gelmesi teorisi 
bize açıklar. Mao Tse-Tung'a göre : «Görüngülerin konkre gelişmesi 
temelinde, önceden bağdaşabilen bazı çelişmeler bağdaşmaz çelişme 
haline gelir; bazı bağdaşmaz çelişmeler ise, gelişerek bağdaşabilir 
çelişme haline gelir. » 

Bu geçişin mümkün olduğunu göstermek için, kullanılan fikir ve 
deliller hangileridir ? Tek ölçü, uygulanan politikanın doğru olup 
olmaması : «İşçi sınıfı ile milli burjuvazi arasındaki çelişmelerin . . .  
özü bağdaşmazlıktır. Ama ülkemizin konkre şartları içinde, bu iki 
sınıf arasındaki bağdaşmaz çelişmeler, doğru ayarlanırsa, bağ
daşabilir çelişmeler haline getirilebilir, bunlara barışçı çözüm yolları 
bulunabilir; onları Iıatalı bİr şekilde ayarlarsak, milli hurjuvaziye 
karşı birlik, eleştirIIle ve eğitim politikası uygulamazsak, milli bur-
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j uvazi bu politikayı kabul etmezse, işçi sınıfı ile milli burjuvazi 
arasındaki çelişmeler, bizimle düşmanlarımız arasındaki çelişmelel'
haline gelil'. » 

Bu cümıeıcrdeki süLjektiflik apaçıktır. Mao Tse-Tung'a göre, çeliş
meleri çözme metodlarını tayin eden bu çelişmelerin karekteri değil ; 
aksine, çözme metodu, politik hareket metodu, çelişmelerin karak
terini değiştiriyor. Oysa gerçekte, işçi sınıfı ile milli burjuvazi ara
sındaki çelişmeler, daima bağdaşmaz çelişmelerdir. Barışçı veya 
barışçı olmıyan yollarla çözülmeleri, çelişmelerin karekterini, sosyal 
özünü tayin etmez, sadece çözme yolunun biçimini tayin eder. Bu 
çelişmelerin çözme yoııarını ve sürelerini tayin eden her ülkenin 
konkre şartlarıdır. Tecrübe bize şunu gösterir :  Milli burjuvazi, ikti
darı eline almı� halkla yayana uzun bir yol katedebilir ; milli bur
j uvazinin yeni toplumu kurma işine katılabilmesini sağhyacak yeni 
biçiınler bulunabilir. 

Üzerinde durulucak bir nokta da şudur : Mao Tse-Tung, bağdaşa
hilir çelişmelerin bağdaşmaz çelişmeler haline getirilmesi tezini, par
tinin iç münasebetlerine de uyguluyor. Mao Tse-Tung'a göre, 
partinin bir iç savaşında, partililerin bir kısmı görüşlerinde direnirse, 
diğer partililerle anlaşmaya varmazsa, bağdaşabilir çelişmeler bağ
daşmaz çelişme haline gelir. « . . .  Ha tLa işlemiş olanlar hu hata
larıııda israr ederse, onları daha da derinleştirirse, bu çelişmeler bağ
daşmaz çelişme haline gelebilir. » O zaman, bu çeşit çelişme, halkla 
halkın «düşmanları» arasındaki çelişmeler gibi çözüıür. Başka bir 
deyişle, Çinli yöneticilere göre bütün metodlar, bütün usuller, hatta 
şiddet bile uygulanabilir. 

Bu düşünceden hareket eden ÇKP yöneticileri, komünist partileri 
içinde parçalayıcı bir faaliyet yürütmeğe başladılar. Partilerin için
deki anlaşmazlıkların, taraflardan birinin yenilgisiyle çözülmediği 
takdirde,' bağdaşmaz çelişme haline geldiğini düşünen Çinli yöneti
ciler birliği bozmaktan çekinmiyorlar. ÇKP yöneticilerinin açık 
tasdik ve yardımı ile, çeşitli ülkelerde, fraksiyoncu gruplar kurulu
yor, «Marksist-Leninist partiler» olarak tanıtılıyor. Çinli yöneticiler, 
gerçek komünist partilerini ise, «revizyonizm» le suçlandırıyorlar. 
Y eni kurulan partilere, sadece beş on üye toplasa da, fraksiyoncu ve 
parçalayıcı faaliyetlerini yürütmek için büyük paralar sarfediliyor. 
� imdi de ÇKP yöneticileri, bu grupların komünist partiler olarak 
tanmmasmı is tiyorlar. Örneğin, SBKP Merkez Komitesine gönder
dikleri mektup ta , ' şunu iddia ediyorlar :  «Avustralyada, E. Hill'in 
temsil ettiği bir parti ile L.  Sharkey'nin temsil ettiği bir parti bulu
nuyor. Hill'in partisi, Mark,ist-Leninist, Sharkey'nin partisi reviz
yonist bir partidir. Brezilyada durum aynıdır. » 

Soysuzlaştırılmış diyalektik benimsenip, birliğin tutucu olduğu 
kabul edilirse, her siyaset adamının ödevi, bu birliği bozmak, her 
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«;areye ba�vurup çelişmeler ynra lmak ve yaymak olur. Sosyalist 
sisteme karşı Çiııli yöneticilerin uyguladıkları metod budur. Sosya
lizmi kurma i�inde ödevlerin yerine getirilmesinde karşılıklı yardım 
gerektiğ'i Marksis t düşüncesiı ıe uyınıyan Çinli yöneticiler, her ülkenin 
ancak kendi güçlerine dayanması gerektiği o tarşik prensipini ileri 
sürdüler. Bu ise, sosyalist ülkelerin birliğini tehlikeye düşürüyor. 
Çinli yöneticilerin, kadın teşkilatları, sendika teşkilıhları, gençler 
teşkilatları gibi, milletlerarası demokratik örgü tlerin içinde de 
yürü ttükleri parçalayıcı faaliyetin nedeni bu prensiplerdil'. 

Bu delilleri göz önünde tutarsak, ÇKP yöneticilerinin komünist 
hareketinin büyük çoğunluğuna karşı kullandıkları polemik metod
larının, iftira kampanyalarının, politik entrikaların nedenlerini daha 
kolay anlarız. Çinli yöneticilerin mantığı çok ilkeldir : Ya dünya 
komünist hareketi Çinli yönetieilerin düşüneelerini benimsiyecektir, 
ya da komünist hareketinin içindeki savaş, bağdaşmaz bir çelişme 
haline gelecektir. Bu mantığın sonucu olarak, Çinli yöneticiler açı
sından, dünya komünist hareketinin genel hattına karşı yönelmiş 
bütün metodlar, bütün hareketler mubahtır. Artık burada söz konusu 
olan diyalektik değil, sadece bir poli tik şantajdır. 

('elişmeler meselesi ı'e toplu/llsal pratik 

Gördüğümüz gibi, komünistler bugün, iki ayı:ı diyalektik anlayış 
karşısında bulunuyorlar : Bilimsel, Marksist-Leninist diyalektik 
anlayış ile, soyut, sübjektif, «.\Iaocu» diyalektik anlayışı. Ama bu 
iki anlayış arasındaki fark ne soyut, ne de teoriktir. Bu iki felsefi 
hat, dünya komiinist hareketind e  iki ayrı politik anlayışı, barış, 
savaş, devrim, sosyalizmin ve komünizmin kurulması gibi, insanlığı 
ilgilendiren meselelerde iki ayrı görüşü dile getirmek tedir. Bu anlayış
lardan biri Marksis t ;  öbürü dogmatik, neo-troçkist, milliyetçidir. 

"Çinlileştirilmiş diyalek liğin» en zayıf noktası, yalnızlığı, hayatın 
gerçeklerinden korkusu, insanlığı ilgilendiren gerçek çelişmelerden 
çekinIIlesidir. Bu diyalektiğin çelişmeler konusunda kurmuş olduğu 
soyut şemalar, dünya devrimci sürecinin gelişmesiyle ilgili soyut 
kavramlara uygun düşmektedir. 

Çağımızın temel çelişmesi meselesini kısaca inceliyelim : Komünist 
ve işçi partileri, derin ve uzun bir incelemeden sonra, bugünkü baş
lıca çelişmenin, dünya kapitalizmi ile dünya sosyalizmi arasındaki 
çelişme olduğunu oybirliği ile kabul ettiler. Çünkü iki sistem arasın
daki  savaş, insan toplumunun gelişmesindeki temel eğilimi tayin edi
yor ; bütün dünyada, ve bütün ülkelerdeki sınıf güçleri dengesini 
aksettiriyor. Bu temel çelişme, dünya alanındaki kanuni bütün 
çelişmeleri kesinlikle etkiliyor. İ nsanlığııı kaderini tayin eden, sos
yalist sis temle kapitalist sistem arasındaki savaştır. 
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j\ ma Çiııli yöneticiler, hugünkü şartlar içinde başlıca çelişmenin 
ezgi altında yaşamış ve yaşıyan halklarla, emperyalizm arasındaki 
çelişme olduğunu ispa tetmek için büyük emekler sarfediyorlar. 
ÇKP Merkez Korııitesi niçin bu iddiayı ileri sürdü ? Hani Mao Tse
Tung'un eserlerinde andığı Marksist diyalektiğin tezlerine göre de 
başlıca çelişme, gelişmenin temel eğilimini tayin eden çelişmedir. 
İnsanlığın toplumsal kurtuluşunun olgunlaşan ödevleri, sadece milli
kurtuluş yolu ile sağlanabilir mi ? 

Komünist partilerinin dokümanlarma göre, dünya devrimci süre
ci, çağımızın üç büyük hareketinin organik birliğidir : Sosyalist 
ülkelerin dünya kapitalizmine karşı yürüttüğü savaş, kapitalist 
ülkelerde işçi sımfının yürüttüğü devrimci savaş, ezgi altında yaşa
yan halklarla gelişmekte olan genç devletlerin emperyalizme karşı 
yürüttügü savaş. Emperyalizmin yok edilmesi, bu üç devrimci 
akımın birleşmiş gayretleriyle sağlanabilir. Çinli yöneticilerin ileri 
sürdüğü formül, bu güçler arasındaki birliğin bozulmasına, emper
yalizme karşı yürütülen ortak savaşın güçsüz düşmesine götürür. 

Çinli yöneticilerin savaş ve barış anlayışı da bu derece şema
tiktir. Dünya sosyalizminin günden güne artan gücünü, halkların 
barış uğruna yürüttükleri güçlü savaşı, termonükleer silahların kor
kunç gücünü, ve kapitalist ülklerde yönetici sınıflar arasında bu 
nedenlerin etkisiyle çıkan çeşitli görüşleri hesaba katan komünist 
partileri, bir ter/JIonükleer dünya savaşını engellemek zorunluluğunu 
ve im/ranını ileri sürdüler. Bunu yapmakla, komünist partileri, 
meselelel'in bütün yönleriyle nasıl incelenmesi gerektiğini gösterdiler ; 
sonuçları konkre gerçeklerden çıkarmasını bildiler ; belirli bir amaca 
yöneltilmiş hareketin, diyalektik ile politika arasında verimli bir
liğin güzel bir örneğini verdiler. 

Ama Çinli yöneticiler, bu meselelerde de soyut karşıtlıklar kullanı
korlar : «Barış savaşa götürür ;  savaş barışa ; kötülük iyiliği izleri 
iyilik kötülüğü izler. » Mao Tse-Tung'a göre : «Belirli şartlar içinde, 
yötülük iyi sonuçlar doğurabilir ; iyilik de kötü sonuçlar doğurabilir. » 
2000 yıl önce Lao-Tsi şöyle diyordu :«Bahtsızlık, mutluluk ta yaşar. 
mutluluk da bahtsızlıkta .»  Bu soyut mantık oyunlarını pratik dile 
geçirince, Mao Tse-Tung'un savaş konusundaki açıklamaları da 
aşağı yukarı şu şekle giriyor:  Emperyalistler savaşa kalkışırsa, kork
mamız için sebep yok. Süphesiz, savaş çok büyük felaketler doğura
caktır. Belki 900 milyon ölecektir. Ama «bahtsızlıkta mutluluk 
yaşar». Emperyalizm yok edilecektir, emperyalizmin yıkıntıları 
üzerinde yeni bir uygarlık gelişecektir. Bu da iyilik olacaktır. Ölen 
900 milyon insanın yerine de başka insanlar dünyaya gelecektir. 

Bu korkunç açıklamanın üzerinde durmak gereksiz, ama insanın 
aklına şu soru geliyor:  Mao Tse-Tung, bu 900 milyon insana, ölmeyi, 
yeni bir uygarlığın kuruıııeağı toprağı zenginleştirecek «tarihin 
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gübresi,. olmayı isteyip istemediklerini sordu mu ? Komünistler, 
insanlara, bu felaketlerden geçmeden, uygarlığa götürecek başka 
yoııar teklif edemiyorlar mı ? 

Şimdi de dünya devrimcİ sürecinin gelişme meselelerini gözden 
geçirelim. Bugün çeşitli ülkelerde devrim, genişliyen ve gelişen 
dünya sosyalizmi, güçsüzleşen dünya kapitalizmi, ve genç ülkelerde 
halkların yürüttüğü savaşlar içinde gelişmektedir. Devrim, barış 
içinde yanyanı;ı yaşama, gelişmiş kapitalist ülkelerde yüksek eko
nomik konjonktür, ve işçi sınıfının elde ettiği önemli toplumsal 
kazançlar şartları içinde kendine yol açıyor. Proletarya günden güne 
daha iyi örgütlendiği gibi, devrimin karşısında, gittikçe kurnazlaşan, 
manevra yapmasını bilen bir burjuvazi var. Devrim, çok çeşitli sınıf 
güçleri ve parti dengeleri, çeşitli milli ve tarihsel eğilimler arasında 
gelişiyor. İ şte bu yüzden, örneğin, İngilterede, İtalyada, lsveçte, 
Venezüellada, Endonezyada, Hindistanda, devrim kanunları ayrı 
ayrı işliyor. Kapitalist dünyada, komünist partilerinde gittikçe artan 
bir politik ve teorik olgunluk, gittikçe yükselen bir tarihsel sorum
luluk şuuru görülüyor. Komünist partileri, devrimin gelişme imkan
larını savaş biçimlerini ve metodlarını işliyor. Böylelikle, Lenin'in 
tavsiyesini yerine getiriyorlar : konkre durumun konkre inceumrnesi 
yapılmalıdır. 

Oysa Çinli yöneticiler bu tavsiyeyi unuttular. Lenin'in «görüngü 
(olay) kanundan zengindir» sözünü unuttular. Son açıklamalarının 
birinde, halkların yürüttüğü devrimci savaşın bilançosunu yapan 
Çinli yöneticiler, bu bilançodan temel dedikleri sonuçlar çıkardılar. 
Bu sonuçlar nedir ? 

«Her şeyden önce, şiddet kullanan devrim, proletarya devrimleri
nin genel kanunudur. Proletarya, silahlı savaş yoluyle (demek ki 
burada şiddet kullanma, silahlı savaşla bir tutuluyor. A. S.) eski 
devlet mekanizmasını yıkmalı, proletarya dikta toryasını kurmalıdır. 
Bu işi yaptıktan sonra ancak proletarya sosyalizme geçişi gerçek
leştirebilir. » (Jenmin J.ibao ve Hunlsi'de çıkan S-ci makale.) Makale 
şöyle devam ediyor : Işçi sınıfı kapitalizme karşı, baskı altındaki 
ülkelerin halkları emperyalizme karşı savaşmahdır. i şçilerle köylüler 
arasındaki birlik kuvvetlenmeli, günlük menfaatleri elde etmek için 
yürütülen savaş, son amaçları sağlamak için yürü WIen savaşla 
birleşmelidir. Kapitalist ülkelerde savaşı proletarya partileri yönet
melidir. v. s .  

Kesin bir dil kullanan bu dokümanda, konkre bir  hareket progra
mı, belirli bir ülkenin belirli şartları içinde, devrimin hangi yollarla, 
nasıl hazırlanacağını, nasıl yönetileceğini anlatan konkre bir açık
lama yok. Hiç şüphesiz, burjuvazi ile prelotarya arasındaki çelişme 
çözülmelidir. Bunun aksini iddia eden yok. Mesele, bu çelişmenin 
nasıl çözüleceğidir, çünkü devrimci şiddet sadece silahlı savaş, vatan-

271 

TÜSTAV



da� harbi demek değildir. !;iu soruları cevaplandırmak gCl'ekiyor:  
Y üksek ekonomik konjonktür şaı·tları içinde, yığınlar nasıl kazanı1lr ?  
İ şçi sınıfının b irliği nasıl sağlanır? Tekellere karşı cephe nasıl kuru
lur ? Devrimci durumun olgunlaşması nasıl lıızlandırılı r ?  Asgari 
zararla, iktidar nasıl ele geçirilir ? ÇKP-nin dokümanları bütün bu 
sorulara tek bir cevap verir : S ilahlı savaş. Çinli yöneticiler, Lenin'in 
sosyalizme geçiş şekillerinin çok çeşi tliliği ve bolluğıı fikrini, insanı 
şaşıl'tan bir inatla reddediyorlar. . 

Bu çeşitli şekillerden biri, sosyalizme barışçı yollarla geçiş şeklidir. 
Bu şekil, ülkelere göre, başka başka şekiller alacaktır. Örneğin, bir 
ülkede, sosyalizme geçiş, halk yığınlarının yürüttüğü politik savaş
lar, büyük grevler,' gösterilerle sağlanacaktır. Başka bir ülkede, ikti
darı ele geçirmek için yürütülen savaş, yığın hareke tlerine dayanan 
parlamen to  faaliyeti şeklini alacak tır. Yine başka bir ülkede, halk 
yığınları, devlet mekanizmasını kontrol altına a lacak, arkasından 
ik tidarı ele geçirecektir. Yahut da, geniş halk yığmları, tekelci burju
vaziye karşı sürekli bir şekilde saldıracak, durumları gittikçe sarsılaıı 
yönetici sınıflar iktidardan Ilzaklaştırılacaktır. Barışçı yollarla geçiş, 
başka, hiç beklenmİJen şekiller de alabilir. 

Birçok ülkede ise, iktidara s ilahlı, barışçı olmıyan yollarla geçile
cektir. Ama bu şartlar içinde de devrim, çok çeşitli şekiller ve 
metodlarla gelişecektir : Bazı ülkelerde, genel siMiılı ayaklanma, ar
kasından halkm büyük çoğunluğunu sürükliyebilir; bazı ülkelerde, 
partizan (çete) savaşları, vatandaş harbi haline gelecektir ;  devrimci 
güçler, askeri bir hükümet darbesi yaptıl'abilir, ordu çok önemli bir 
rol oynıyabilir. Yahut da devrimci güçler, yabancı bir askeri müda
haleye karşı savaşabilir. Bütün bu şekiller, aralarında karışıp yeni 
şekiller doğ·urabilir. Nihayet, barışçı yollarla barışçı olmıyan yollar 
bir arada kullanılabilir; savaşın barışçı şekillerinden, birdenbire 
barışçı olmıyan şekillerine geçilebilir. 

Tarihteki ani değişiklikleri anlıyabilmek için diyalektik metodun 
önemi büyüktür. B irdenbire değişen durumlar zinciri karşısında, 
Lenin, leyhte, aleyhte bütün unsurları, konkre tarihsel münasabet
leri değerlendirmek zorunda olduğu zaman, durumu incelerken, 
daima diyalektik metodu kullanmıştır. 

Lenin komünistleI'e, bütün dünyada edinilen tecrübelerin sente
zini, diyalektik bir şekilde kurmayı öğretti : «Gerçek deiJrimci için en 
büyük, belki de tek tehlilı:e, deiJrimeiliği fazla mubatdğa etmek, dev
rimci metodları tam zamanında ve etirili bir şekilde uygulamanın şart
larını iJe sınırlarını unutmalrtır. Birçolr gerçelr deiJrimei, deiJrimi bü
yük ]) ile yazmağa, deiJrime ddeta izahi bir anlam permeğe başlayınca, 
bu şaşkınlığa düşünce, soğulrkanlılıkla düşünemez hale gelince, luzngi 
anda, luzngi şartlarda, hangi faaliyet alanında devrimci olarak luzreket 
edileceğini,. hangi anda, hangi şartlarda, hangi faaliyet alanında 
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reforıııcn {aaZi yete geçmek gerektiRini hesaplailla yeteneğini kaybettik
leri zaman, perişan olurlar. GPrçek devrimciler, ıııeseleleri iyi {'e açık 
görme yeteneğini kaybedip, «büyü!.:, mnzaffer, dünya deprimi »  niı! 
hangi şartlarda, hangi faaliyet alanında olnrsa olsun ,  bütün meseleleri 
devrimci yollarla mntlaka çözeceğini sandıkları zaman, ıııahvolurlar,
dış bi,. yenilgiye nğramak anlamında değil, davalarında iflôs etmek 
anlamında mahvolma!c .» 

Lenin'in bu sözleri, meseleyi gerçekten diyalek tik bir �ekilde 
koymak tadır. Hızla deği�en durumun incelenmesi, tak t iğiıı csnek
liğine, yardımcı güçlerle doğru münasebetlcrin kurulmasına, gerileme 
ve saldırma bilimine, teşebbüsü ele geçirme, en uygun durumlarda 
ve en elverişli alanlarda düşmanı sını f sava�larına zorlama sanatıııa 
bilimsel bir temel sağlamak tadır. 

Hiç şüphesiz, bugün ezgi altında ya�ıyan halklar, ve gelişmckte 
olan genç ülkeler halkları ile emperyalizm arasındaki çelişmelere cn 
çabuk, en mükemmel çözüm yolu bulmanın tarihsel önemi çok 
büyüktür. A ma meseleye demagojik değil, pratik bir şekilde yanaş
mak isteniyorsa, bu çelişmeyi çözme yolları, metodları, araçları, 
konkre bir şekilde belgelenmeli ve belirtilmelidir.Bu soruya verilecek 
cevabı ise, konkre tarihsel du rumlar belgiler. Bazı (i lkeler siyasi 
bağımsızlığa daha kavuşmamışlir, bu bağımsızlığı elde etmeleri 
gerekiyor;  bazı ülkelerin ekonomik bağımsızlığı yok ; bazıları kapi
talist olmıyan gelişme yoluna girmiştir, ama büyük zorluklarla karşı
laşıyor ; bazılarında ise, gerici güçler hüküm sürüyor v.s .  

Ama ÇKP yönetieilerinin, bütiin bu zor sorulara verdikleri cevap 
tektir :  Silahlı savaş. Düşman güçlü imiş, yığmlar savaşa hazır değil
miş, umUl'larında değiL. Sözde-diyalektik bu meseleye de yetişiyor. 
Mao Tse-Tung'un 1945' de dediği gibi : « • . •  gericiler ne kadar çok 
insan öldürürse, devrimci güçler o kadar gelişir, gerici güçlerin sonu 
de o kadar yaklaşıı· . . .  Bu değişmez bir kanundur . . .  » (Mao Tse
Tung'un emperyalistleri ve bütün gerici güçleri k ;lğıttan kaplanlara 
benzeten söylevi. )  Çinli filozoflara göre, burada «diyalektik» �öyle 
işler : Ne kadar çok devrimci öldürülürse, kalanlar o kadar çok 
gazaba gelir, intikama susar, emperyalis tlere karşı o kadar direnir ve 
savaşırlar. Neticede zafere yine onlar ulaşacaktır. Böylece yenilgi 
zafer haline gelecek, diyalek Lik çelişme çözülecek, «kötülük iyilik 
olacaktır». 

Bu konunun daha birçok başka görünüşü incelenebilir. Ama bütün 
bu görünüşler, bu sözde-diyalektigin Marksizmden ayrı düştüğünü, 
devrimci pratikle ilgisi kalmadığını gösterir. Soyut şemalar devrime 
yardım etmez, onu engeller. 

* 

Çinli yöneticilerin felsefi anlayışları ile uyguladıkları pratik poli
tika birbirine bağlı, birbirini etkiliyor. Felsefe alanında, yürüttük-
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leri faaliyetin ağırlık merkezi, çelişmelerin keskinleştirilmesi, çelişme 
olmadığı halde, çelişmeler yaratılmasıdır. 

Politika alanında Çinli yöneticiler, sınıflar, milletler, devletler, 
sosyal gruplar, siyasi bloklar, partiler arasındaki münasebetlerin 
bozulmasına israrla parmak basıyorlar. Barış içinde yan yana ya
şama prensipini reddediyorlar, milletlerarası gerginliğin «olumlu 
etkisi» fikrini savunuyorlar. Devrimci savaş alanında, silahlı savaş 
şekillerini fazla değerlendiriyorlar, devrimin barış\,'ı gelişme şekil
lerini küçümsüyorlar. Kardeş partilere gönderdikleri raporlarda, 
Çinli yÖneticiler, fraksiyonların, fraksiyonlar arasındaki savaşların 
gerektiğini söylüyorlar, dünya komünist hareketinde parçalan
manın kaçınılmazlığını iddia ediyorlar. Bütün bunlar, bize, Çinli 
yöneticilerin sözde-diyalektiği hatalı politik amaçlarının hizmetine 
koştuklarını gösterir. 

Çelişmelerin genelliği ve gerçeğin konkre niteliği meselesindeki 
felsefi ve politik tarafların incelenmesi, bize, Mao Tse-Tung'uıı 
sözde-diyalektiğinin, devrimci harekette, metodolojik silah olarak 
değersizliğini gösterir. Bu mekanist, sübjektivist diyalektik, poli
tikada volontarizme, avantürist hareketlere, teşebbüslere ancak bir 
metodolojik temel ödevini görür. Gerek iktidarda bulunan, gerekse 
iktidarı elde etmek için savaşan kardeş partilerin yürüttükleri politik 
çalışmaların temeli ise, Marksist-Leninist diyalektiktir. Bu Mark
sist-Leninist diyalektik, toplumun sosyalist temeller üzerinde kurul
masının, ve bütün dünyada komünizmin zaferi konusunda olgun
laşmış ödevlerin yaratıcı şekilde gerçekleştirilmesini ii gerekli ve 
kaçınılmaz şartıdır. 
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Emekçi yığınlarının birliği ve bu birliğin 
sosyalizmin kuruluşunda oynadığı rol 

Paul Verner 

İ şçi sınıfının ve bu sınıfın savaşçı Marksist-Leninist partısının 
yöneticiliği altında, emekçilerle halkın bütün demokratik güçleriniıı 
birliği, sosyalist devrimin temel kanuniyetlerinden biridir. İ şçi sını
fının önderliği altında böyle geniş bir cephenin kurulması, gerek 
devrimin zaferini, gerekse yeni toplumun kurulmasını sağlamak bakı
mından zaruridir. Bu, Marksizmin-Leninizmin en önemli gerçeğidir. 

Devrimci birlik politikasının teorik temelleri, Marksizmin klasik
leri, özellikle Lenin tarafından işlenmiştir. Lenin'in dediği gibi : 
.. Çeşitli faaliyet alanlarında, komünis t olmıyanlarla birlik sağlan
madıkça, komünist toplumunu kurma meselelerinde hiçbir başarı 
elde edilemez. »  Faka t bugünedek, dogmatikler bu temelleri yanlış 
anladılar, yanlış anla ttılar. Bazı dogma tiklere göre, işçi sınıfı ile 
toplumun diğer sınıf ve tabakaları arasında kurulacak birlik ancak 
feltl.ket doğurur. Böyle bir birlik proleteryanın sınıf menfaatlerini 
unu 1 turur ;  bu birlik, devrime bir ihanettir. Başka bir teze göre de : 
Proletarya iktadara geldikten sonra, sosyalist düzenin kuruluşu iler
ledikçe, sınıf savaşı da keskinleşir. Pratikte, bu tezin anlamı şudur : 
İktidarı eline geçiren proletarya, devrimi sağlamak için işçi sınıfına 
yardım etmiş olan eski müttefiklerini hemen ortadan kaldırmalıdır. 
Teorik anlamı ise : Sosyalist devrim geliştikçe, bu devrimin sınıf 
temeli darlaşır, bütün halka özgürlüğü ve mutluluğu getirecek 
olan sosyalizm de, mutlu bir azınlığın özgü bir cenneti halini alır. 

Alman Demokratik Cumhuriyetinin gelişmesi, Alman Birleşik 
Sosyalist Partisinin uyguladığı politika, bu dogmatik düşüncelerin 
anlamsızlığ'ını ispatlamıştır. Alman Birleşik Sosyalist Partisinin 
uyguladığı politika, bize emekçilerle bütün demokratik unsurları 
arasında kurulan birliğin verimliliğini, yeni toplumun kurulmasında 
bu birliğin kuvvetli bir manivela olduğunu gösteriyor. 

Şüphesiz ki işçi sınıfı ile bütün emekçiler arasında kurulan birlik, 
çeşitli şekiller alabilir. Bu şekiller, ülkenin ekonomik, sosyal ve 
politik durumu, ülkenin milli özellikleri, gelenekleri, ülke alanında 
ve milletlerarası alanda güçler dengesi gibi, konkre şartlara bağlıdır. 
Demokratik güçler arasındaki birliğin örgütlenme şekli, çok önemli 

TÜSTAV



bir meseledir. Birliğin politik alanda 1'01 oynıyabilmesi, ve sosyal 
ilerlemeyi sağlıyabilmesi, bu örgütlenme şeklinin doğru olarak çiziI
mesine bağlıdır. 

Alman işçi hareketi tarihinde 
yurlseve,; güçlerin birliği (i/ai 

Emekı;i halkla, yurtsever güçler arasında, işçi sınıfının ve bu 
sınıfın partisinin yöneticiliği altında kurulacak birlik fikri, Alman 
halkının, özellikle X X .  yüzyılda edinliği tarihsel tecrübelerin sonu
cudur. 

Elli yıldan bu yana, Alman emperyalizmi ve milit.arizmi, anti
nasyonal ve anti-demokratik bir politika uyguluyor. Bu politika, 
Alman halkının en hayati temelleri, hatta varlığı için büyük bir 
tehlikedir. Bu politika, yalnız işı;i sınıfına karşı değil, bütün emek
ı;ilere, hatta burjuvazinin büyük bir kısmına karşı yöneltilmiştir. 
A lman emperyalizmin çıkarları ile, büyük çoğunluğun menfaatleri 
arasındaki temel çelişme, yurtsever güçlerin tekellere karşı kurduğu 
geniş birliğin temelidir. Bu birliği örgütliyecek tek güç, halkın ve 
milletin menfaatlerini savunan işçi sınıfı ile bu sınıfın partisi idi. 

Hitler iktidarı eline geçirmeğe ı;ahştığı devirde, Alman Komünİst 
Partisi, faşistlerin saldırıcı terör politikasına karşı, bütün milli ve 
demokratik güçleri birleşrneğe çağırdı. «Hitler demek, harp demek» 
şiarını kullanan Komünist Partisi, tek cephe kurmağa çalıştı. Faşist 
tehlikesini ortadan kuldırabilecek bu tek çözüm yolu, «Alman hal
kının milli ve sosyal kurtuluş programı»nda bilimsel bir şekilde 
incelenmişti (1930). 

Faşizmin en karanlık günlerinde, illegal çalışaıı Alman Komünist 
Partisi, Hitler'i devirmek ve demokrasiyi zafere götürmek için kor
kusuzca savaştı. Komünist Enternasyonalinin V I I .  Kongresinde 
alınan kararları uygulayan Alman Komünist Partisi, Brüksel Kon
feransında işçi sınıfının iktidara geçmek için izliyeceği yolu gösterdi : 
Hitlerin diktatörlüğünü devirebilmek, Almanyada demokratik, anti
emperyalist bir rej im kurabilmek için, Alman proletaryası bütün 
mü ttefikleriyle, özellikle köylü emekçilerle birleşmelidir. Alman 
Komünist Partisi, Bern Konferansında, bu s tratej ik hattı daha da 
geliştirdi. 

Harp yıllarının zor şartları İçinde bile, özellikle faşİstlerin Sov
yetler Birliğine saldırışından sonra, Alman Komünist Partisİ faşist
lere karşı geniş bir halk cephesi kurmağa çalıştı. Parti Merkez Komi 
tesinin, özellikle Wilhelm Pieck ve Walter Ulbricht yoldaşların 
teşebbüsü, Sovyet hükümetinin ve Sovyet Komünist Partisinin yar
dımıyla, Temmuz 1943-de Krasnogorsk-ta, (Moskova yakınlarında) 
�Hür Almanya» Milli Komitesi kuruldu. Böylece Hitler'e karşı kuru-
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lacak Alman birliği yolunda önemli bir adlIlı a tılmıştı. Komitenin 
politikası, onun Bildirisi, bü tün antifaşist güçlerin milli ve demok
ratik menfaatlerindeki özdeşliğ' i ,  halkın bütün tabakalarından gel
miş Hitler düşmanları ile Komünist Partisinin politikası arasındaki 
dayanışmayı dile getiriyordu. 

Faşizm yenilgiye uğradıktan sonra, Alman Komünist Partisi halk 
cephesi politikasına devam etti. Partİnin hareket noktası Lenin'in 
tezi idi. Bu teze göre, kapitalizmden sosyalizme geçiş süresi içinde, 
işçi sınıfınııı ve komünist partisinin diğer sınıflara karşı takındığı 
tutum, toplumun gelişmesinde olağanüstü önemde bir etkendir. 
Lenin'in dediği gibi : « • • .  İ şçi sınıfından başka sınıf ve tabakaları 
kovamayız, ezemeyiz, onlarla iyi geçinmemiz gerek. Çok uzun süre, 
çok yavaş çalışarak, çok tedbirli davranarak, onları değiştirebiliriz, 
değiştirmeliyiz, eğitmeliyiz. »  

Almanyanın özelliklerini göz önünde tuttuk. Çok sanayileşmiş bir 
ülke olan A lmanyada işçi sınıfı önemlidir ; proleter olmıyan halk 
tabakaları da çok geniştir. Hareket noktamız bu konkre şartlar ve 
geleneklerdi. insanlarımıza anlatmamız gereken gerçek şu id i :  Mil
letimİzin varlığını, gelişmesini, barış içinde yaşamıısını sağlıyabil
menin şartı, bütün halkm, tarihsel yönetici sorumluluğunu taşıyan 
işçi sınıfının ve pıırtisinin etrafında toplıınmasıdlf. 

Almanyada demokratik halk devriminin iki devresi ve komünist 
olmıyan dost partilerin gelişmesi 

Leninin öğütlerinden ve sınıf savaşının A lmanyada geçirdiği lee
rübelerden hareket ederek, Partimiz, 1945-te, kapitalizmden sosya
lizme geçiş süresini iki devreye ayıran stratejik bir plil.n işledi. 
Bununla ilgili olarak Walter Ulbricht yoldaş şöyle dedi : «Sos!Jalizm 
uğrunda neden halil dolaysız savaş yürütmediğimizi soruyorlar. 
Bunun nedenleri ç.oktur. Sosyalist rej imin kuruluşu, işçi sınıfında, 
sınıf şuurunun çok yüksek, çok gelişmiş olmasını gerektiriyor. Ama 
sosyalizme geçebilmek için birinci şart, işçi sınıfının birliği, işçilerin 
köylülerfe, aydınlarfa, ve orta sınıfın demokratik tabakalariyle birfi
ğidir. Bu şartlar ancak ve ancak demokrasi uğrunda yürütülen sa
vaşta sağlanabili r. » 

Partiıniz, gerek bu birliği, gerek demokrasiyi kurmak için savaşa 
giriştiği zaman, birçok demokratik burjuva ve küçük-burjuva parti
leri mevcuttu. 

i lk devrede, siyasi partilerin ve kitle örgütlerinin kuruımsına 
engel olan (bu partilerin, bu örgütlerin ilerici bir tutum takın
malarmdan korkuyorlardı), emperyalist işgal kuvvetlerinden farklı 
olarak, Doğu Almanyada, Sovyet işgal kuvvetleri, demokratik çev
relerin isteklerini anlayışla karşıladılar, bu çevreleri desteklediler. 
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Nazi Almanyasının yıkılışından tam dört hafta sonra, Sovyet askeri 
yönetimi tarihsel 2 numaralı günlük lıuY l'llğunu yayınladı : «Alman
yada raşizmin kahntılannı kökünden kazımak, demokrasinin, demok
ratik özgürlüklerin temelini kuvvetlendirmek, bu alanda geniş !ıalk 
yığınlarının teşebbüs yeteneklerini geliştirmek amacını güden bütün 
antifaşist partiler, Almanyada Sovyet işgal bölgesinde kurulabilir, 
faaliyette bulunabilir. » 

Bu milletlerarası hukuk temeli üzerinde, 1945-te, Komünist Partisi 
ve Sosyal Demokrat Partisinden başka, Almanyada Hıristiyan 
Demokrat Birliği Partisi, ve Alman Liberal Demokrat Partisi kurul
du. Böylece Almanyada antifaşis t demokratik rejimin kurulmasıyla, 
toplumun kapitalizmden sosyalizme devrimci geçi� süreci sırasında, 
yöneticiliği işçi sınıfına bırakan çok partili bir sistem meydana geldi. 
Bu sistem, Almanyadaki partilerin geleneklerini, sınıf yapımızı, 
demokratik halk devrimimizin is tek ve ihtiyaçlarım hesaba katı
yordu. Bu sistemin kurulmasına imkan veren ön şart, işçi sınıfındaki 
politik birlikti. Bu birlik 1946 Nisanında, Komünist Partisi ile 
Sosyal Demokrat Partisinin, «Almanya Birleşik Sosyalist Partisi .. 
içinde birleşmeleriyle gerçekleş ti. 

Lı:beral lJenwhrat Partisinin e trafında toplananlar, özel işletme 
sahipleri, demokrat düşünceli kapitalistler, memurlar, hurjuva 
aydınları, parlamen ter demokrasisinin geleneklerine bağlı küçük 
burjuva unsurlarıydl. Hıristiyan Deııwhratil, Birliğini destekliyen
Ier, çeşitli sosyal tabakalara mensup dindarlardı. Bu partinin içinde 
işverenler, aydınlar bulunduğu gibi, dindar köylüler, işçiler de 
vardı. 

Batı Almanyadaki partiler - Hıris tiyan Demokrat Birliği, Sosyal 
Hıris tiyan Birliği, Hür Demokrat Partisi-Weimar Cumhuriyetinin 
(1919- 1933) eski burjuva partilerinin bir devamıydı. Ama Doğu 
Almanyada, Liberal Demokrat Praıisi ve Hıristiyan Demokrat 
Birliği yepyeni temeller üzerinde kumldu. Antifaşist, antimilitarist 
ve antiemperyalist yönelişleriyle b ıı her iki parti, gerek Weimar 
Cumhuriyeti deVl'indeki partilerden, gerek bugün Batı Almanyadaki 
partilerden apayrı bir nitelik taşır. Bu iki parti, gereken bütün 
demokratik reformları daima desteklemiştir, İ�çi sınıfının partisiyle 
daima işbirliği yapmış tır. 

Adenauer'in partisi, Hıristiyan Sosyal Birliği, Batı Almanyanın 
emperyalist, militarist gerici çevrelerinin partisidir. Bu parti, harbçı, 
gerici poli tikasını uygulıyabilmek için, hıristiyan inanç ve duygu
larını demagojik bir şekilde kullanıyor. Buna karşılık, Demokratik 
Alman Cumhuriyetindeki hıristiyan demokratların prensip ve politi
kası, hıristiyan diniIlin barış, insaniyet, sevgi prensiplerine uygun
dur. Hıristiyan Demokra t Birliği, dindar halk tabakalarının günün 
temel meselelerini anlamalarına, hıris tiyan olarak sorumluluklarUlı 
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bilinçli biı şekilde kavramalarına yardım ediyor. Hıristiyan Demok
rat Birliğinin ve Liberal Demokrat Partisinin içindeki ilerici güçler, 
gerici güçlerin etkisini yok ettiler, parti üyelerine işçi sınıfı ile bir
liğin gerektiğini anlattılar, ve demokratik halk rej imimizin kurul
masına aktif bir şekilde katıldılar. 

Çok tabii olarak, Hıris tiyan Demokra t Birliğin ve Liberal Demok
ra t Partinin bugünkü politik yapısı, bugünkü görünüşleri, gerici 
güçlerle ilerici güçler arasmda sert bir savaşın sonucudur. Başlangıçta 
bu partiler tipik demokratik burjuva partileriydi . Hıristiyan Demok
rat Birliğinin yöneticileri arasında, Otto Nuschke, Augus t Bach, 
Luitpold Steidle, gibi yurtsevcrler vardı. Ama İcra Komitesinde, 
Kaiser, Lemmer, Schreiber gibi, partinin gerici kanadının sözcüleri 
de bulunuyordu. Liberal Demokrat Partisinde, ilerici güçleri, Dr 
Wilhelm Kültz, Dr Hans Loch, Dr Schiffer, DI '  Max Subruch, 
Schirmer-Proschcr, Dr J ohannes Dickman temsil ediyordu .  Ama 
yöneticiler arasında sağcı çevrelerin temsilcileri de görünüyordu. 

Dr Kodı, Moog, Lemmer, Kaiser, Rikmann ve benzerleri, bu 
burjuva demokratik partileri, işçi sınıfının partisine karşı kullanmak, 
demokratik güçlerin içindeki işbirliğini bozmak, ve ülkede yapılan 
demokratik reformları durdurmak için bu partilere girmişlerdi. Bu
gün, Batı Almanyada bulunan bu gericiler, bu partileri, «Komü
Ilizme karşı bir muhalefet» olarak nasıl kullanmak istediklerini 
anlatan cil t cilt kitap yazıyorlar. Yel tenmelerinin başarısızlığa uğra
ması, dünyada ve Almanyada güçler dengesindeki değişikliğin, 
ABSP-nin uyguladığı birlik politikasının, ve demokratik burjuva 
partilerinin içinde ileriei güçlerin esirgemediği çabaların sonucudur. 
Demokratik burjuva partilerinin içinde bulunan ve milli sorum
luluklarını iyi anlıyan ilerici güçler, sosyal ilerleyiş yolunda işçi sını
fıyla omuz omuza yürüdüler. 

1948-de, iki demokratik küçük burjuva partisi kuruldu : Alman 
Demokra tik Köylü partisi, ve Alman Nasyonal Deınokrat Partisi. 

Alman Demokrat Köylü Partisini yöneten, kurucusu Ernst  Gol
denbaun'dur. A lmanyada kurulan ilk, gerçekten demokrat köylü 
partisi olan bu parti, etrafma daha çok ufak ve orta köylüleri 
topladı. Birçok varlıklı köylü de bu partiye girdi. Köylü partisinin 
kurulması, işçi sınıfı ile köylü emekçilerin birliğini kuvvetlendirdi ; 
tarımın sosyalizm yolundaki ilerleyişini hızlandırdı. Alman Nasyo
nal Demokrat Partisinin başkanı Lothar Boltz'dur. Bu partinin 
üyeleri, daha çok, eski N azi partisinin taban örgütlerinde bulunmuş 
militanlar, burjuva ve küçük burjuva tabakalarından çıkmış Hilter 
ordusunun eski askerleri, eski subaylarıdır. Bir��ok sanatkar ve 
memur da bu partiye girdi. 

Bu iki parti kurulduğu zaman, demokratik halk devrimimizin 
ilI.: del'resi bitmek üzereydi. Emperyalizmin ve militarizmin politik 

279 

TÜSTAV



ve ekonomik temelleri yok edilmiş, tarım, sanayi, eğitiın yeniden 
örgütlenmi�, bütün eski naziler kadrolardan çıkaı·ılııııştı. Bu süreç 
sırasında, proleter olmıyan halk tabakalarının temsilcileri, sosyal 
gelişmenin, barıian ve demokrasinin ancak işçi sınıfının yöneticiliği 
altında gerçekleşebileceğini anlamışlardı. Ama devrimin ikinci dev
resine girerken, yani sosyalizmin temelleri atılırken, bir adım daha 
atmak, bu tabakalara şunu anlatmak gerekiyordu ; Sosyalizmin 
kuruluşu bütün dünyada ve Almanyada, tarihsel bir gelişmedir; bu 
gelişme, proleter olmıyan tabakalara da mutlu, endişesiz bir gelecek 
sağlamaktadır. Küçük burjuva demokratik partileri, halkın çeşitli 
tabakalarına, bu geleceğe giden çeşitli yolları anlatabildiler. Bu parti
lerin yöneticileri, Demokra tik Alman Cumhuriyetinde sosyalizmin 
kurulmasını desteklediklerini bildirdiler. Üyelerine, sempatizan
larına meseleleri anlattılar, anlatıyorlar. 

Profesör Emil Fuchs'un Başkan Walter Ullıricht'e gönderdiği 
ve 32.000 imza taşıyan mektup, Hıristiyan Demokratların politik 
çalışmalarının hıristiyan çoğunluğunun tu tumunu ne kadar olumlu 
bir şekilde etkilediğini gösterir. 9 Şubat 1961 tarihini taşıyan bu 
mektubunda, profesör Fuchs şu noktayı açıklıyordu ; Demokratik 
Alman Cumhuriyetinde her gün daha çok hıristiyan ve din adam
ları, bugün barışın ve gerçek hümanizmin ancak Demokratik 
Almanyada gerşekleşebileceğini anlamaya başlamışlardır. Bütün eski 
ilerici hıristiyan gelenekleri, Demokratik Almanyada yaşamaktadır. 
Oysa, Batı Almanyada, hıristiyan din ve inançları, komünizm 
aleyhtarlığı ile karıştırılıyor, insanlığa zarar verecek amaçları ger
çekleştirmek için ideoloj ik bir silah olarak kullanılıyor . . .  

Hıristiyan Demokratlar gibi, diğer demokratik partiler de, halkın 
siyasi ve manevi birliğini geliştirmek, kuvvetlendirmek için, üye
lerini olumlu şekilde etkilediler, sosyalizmin temellerini kurma işine 
yanlını ettiler, sosyalist üretim bağıntılarının zaferi için savas
tılar. 

Sosyalizmin kuruluşuna yardım eden demokratik partilerin nite
liği, amaçları değişti . Bugün dost partiler diyebileceğimiz bu parti
lerin yöneticileri, sosyalizmin kuruluşu programını olumlu bir 
şekilde karşılıyorlar. Bu yöneticilerin bu konudaki a�'ıklamaları 
büyük bir anlam taşıyor. Örneğin, Nasyonal Demokrat Partisinin 
yöneticilerinden biri şunları söyled i ;  «Halkımızın yönetici gücü, 
Alman Birleşik Sosyalist Partisinin programı, biz nasyonal demok
ratlar i�·in bir amaçtır, bir hareket planıdır. Bu program, hayatımı
zın bir aynasıdır. Bu program, bizlere hep beraber yaptıklarımızı, 
her beraber kurduklarııııızı gösteriyor. İ şçi sınıfı İle İşbirliğİ yaparak, 
sosyalizmi büyük çapta kurmağa,Alman Demokratik Curnhuriyetimizi 
geliştirmeğe and içiyoruz. �  Öteki partilerin yöneticileri de bu derece 
açık ve samimi bir dil kullandılar. 
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Bugün Lu partiler artık sadece halkın Lazı dal' çevrelerinin men
faa tlerini temsil e tmiyor, sadece Lazı sınırlı meselelel'le yetinmiyor
lar. Sosyalizmin kurulmasına katıldıkları için, daha aktif bir şekilde 
çalışıyorlar ;  gerek ekonomik, gerek politik bütün meselelerimizin 
çözümiinde sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Bu durumun 
sonucu olarak, dost partilerin içinde, eğitim meselesi de bambaşka bir 
şekil alıyor. Nasyonal Demokrat Partisi Yönetim Komitesinin 70-ei 
Kurultayında, eğitimdeki yöneliş şöyle anlatılmıştır: 

«Bugü n parti üyelerine : Parti üyesi olarak sorumluluklarını ye
rine getirmesi ve üye haklarını kullanması, yığınların sosyalist yarış
malarına aktif olarak ve candan katılması, I-laik Cephesi kurum
larındaki çalışmasiyle, yaşadığı bölgede ekonomik ve kültürel haya
tın kurulmasına yardım etmesi, her gün ve her yerde, devletimize ye 

partimizin ideallerine sadık olarak siyasi tartışmalar yürütmesi, 
politika Ile meslek alanlarında daha yüksek bi,. düzeye varabilmesi, 
Lağlı bulunduğu örgütün ve bütün partisinin büyük barışçı sosyalist 
taarruza başarı ile devam etmesini sağlıyacak şekilde sorumluluk
larını yerine getirebilmesiyle değer biçilmek tedir. » 

Bugün bütün dost partiler, daha iyi çalışmağa, devlet ve toplumla 
daha olumlu bir işbirliği yürütmeğe gayret ediyorlar. Kendi araç ve 
metodlariyle, ortak meselelerin çözümüne yardım ediyorlar. 

Partiler bloku Ile Halk Cephesi, lJemokmıi/;: Almanya 
Cıımhuri yetinde geniş birl; 1': politi /;·ıısının konkre görünüşleridir 

Harp bitince, partimizin ilk ödevlerinden biri, işçi sınıfı ile, yeni 
hayatın kurulmasına katılmağa hazır bütün demokratik güçler 
arasında birliği kurmak oldu. 11 Haziran 1945 tarihli Bildirisinde, 
Partimizin Merkez Komitesi, antifaşist demo/':ratik partiler arasında 
kurulacalf geniş bir bloku n bu birliğe temel olabileceğini öne sürü
yordu : «Hitler rej iminin kalıntılarını kökünden yoketmek, demok
ratik bir rejim kurmak için yürütülecek savaşta, bu blokun sağlam 
bir temel olabileceğini sanıyoruz. »  

Liberal Demokrat Partisinin ve Hıristiyan Demokrat Birliğinin 
yöneticileri, komünistlerin bu çağrısına hemen uydular, demokratik 
partiler arasında kurulacak bu Blok'a girmeyi kabul ettiler. Yeni 
küçük burjuva partileri, yani Demokrat Köylü Partisi ve N asyonal 
Demokrat Partisi 1948-de, bir süre sonra da A lman Özgür Sendika
lar Birliği, Alman Kadınları Demokratik Birliği, Özgür Alman Genç-

. lik Birliği onlara katıldılar. Blok-a girmiş bütün partilerle sıkı bir 
işbirliği yapan Alman Birleşik Sosyalist Partisinin yardımıyle, işçi 
sınıfının tabii mütefikleri, Alman tarihinden çıkartılacak dersleri, 
yerine getirilecek toplumsal ve ulusal ödevleri anlıyabildiler. 

281 

TÜSTAV



Wehner ve Ehrler gibi, Sosyal Demokrat Partisinin sağcı liderleri 
ile birlikte çeşitli komünist düşmanları, bizde demokratik haklar, 
demokratik özgürlükler olmadığını söylüyorlar. Cephemizde karar
larm çoğunluğa göre almmadığmı ileri sürerek, bu iftiralarını doğru 
göstermeğe yelteniyorlar. 

Gerçekten kararlar çoğunluğa göre alınmıyor. Oybirliğine varın
caya kadar, meseleleri tartışıyor, açıklıyoruz. Bunu biz yapabiliriz. 
Emperyalist toplumda birbirine düşman, çelişen sınıflar var. Ama 
bizde, yönetici işçi sınıfı ile diğer bütün emekçiler arasında, temel 
meselelel'de anlaşma tamdır. 

Bu Blokta, işçi sınıfının partisi, Alman Birleşik Sosyalist Parti
sinin yönetici rolü oynadığını gizlemiyoruz. Gerek partimiz için, 
gerek diğer partiler için, bu olay çok tabiidir. Kanaatimize göre, 
Demokratik Alman Cumhuriyetinde işçi sınıfının bölünmesine son 
verilmiş olması, gerici güçlerin, emekçilerin çeşitli tabakaları ara
sında düşmanlık yaratamaması, Alman halkı için büyük bir mut
luluktur. 

Bü tün partilerin, bütün ki tle örgü tlerinin temsilcileri zaman 
zaman, yahut da gerektiği vakit, B lokun Kurultaylarında toplanı
yorlar. S ıra ile çeşitli partilerin başkanlığında toplanan bu Kurultay
larda, politika, ekonomi, kültür alanlarında alınacak tedbirler tar
tışılır. Belirli bir meselede anlaşmaya varılıncaya kadar, her partinin, 
her örgütün, ortak ödevlerin gerçekleştirilmesine sağlıyacağı yardım 
tespit edilir. Pratik tecrübeler, çalışma metodları ineelenir, gereken 
tedbirler kararlaştırılır . . .  

Partilerarası Kurultaylarda, incelenip tartışıldıktan sonra alınan 
önemli kararlar arasında şunları sayabiliriz : N azilerin ve harp 
suçlularının mülklerinin, tazminat ödeneği verilmeden ekspropriye 
edilmesi (istimhiki) ; demokratik toprak reformu ; kendi kendini idare 
eden bölgesel antifaşist demokratik kurumların kurulması ; Halk 
kongresi hareketinin ve Halk Konseyinin kurulması ; Geçici Halk 
Meclisinin yeniden örgütlenmesi ; Alman Demokratik Cumhuriyeti
nin kurulması ; sosyalizmin temellerinin phınlı kurulması ; 13 Ağustos 
1961 tarihl i  güvejik tedbirleri v.s . .  

1963 genel seçimlerinden sonra, Hıristiyan Demokrat Birliğinin 
temsileisi başkanlığında toplanan Partiler Bloku, devletimizin ge
lişmesi bakımından büyük önem taşıyan meseleler tartıştı : Halk 
Mecelisinin ilk toplantısı ;  hükümetin ve Devlet Savetinin terkibi 
meselesi ; hükümetin deklarasyonundaki temel hat v.s. Blokun 
kararları, birliğimize çok hiddetlenen komünist düşmanları için 
büyük bir hayal kırıklığı oldu. Blokun kararları oylıirliği ile alındı. 
Bununla beraber, demokratik partilerin Blok çalışmalarında, çel iş
meler yok deği L .  

282 

TÜSTAV



1945-den sonra, harp suçlularının ve harpte zengin olınuş vur
guncuların, sanayicilerin malları ekspropriye edildi. Bunun sonucu 
olarak, birçok küçük ve orta iş adamı, tekelci sermayenin ezgisinden 
kurtuldu. Bu iş adamlarının i lk ben(�i1 reaksiyonu, o devirdeki büyük 
ekonomik zorluklardan çıkar sağlamak oldu. Kapitalist gelişme ve 
spekülasyon olanakları çoktu, yeni sömürme şekilleri ortaya çıka
bilir, gelişebilirdi. Köylerdeki durum, şehirlerdeki durumdan fark
sızd!. 

İdeoloj ik ve politik bakımdan Blokun içindeki partilerin pro
gramlarında o devirdeki akımlar da belirdi : Üretim araçlarında özel 
mülkiyeti, özel tesebbüsü, serbest mal-para ekonomisinin zaruretini 
savunanlar vardı. Bu istekler sosyalizmin zararına idi. Sosyalizmin 
menfaati bakımından, özel sektördeki işverenlerin ve küçük işletmeei 
işverenlerin ve küçük işletme sahiplerinin girişim yeteneklerini 
boğmadan, kapitalist sömürmesinin gelişmesini durdurmak gereki 
yordu. 

Blok-ta işbirliği yapan partilerin çabalarıyla, sosyalizme giden, 
küçük ve orta iş verenlerin de kabul edebileeeği yollar açıldı. O za
mana kadar tek başına çahşan zanaatkarlar üretim kooperatiflerinde 
toplandılar. Yarı özel, yarı devlete bağh işle tmeler, satın alma ko
operatifleri, komisyonlu ticaret .sektörü kuruldu. 

Dost p artilerle aramızda çıkan ve çıkmış bütün çatışmalara böy
lece hep beraber çözüm yolları arıyor ve buluyoruz. 

Federal Alman Cumhuriyetinde gerici güçler, bizdeki çok partili 
sistemin sadece şekli bir sistem olduğunu, dost partilerin de SED(l)
nin peykleri olduğunu söylüyorlar. A ma olaylar bunu yalanlıyor. 
Alman Birleşik Sosyalist Partisiyle işçi sınıfının yönetiminde, emek
çilerin bütün tabakaları, politik partiler, örgü tleri, devletin ida
resine katılıyor. Gerek Blok içinde işbirliği yapan, gerek devlet 
kurumlarında ve yığınları tophyan kurumlarda, demokratik partiler 
ve örgütler, eşit haklara sahip tir. Örneğin, hugünkü Halk Mecli
sinde her partinin 45 milletvekili var. Bölgesel Meclislerde, her 
partinin 300 miııetvekili bulunuyor. 

Kurulduğu günden beri, Halk ı"leclisi kaınarasının başkanı, Liberal 
Demokrat Partisinden Profesör Dr Dikman'dır. Onun yardımcdarı, 
Birleşik Sosyalist Partisinden, Hıristiyan Demokrat Birliğinden, 
Demokrat Köylü Partisinden, ve Nasyonal Demokrat Partisinden
dir. Max Sevrin (Hıristiyan Demokrat B irliği), Dr Lothar Boltz 
(Nasyonal Demokrat partisi), Dr Max Subrich (Liberal Demokrat 
Partisi), ve Paul Scholts (Demokrat Köylü Partisi), Dr Boltz aynı 
zamanda Dış İ şleri Bakanı, Max Sevrin Sağhk Bakanıdır. Halk 
Meclisinin başkan yardımcıları arasında, her partiden birer temsilci 

(1) (SED)  Alınan Birleşik Sosyalist Partisi. 
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bulunuyor:  Gerald Götting (Hıristiyan Demokra t Birliği), Benrich 
Homan (Nasyonal Demokrat Partisi), Manfred Gerlach (Liberal 
Demokrat Partisi), Bans Rits (Demokrat Köylü Partisi). Başkan 
yardımcılarından başka, Halk Meclisinde de hel' partiden birer 
temsilci bulunuyor. 

Şüphesiz, ki çok partili sistemimiz, kapitalist ü lkelerindeki çok 
partili sistemden çok başkadır. Örneğin, Federal Almanyada çok 
partili sistem, tekelci sermayenin emekçi halk üzerinde kurduğu 
diktatorya mekanizmasının bir parçasıdır. Bizde ise, çok partili 
sistem, gerek sosyal temeli, gerek ödevleri bakımından, proletarya 
diktatoryasının, halk idaresi mekanizmasının bir parçasıdır. 

Ülkemizde, S ED-den ba:;;ka partilerin olması, bizde işçi sınıfından 
çıkmamış, eskiden proleter olmıyan partilerde, örgütlerde üye olarak 
çalışmış unsurların mevcudiyetinin sonucudur. SED- tek parti olsa, 
bu kimselerin. bu tabakaların menfaatlerini temsil eden parti ola
mazdı. Bugün bütün bu unsurlar, partileri yoluyla, düşüncelerini 
açıklıyabiliyor, menfaa tlerini savunabiliyorlar. Böylece de işçi sınıfı, 
yeni toplumu bütün halkın menfaatlerini hesaba katarak kurabili
yor. Cumhuriyetimizdeki demokratik ve yurtsever güçlerin yürüt
tüğü birlik poli tikasını şu şiar özetler : «Hepimiz CU11l1111riyete muhtaç, 
Cumhuriyet hepiıııize muhtaç . »  

Antifaşist demokratik partilerin, tek bil' Blok i�'indeki işbirliği, 
halkımızd� sağlamaşan birliğin sonucudur. Bil' yandan da, partilerin 
işbirliği, Demokratik Alman Cumhuriyetinde m iJli birliği kuvvet
lendiren bil' etkendir. SED ve dost partiler Blok' unun etrafında bir 
halk hareketi meydana geldi : Demokratik Almanya Milli Cephesi. 

Bütün milleti içine alan bu Cephe, birlik ve haklı barış H alk Kon
gresi hareketi şeklinde 1947-de kuruldu. Bu hareketin amacı, A lman
yanın Batılılar tarafından bölünmesine karşı yürütülecek savaşta 
bütün A lmanları bir araya getirmekti. 1949-da, bu hareket Milli 
Cephe olarak gelişti. Milli Cephenin ödevleri, Halk Kongresi Hare
ketinin ödevleriydi. Ama zamanla, faaliyet alanı genişledi. 

Sosyalizmin temellerini a tma ve Alınan Halk Cumhuriyetini 
kurma, şehirlerde orta tabakaların sosyalizmin kurulmasına katıl
ması, köylüler arasında, kooperatif hareketinin gelişmesi gibi önemli 
ödevler, Milli Cephenin özünü ve niteliğini değiştiren etkenler oldu. 
Walter UIbrielı t'in dediği gibi : «Milli Cephe �'ok değişti. Antifaşist, 
demokratik hareket cephesinden çeşitli dinleri, çeşitli dünya görüş
leri olan, demokratik düşünceli yurtseverlerin ve vatandaşların geniş 
sosyalist halk l ıareketi cephesi haline geldi. Bu yurtseverler, bütün 
çabalarını, bü ıün güçleriııi, Demokratik Alman Cumhuriyetini kuv
vetlendirmeğe, sosyalizmin büyü k davasını gerçekleştirmeğe ayırı
yorlar.» 
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Milli Cephenin faaliyeti, Demokratik A lman Cumhuriyetinde sosya
lizmin kurulması alanında, çok önem taşıyan bir etkendir. Bu faali
Aet, milli birlik meselesinin çözümünde de büyük rol oynıyaeaktır. 
Milli Cephe, büyük bir fenere benzetilebilir : Işmları Federal Al
manyaya kadar giden, orada. milli birlik meselesine barışçı �'özüm 
yolları umudunu uyandıran bir fener. Partilerarası Blok' la, Milli 
Cephe, Batıdaki A Imanlara, gelecekte yerlerinin birle�miş sosyalist 
Almanyada olalıileceğini gösteren örneklerdir. 

Milli Cephe içinde, çeşitli kademelerdeki komitelerinde, Mill i  
Cephenin Milli Konseyinde, Cephenin Milli Kongresinde. SED, dost 
partiler ve bütün yurtsever güçler arasındaki i�birliği, S ED-nin 
yönetimi altında heı' gün daha \:ok gelişiyor. 

SED »e geniş birlik politilwsının perspel.:tifleri 

Partimiz, diğ'er partilerle yaptığımız işbirliğine, Milli Cephenin 
ve Partilerarası Blokun faaliyetlerine büyük önem veriyor. Bu işbir
liği, bu faaliyet, çok etkili oldu. Yarlıkh köylülerin, tüccarların, özel 
işletme sahiplerinin, zanaatkarl:uın, sosyalizmin kurulmasında yar

. dımlarını sağladı. Milli Cephe ile Partilerarası Blok, kısa bir süre 
önce sosyalizmden çok uzak olan insanların sosyalist eğüiminİ sağ
lıyor. Kanaatimize göre, bugün, Demokratik Almanya Cumhuriyeti 
sosyalizmi büyük çapta kurmakla meşgulken, demokratik partilerin 
ve Milli Cephenin önemi azalmadığmdan maada, artıyor. Bloı.: için
deki partiler sos yalizl/l i hep beraber kıı ru yorlar. 

Bazı yoldaşlar, hatta Partimizin bazı komiteleri, diğer partilerin 
yöneticilerine ve üyelerine karşı sabırsız davranıyor, tekliflerini hesa
ba katmıyor, onlara güvenmiyorlar. Bu tutumun nedeni şuduı' : Bu 
yoldaşlar, ya bilinçli, uzun vadeli birlik politikamızı iyi anlamıyor, 
ya partimizin kararlarmı üstün körü inceliyor, yahut da kendilerini 
beğenmiş insanlardır. Dost partileı'le yürütülen işbirliğini daha da 
geliş tirmek istiyen partimizin direktiflerİne uynııyan bu yoldaşlar, 
bu partilerin önemini anlamış değiller. 

Bu duruma son vermek is tiyen S E D  Merkez Komitesi, bütün 
kararlarında, parti üyelerine, dost partilerle işbirliğinin faydalarını 
göstermeğe çalışıyor. Örneğin, 1963 Kasım toplantısında, SED 
Merkez Komitesi şehir mahallelerinde, halk arasında yürütülen siyasi 
çalışmalar konusunu inceledi. Kararda şunları okuyabiliyoruz : 
«Yeni kurulan mahalleIerin çoğunda, partimizin eğitim büroları 
işlemeğe başladı. Bu büroların propaganda alanında önemi büyük
tür. Y oldaşlarımızın büyük çoğunluğu partinin direktiflerini iyi kav
radı. Dost parti üyeleriyle, partisiz vatandaşlarla işbirliği yapmağa 
çalışıyorlar. Ama bazı yoldaşlar, 6 Ağustos 1963 tarihli kararı uygu
larken, sorumluluklarını bilinçli biı' şekilde anlamadılar. Bu kararı 
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uygularken, Blok i�'indeki partilerin üyeleriyle ve partisiz vatandaş
lada işbil'liği yapmak gerekiyor. Ne yazık ki, sekter hareket eden 
yolda�lar çok 1 1 1 l'. Bazı yoldaşlarımıza göre, dost parti üyeleriyle 
pa Lisiz vatandaşlar politik eğitim sitemimize katılmamahdırlar. Bu 
anlayış baştan aşağı yanlış tu'. » 

1962 Parti seçimleri münasebetiyle Neues IJeutschland gazetesine 
verdiği bir mülaka tta, Walter Ulbrİcht yoldaş, partimizin yönetici 
rolü ile, yürü tt üğü birlik politikası arasındaki bağları şöyle belirtti : 
.. . . .  Sekterliğc yatkınlık göstermek, gerek partisiz vatandaşlara, 
gerek diğer partilerin üyelerine karşı üstünlük takınmak, şu veya 
bu noktada bizim gibi düşünmedikleri, yahu t da aldığımız bütün 
tedbirlerin faydasını anlımayadıkları halde, bizimle çalışmağa hazır, 
iyi niyetli insanlarla işbirliği yapmak tan kaçınmak, her zaman teh
likelidir . . .  Milyonlarca partisiz vastandaşla, dost partilerin üye
leriyle kurmuş olduğumuz ittifakı yaşatmak ve geliştirmek, parti
mizin her üyesi iç.in büyük, asil bir ödevdir . . .  Partimizin bütün 
örgütleri şu boktayı iyi anlamahdır :  İşçi sınıfının partisi yönetici 
rolü oynuyor, ama bu, partimiz bütün işi tek başına yapmalıdır 
anlamına gelmez. Partinin yönetici niteliğine uyan tutum şudur :  
Dostluk ve güven temelleri üzerinde, Milli Cephede Blok partiler ve 
diğer kitle örgütleriyle işbirliği yaparak, bütün meselelere ortak 
çözüm yolları bulmak, ve halkı temsil eden kurul/arın çalışmalarını 
kolaylaştırmak ' "  Alman Birleşik Sosyalist Partisinin elde ettiği 
en önemli başarılardan biri, büyük ulusal ve toplumsal meseldere 
çözüm yolları bulmak için, bütün antifaşist ve demokratik güçleri 
bir araya getirmiş olmasıdır. Bu politikamız, Batı Almanya emek
çilerinin, hütün barışçı ve ilerici vatandaşları tophyacak geniş bir 
demokratik (:ephe kurma yolundil yürüttükleri savaşı da olumlu bir 
şekilde etkiler .» 

Proletarya dik tatoryası hangi şekli alırsa alsın, bu,  halkııı büyük 
ı;oğunluğu için, demokrasi demeklir. Bugünkü şartlar içinde, yani 
Sovyetler Birliğinin ve So�yaıist kampın mevcudiyeti, toplumsal 
haya tın bütün alanlarında, sosyalizmin elde ettiğ'i başarıların, sos
yalizmin kapitalizme üstünlüğünü ispa tlaması, devrimci işçi sını
fının yönettiği çok partili sistem, Lenin'in demokratik devrimin, 
(anti emperyalist ve antifaşis t devrimin) sosyalist devrime geçi� 
ıeorisinin uygulanması demektir. İ şçi sınıfının yönetiminde, çok 
partili sistem bütün emekç.ilerin. bütün zanaatkarların, bütün 
işverenlerin, sosyali7.min kurulmasına ka tılmasını sağlıyor. Bu 
sistem, i�çi sınıfı ve bu sınıfın partisiyle, geniş halk tabakaları arasın
daki bağları kuvvet/endi r iyor. Demokratik Almanya Cumhuriyetinin 
çok partili sistemi, kapitalizmden, barışçı yollarla sosyalizme geçişi 
kolaylaştı ı·dı. 
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Çok partili bir sistemin yönetici rolü oynıyabilınesi için, işçi 
sınıfının Marksist-Leninist partisi, elastikiyet göstermeli, fakat pren
siplerinden hiç fedakarlık etmeden, yığınlarııı partisi kalmalıdıl'. 
Sosyalizmin kurulu�unda ortaya çıkan meseleleri çözmek için diya
lektik metodun kullanılması, Marksist-Leninist teorinin doğru uygu
lanması, partimizi, oportünizm, sekterlik ve dogmatiklik tehlikele
rinden korur. 

Çok partili sisteme dayanan ve bütün yurtsever güçleri toplı
yan Demokratik Almanya Milli Cephesi, barışın sağlanmasına, milli 
meselenin çözümüne, bütün halk tabakalarında burjuva ideolojisini 
yenmeğe, bütün halkın siyasi ve maddi birliğini kurmağa yardım 
eden bir etkendir. Milli Cephe, sosyalist demokrasiyi geliştiren, 
yığınların, ülkenin ekonomisine ve politikasına katılınasını sağlıyan 
önemli bir araçtır. 

Çok partili sistemimiz, Batı Almanyadaki yurtsever güçlerin, 
barış, demokrasi, toplumsal ilerleme yolunda yürüttükleri savaşa 
büyük bir yardım sağlıyor. Demokratik Almanya Cumhuriyetinin 
çeşitli partileri, B atı Almanyanın barışçı güçlerine, Alman emper
yalizminin «harp-buhran-harp »  silsilesinden (döngüsünden) kur
tulma imkanlarını açmış oluyor. Örneğin, Demokratik Almanya 
Cumhuriyetindeki Hıristiyan Demokrat Birliği, Batı Almanyadaki 
hiristiyanlara şunu gösteriyor :  İ şçi sınıfı ile işbirliği yapan hıristi
yanlar, dinlerine bağlı kalarak, hıris tiyanlığın barış ve insan sevgisi 
prensiplerine uyan bir rej im kurabiliyorlar. Diğer partiler de, Batı 
Almanyadaki çeşitli halk tabakalarına, Bonn pol itikasının çık
mazından nasıl kurtulahileceklerini öğretiyor. 

Sosyalist devletimizin çok partili sis temi, Batı Alınanya halkına 
şunu da göstermiş oluyor: İ şçi sınıfının emperyalizme karşı ve yeni 
sosyalist toplumu kurma yolunda yürü ttüğü savaşlar, milli meseleyi 
çözmek için, nükleer siliıhlanmaya ve Bonn Almanyasının militarist 
politikasına karşı yürü WIen savaşlara bağlıdır. i şçi sınıfının yürü t
tüğü savaş, halkların, emperyalist harp provokasyonlarına karşı, 
ve barış yolunda yürüttükleri savaşların ayrılmaz bir parçasıdır. 

Partimizin yaratıcı politikası, sosyalizm devrinde, bütün namuslu 
insanları, insanlığın en yüksek amacı olan insanın insanı sömür
mediği bir rej imi kUI'Imı amacı etrafında toplamak mümkün olduğu 
gerçeğini ispa Llamıştır. Partimiz, insanlar arasında, bugünedek 
A lman topraklarında görülmemiş bir işbirliğ'i sağladı. Bütün Alman 
halkının gerçekten sağlam bir birliğe, barışa, refaha ve mutluluğa 
hangi yollardan gidebileceğini gösterdi. 
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Günün aktüel meseleleri 

KAPİTALİ ST �1E�ILEKETLERDE ışÇ i  
SıNıFININ BIBLİCı MESELELE H İ  

lspanyada birleşme akımları (1) 

1962 Nisan ve Mayıs gervleriyle, işçi sınıfı İ spanya politik haya
tının merkezi oldu, İ şçi sınıfının poli tik hayattaki bu rolü, 1963-de 
Astoryadaki politik grevle daha da belirdi. Bu grev, işçi haraketi 
birliği alanında da büyük bir zaferdir. İ spanyol proletaryasının en 
savaşkan kısmını teşkil eden Astorya maden işçileri, hareket birliği 
konusunda neler yapılacağını pek güzel gösterdiler : Komünist, sosya
list, katolik işçilerle diğer işçi grupları, tam bir birlik halinde hare
kete giriştiler, ve hareketi sonuna kadar beraberce yürüttüler. Par
timizin belirttiği gibi, bu örnek, emekçi İ spanyol halkına genel poli
tik grevin yolunu gösterdi. Bu genel politik grev, halkın bütün sınıf 
ve tabakalarını kapsıyan milli greve götürecek ve böylece diktatör
lüğe etkili darbeler indirirerek İspanyada demokratik gelişme saf
hasını açacaktır. 

Astorya greveilerinin ya ra ttığ'ı birlik, bil' sembol haline geldi. 
Otuz yıl önce, ülkemizin işçi hareketinde ilk defa olarak, başlıca 
akımların temsilcileri (sosyalist, komünist, anarşo-sendikalist) yine 
Astoryada «İşçi Birliği» saflarında birleşmiş, ve gerici güçlere karşı 
beraberce savaşmışlardı. Astorya proleterlerinin silahlı savaşı hun
harca bastırılmıştı, fakat işçi sınıfıyla İ spanya halkına en önemli 
dersi de vermişti : Birlik dersini, 16 Şubat 1936-da Front Populaire 
(Halk Cephesi)'in zaferine yol açan, aynı yılın Temmuz ayında 
İspanyol h alkının devrimci bir savaşla faşistlerin amaçlarına engel 
olmasını ;  1936 - 1939 yıllarında, yani milli devrimci savaş esna
sında, halkın milletlerarası faşizme karşı gelmesini sağhyan, ve aynı 
yıllar içinde, demokratik halk devriminin temelini kuran Astorya 
işçilerinin bu savaşıdır. Astoryanın proleter güçleri arasında bugün 
yeniden kurulan birlik, yirmi beş yıldır faşist bir rej im altında yaşı
yan halkımıza birlik ve zafer perspektiflerini belirtiyor. Astorya 
örneği, bize, diğer Avrupa ülkelerine oranla, İ spanya halkına çok 
daha pahalıya mal olan işçi hareketindeki bölünmelerin önüne 
geçilebileceğini gösteriyor. 

(ı) �Barış VE' sosyalizm pl'Oblemleri * Jergisinin 1961ı yılı ::I-ncü saylsınJa 
çıkmıştır. 
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Partimizin ödevi, bütün demokra tik güçlerin ödevi, bu sürecin 
temposunu hızlandırmaktır. Bu süreç, objektif şartlara, durumun 
olanaklarına, zorunluluklarına cevap verebilecek poli tik bir hat ; 
oporlünizmden, pasiflikten, sekterlikten, dogmatizmden, sadece 
grup çıkarlarını göz önünde tutan kısır dayanışmalardan uzak, geniş 
bir birliği, demokratik ve devrimci hareketi amaç tutan bir politika 
gerektiriyor. 

İ şçi hareketindeki gelenekler 

İ şçi hareketinde birliği sağlıyacak etkili bir savaş yürütebilmek 
için, göz önünde tutulmusı gereken objektif durumun en önemli 
etkenlerinden biri, bu hareketin gelenekleridi,.. 

İ spanya işçi hareketi geleneklerinde birçok olumsuz yönler var
dır. Bu olumsuz yönler içinde, kökleri en derin olanı, yüzyıldır bu 
harekette süregelen bölünmedir. Bu hölünme, politik ve sosyal sebep
lerin, hareketteki teorik yetersizliğin, şeflik yönelişlerinin sonucudur. 
Olumsuz gelenekler arasında, derin olmamakla beraber, harekete çok 
zarar vermiş, bazı devrelerdeki reformcu liderlerin uyguladığı sınıfi 
uzlaşma geleneğini ve sözde devrimci anarşistlerin likidasyonizmini 
de sayabİliriz. Genellikle sekter esnaf yönelişleriyle beraber görülen, 
küçük burjuvazinin isyankar devrimciliği de, İ spanyol işçi hare
ketinde ve proletaryanın büyük bir kısmının psikoloj isinde derin 
izler bırakmıştır. 

Bununla beraber, İ spanyol işçi sınıfına miras kalmış gelenekler 
arasında, harekete güç veren olumlu unsurlar, olumsuzlardan daha 
çoktur. İ spanyanın tarihsel ve toplumsal gelişmesinin niteliğinden 
ötürü, işçi hareketimizde ağır basan gelenek, reformist değil, dev
rimci gelenektir. İ spanyol proletaryasının en belirli tarafları, dev
rimci savaşçılığı, fedakarlığı, yüksek sınıf dayanışınası idi. İ şçi sını
fının devrimci hareketlerinde çoğu zaman büyük bir birlik görülü
yordu. İ spanya işçi sınıfının başka özellikleri, proleter kitlelerinin 
teşebbüs ve örgütlenme yetenekleri yanında, bağımsız hareketlere 
girişmek yatkınlıkları, özgürlüğe bağlılıkları, ve bazı devirlerde işçi
lerle köylülerin yürüttükleri savaşlarda görülen birlikti. İspanya 
proletaryasının olumlu gelenekleri arasında, en ternasyonalist şuuru
nu ve sömürgel'il i k  aleyhtarlığını da sayabiliriz. 

İ şçi hareketi tarihimizin, bu son yirmi yıl içinde, işçi hareketinin 
gelişmesinde derin izler bırakmış traj i k  bir özelliği de var. Bu özel
lik, 1936- 1945 yılları arasında, faşistlerin İ spanyol proletaryasına 
karşı giriştiği korkunç baskı hareketidir. Proletaryanın yarısı öldü
rüldü, sınıf örgütlerinde, devrimci teşkilatlarında yöneticilerin hepsi 
yok edildi. İspanyol işçi sınıfı, faşistleI'in boyunduruğu altında, yenilgi 
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ve terör günlel'inin, insanı felee uğratan korkunç anıları içinde, bir 
bakıma yeniden doğdu. 

Partimiz, birlik politikasını tesbit ederken, bütün bu etkenleri 
ve nedenleri hesaba katıyor. Hareketin olumlu geleneklerini kullaıı
mağa, onları tekrar canlandırmağa, geliştirrneğe çalışıyoruz. Bir 
yandan da, olumsuz geleneklerini yenrneğe gayret ediyoruz. Yenilgi 
ve terör devrinde, işçi sınıfında ve işçi hareketinde meydana gelen 
değişiklikleri ve gelişmeleri, çok biçimli ve rasyonel şekilde hesaba 
katan Komünist Partisi, bozguncu, cesaret kırıcı yönelişlerin etkisine 
karşı savaşmak ; İ spanyol proletaryasının yeni kuşağında yeniden 
sınıf şuurunu geliştirmek, kendi gücüne karşı güven kazandırmak 
��abalarını esirgememektedir. 

İ şçi sınıfı hareketinde, geleneklerde konheleşen dünün önemi 
ne kadar büyük olursa olsun, işçi sınıfının politikasını tesbi t işinde 
en önemli etken yine bugünün ortam ve koşulları, çağırnızın ger
çekleri, olaylarıdır. 

Yeni birlik koşulları 

1962 - 1963 grevleri, i spanyol proletaryasının şuurunda esaslı 
değişikliklerin meydana geldiğini göstermiştir. Bu değişiklikler, 
bütün dünyada olduğu gibi, İ spanyada da, sosyal, ekonomik ve 
politik hayatın çeşitli etkenleriyle, yıllardır süregelen bir gelişmenin 
sonuçlarıdır. 

Bu etkenlerin en önemlileri hangileridir ? 

1 .  İ spanyadaki kapitalist gelişmenin sonucu olarak, ülkemizde 
şehirlerdeki işçi sınıfı iki misli artmıştır. Sanayide ve kamu hizmetle
rinde çalışan işçi ve memurların tutarı, bugün 4,5 milyona yükselmiş
tir. Kadınların kitle halinde üretim alanına girdiğini görüyoruz. 
Ülkenin hemen hel' tarfında, ağır sanayi kollarında görülen büyük 
işletme sayısının artışı, proletaryanın bu kollarda yoğunlaşmasına 
sebep olmuştur. Bu değişiklikler, faşist dikta törlüğünün kurul
masından fayda sağlayan tekelci burjuvazinin işçi sınıfına zorla kabul 
ettirdiği korkunç sömürme şartları içinde meydana gelmiştir. 

2. İ spanyol işçileri arasında görülen farklar yavaş yavaş kaybolu
yol'. Örneğin : Çeşitli kollardaki teknisyenler arasında ; köyden yenİ 
gelmiş emekçilerle yaşlı işçiler arasında ; Katalonya, Bask, A storya 
gibi, sanayiin daha çok geliştiği bölgelerdeki işçilerle, Endülüs, 
Kas tilya, Galisya gibi ekonomice geri kalmış, işgücü fazlalığı olan 
bölgelerden gelenler arasındaki farklar hızla kayholuyor. Böylece bu 
olay, grevlere karşı olumlu bir tutum, proletaryada gitgide artan 
olumlu bir dayanışma meydana getiriyor. 
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İşçi hareketindeki geleneksel bölünmeye bağlı kör inançlardan 
kurtulmuş ve faşizmin fazla etkiliyemediği yeni bir işçi kuşağının 
üretim alanına gelişi, birliğin ve hareketin gelişmesinde çok önemli 
bir etkendir. 

3. İ şçilerin vahşice sömürülmüş olmaları ; çok düşük yaşama sevi
yeleri ; en tabii özgürlüklerin ve sendika özgürlüğünün olmayışı ; 
bütün bu koşullar, işçilerde sınıf şuurunun gelişmesinin ilk ifadesi 
olan bir direnme uyandırıyor. Bu gelişmenin temelinde, geçmişteki 
devrİmcİ sınıf gelenekleri ve büyük devrim günlerinin amları" yat
maktadır. Diktatörlük yılları boyunca biriken savaş tecrübeleri de, 
İ spanyol pI'oletaryasında görülen bu yeni devrimcİ şuur ve anlayışın 
doğmasını kolaylaştırmıştır. Son on beş yıl içinde, İ spanyol işçi 
sınıfı, milletlerarası işçi hareketindeki, (silahlı ayaklanma hariç) 
imza toplama kampanyası gibi en basitlerinden, politik greve kadar, 
bütün savaş şekillerini kuııanmıştır. Son yıııardaki kitle hareketle
rinin ve işçi hareketindeki şuurlu unsurun olumlu faaliyeti, İspanyol 
proletaryasının sınıf şuurunu çok yükseltmiş, ve sınıflar arasında 
uzlaşmaya, yağmaya kalkış an herhangi bir muhalif akımın bugün 
doğmasına engel olmuştur. 

4. Sınıf birliği ve sınıf şuurunun gelişmesi, bugün sendika muhale
feti hareketinde, canlı, konkre bir anlam ve biçim kazanıyor. 1948-den 
beri, komünistlerin de içinde çalış tığı korporatif sendikalar(l) da 
görünen bu hareket, proletaryanın eseridir ve sendikaların taban 
örgütlerinden gelmektedir. Bu muhalefet hareketi, savaşlar içinde, 
işçilerin ve devrimci öncülerin edindiği savaş tecrübelerinin etkisi 
altında gelişti. Bugün, bu sendika muhalefeti hareketi, bütün emek
çileri kapsıyan, temeli işletmelerde bulunan, işçi komisyonlarına, 
sendika temsilcileri kurumuna, ve emekçiler tarafından seçilen 
fabrika komitesine dayanan bir harekettir. Bu hareketin ikinci 
dayanağı ise, çevresel, bölgesel ve ilsel fabrikalararası komisyonlara 
dayanan, çeşitli işletmeler arasında kurulmuş gayet işlek bir bağ 
sistemidir. 

Bugün işçi komisyonları, i�çi hareketinin aşağıdaki bütün akım
larının hareket birliğinin ifadesi olan sendika muhalefetinin esas 
dayanağıdır. Bu komisyonlar ayrıca, üretimde yeni bir işçi denıokrasi
sinin çekirdeğidir, sendika hareketine ve ü lkedeki bütün işçi hare
ketine yepyeni bir görünüş ve yöneliş kazandırabilecek, sosyal ve 
siyasi hayatın hütün alanlarını e tkiliyebilecek bir örgüttür. 

Bu, kökleri İspanyol işçi hareketinin geçmişine dayanan yepyeni 
bir olaydır. Bu hareketin tarihinde çok görülmüş bölünme hareket-

(1) Faşist rejimin işçilere dayattığı bu korptıratif sendikalara .. dikey 
sendikalar� adı verilmektedir. İşçilerle patronları bir araya tophyan bu 
sendikaların yönetici lerini h ükümet tayin eder. 
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lerini, diyalektik anlamda, bütün nedenlel'ini ve sonuçlarını inceli
yerek yadsıyan, ve hareketin birliğ'iııi sağlıyaeak olan koşulları yara
tan bir olaydır. 

5. İ spanyada işçi hareketinin gelişmesini, ve özellikle bu hareket 
içinde henüz beliren birlikçi akımı şiddetle etkiliyen başka bir etken 
de dünya çapında görülen büyük değişmelerdil'. 

Barış içinde yanyana yaşama politikasının başarıları, Franko'nun 
faşist politikasiyle çelişme halindedir. Çünkü Frankocu faşist düzenin 
baskıyı ve iç harp havasını devam ettirebilmesi, soğuk harbin şid
detlenmesine, «Doğudan gelen tehlike», ve «çevrilme tehlikesi» pro
pagandalarına sıkı sıkıya bağlıdır. Sosyalist ülkelerin yürüttüğü 
barış politikası, sosyal, ekonomik ve politik bütün işçi savaşlarının 
gelişmesine yardım . etmektedir. 

Bütün bu etkenlere, dünya sosyalizminin sağ'ladığı başarıları, ve 
Küba devriminin büyük zaferini de ka tnıamız gerekiyor. Bu iki 
etken emekçilerin sosyalizme karşı duydukları sempatiyi arttırıyor; 
komünizm aleyhtarı parçalayıcı harekete karşı yürütülen savaşta 
paha biçilmez bil' yardım sağlıyor. İspanyadaki emekçi gençlerin 
çoğunluğu, bugün, anti-komünist hareketine karşıdır. Öyle ki, 
Frallko taraftarı kralcı çevreler bile, anti-komünist propagandanın 
artık işe yaramıyacağ'lllI kabul ediyorlar. 

Bu etkenlerin yanında,  Avrupanın diğer kapitalist ülkelerindeki 
işçi sınıfında, Fransada, İtalyada, Belçikada ve daha başka ülkelerde 
görülen güçlü hareket birliği, ülkemizin işçi hareketi için, safların
daki birlik için bir enerji kaynağıdır. Bu ülkelenleki demokratik güç
lerin İ spanya emekçilerine gösterdikleri dayanışma da aynı rolü 
oynamaktadır. 

6. Ülkemizin işçi hareketinde birliğin ve sınıf şuurunun gelişme
sinde önemli rol oynıyan diğer bir etken de, komünis tlerin, birliği ve 
kitle hareketlerini yöneten politikasıdır. 19G6-dan beri, bu poli ti
kanıIl şiarı «milli onaşma» dır. Bu şiar, diktatörlüge karşı yürütülen 
savaşta IJü tü ıı anti-tekelci güçlerin birliğini dile getiriyor. 

Partimizin taktiği, ki tle hareke tlerini örgü tlernek ve geliştirmek
tir. Bugünkü duruma demokratik ve barışçı bil' çözüm yolu olarak, 
milli grev olanağıııı kabul etmektir. İç savaşın bıraktığı derin izleri 
hesaba kattık ; bazı anlarda haklı olan partizan savaşının bugünkü 
değişik şartlar içinde ıl ik ta törlüğe karşı etkili bil' çare olamıyacağını 
düşündük. Bu taktiği benimserken, diktatörlüğe karşı yürütülen 
savaşın bu dönem ic;indeki pbitformumuz, ve Franko rej iminin 
devrilişinden hemen sonraki devre için partimizin hazırladığı asgari 
program, geniş kitlelerin menfaatlarını, ve demokratik muhalefete 
ka tılan güçl�rin tutumlarıııı hesaha katmaktadır. 

Sosyalizmin zaferine kadar sürecek oları devriım�i değişiklikler 
devresi için (partimiz, hem geçici devrede, hem de sosY

,
alizmin zafe-
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rinden sonraki devrede çok pıırtili sistemin varlığını kabul e tıni�tir) 
partimizin teklif ettiği perspektif, kanatimize göre, birliğin kuvvet
lenmesi alanında çok hüyük bir önem ta�ıyor. 

Dün olduğu gibi, bugün de, İ spanyol işçi hareketinin içinde �'eşitli 
ideoloj ik ve politik akımlar bulunuyor. Ama bunların etkilerinde 
önemli nispi değişmeler olmuştur. 

1. düşmanlarımızın bile en etkili akım olarak kabul ettikleri bir 
akım var ki, bu akımı Komünist Partisi temsil ediyor. 2. Kilisenin 
etkisi altında bulunan Katolik akım. Bu akımın temel örgütü «Kato
lik Hareketi İ şçi Kardeşlikleri» (FOAC) ve «Katolik Hareketi İşçi 
Cençlik Teşkilatı ... (JOAC). 3. İ spanyol Sosyalist İ şçi Partisi akımı. 
1936-ya oranla, çok zayıf/amıştır. 4.  Anarşo-sendikalist akımının 
kitleler üzerindeki etkisi, azalmakla ve belli bölgelerde sınırlanmakla 
beraber, h:lla önemlidir. 5. Bask-ta «Bask İşçileri Dayanışma Hare
ket» inde milleyetçi akım hala kuvvetlidir. 

Görüldüğü gibi çeşitli ideoloj ik akımlar var : Marksizm-Leninizm, 
milliyetçilik, katoliklik, reformculuk, anarşo-sendikalizm, küçük
burjuva radikalizmi. Bununla beraber, Astoryadaki ve Biskaya
daki(!) olayların gös terdiği gibi, bugün mevcu t ideoloj i farkı, işçi 
is teklerini tesbit edecek ve savunacak platformlarm ortaklaşa çizil
mesine, politik ve ekonomik savaşın örgütlenmesine engel değildir. 

Bu olayların arkasında, işçi sınıfını etkiliyen bütün yönelişlerin 
i�'inde hugün geli�mekte olan akımları incelememiz gerekiyor. 

I\atolih: n/aııı ı :  de{!.işmeler Ye perspektifler 

Katolik işçi hareketiyle güçlü bir işbirliği perspektifini ileri sürer
ken, birlik için yürütülen savaşta ka tolik hareketin önemini belir
tirken, önemlı iki olayı hesaba katıyoruz : 

1. Katolik akımın etkilerinde, son on yılda görülen büyük artış. 
Bugün İspanyada katolik örgütlerin işçi hareketine etkisi, her 
zamankinden büyüktür. Bunun nedenlerİ çeşitlidir : Bazıları geçi
cidir, ve diktatörlüğün sonuçlarıdır ; bazıları daha süreklidir. Katolik, 
örgütlerinin bu etkisi, işçi sınıfının yapısında görülen değişmelerden 
ileri gelmektedir. Katoliklerin etkisi, yeni zanaatkarlar, köyden ge-

(1) 1963 güzünde, A storya grevleri sırasında, bütün Biskaya vilayetindeu 
gelmiş işçi .temsilcileri BiIbaoda toplandı. Bu temsilciler arasında, Katolik 
Hareketi Işçi Kardeşlikleri, Bask İşçileri D ayanışma Hareketi üyeleri, 
komünistler, parı.İsizler bulunuyordu. Bu temsilcilerin oy birliği ile 
aldığı kararlar şunlardı : İ ş çi Kurumunda hir komisyon kurmak ; işçi 
isteklerini savunacak ortak bir platform teshit etmek ; Biskaya bölgesi 
emekçilerini on dakikalık bir greve çağırmak. Vilayette onbinlerce işçi, 
İ şçi Komisyonunun b u  çağnsına ııydular. 
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lenler ve kadınlar arasında özeııikle kuvvetlidir. Ama bu etki, d iğer 
politik güçlerin (sosyalist, anarşo-sendikalist güçlerin) zararına da 
gelişmiş til'. 

2. Hesaba kattığımız ikinci ve haşlıca olaya gelince : Tutumu
muzu, hu son yıllarda katolik harekette görülen köklü değişmelere 
göre ayarladık. 

«1Ierici», «sosyal» katoliklerin sözcüleri, sendikaların ıMı nı ettik
leri zaman, katolik emekçilerin bugüne kadar takındıkları «grev 
bozucu» tutuma son vermek gerektiğini söylüyorlar. Bugün, bu 
tu tum gerçekten imkansızdır. 

Katolik işçi örgütlerinin teorik tutumlarında gözle görülür bir 
değişme olmuştur. Bu örgütler, bugün sı'nıf savaşı prensipini, sınıflar 
arasında uzlaşma prensipinden üstün görüyorlar; grevin, emekçilerin 
menfaatlerini savunma aracı olduğunu kabul ediyorlar, ve hükümet
ten bu hakların tanınmasını israrla is tiyorlar. Ama daha da önemli 
olan, bu örgütlerin politik faaliyetinde, girişilen grev savaşına bu 
örgütlerin aktif katılışlarında görülen gelişmedir. K atolik işçi hare
ketinde görülen sınıf şuuruna yönelme, işçi sınıfının ve emekçi k i t
lelerinin yürüttüğü ve geliştirdiği savaşa paralel -Olarak gelişiyor. 
Katolikliğin içinde de yeni derin akımların meydana gelmesinde çok 
önemli bir rol oynuyor. 

Biz koınünistler, son yıllar içinde, ülkemizde ortaya çıkan bu yeni 
sosyal katolik akımlarının, katolik sendikaların geleneksel tutu
mundan bambaşka bir şey olduğunu nispeten çabuk anladık. Daha 
1956 yılında, Partiınizin Merkez Komitesi toplantısında Dolores 
lbarurri şunları söyled i :  «Katolik hareketinde işçi sektörünün öne
mini, o tuz yıl önceki ölçülere göre inceliyerek küçüınseıııemeliyiz. 
Katolik işçileri, İ spanyol işçi sınıfının bir kısmını teşkil ediyor. Dini 
inançları, prensipleri ve kalolik faaliyetleri, aramızda bir duvar olma
ınalıdır.» 

Bazı yoldaşlarımızın sekter direnişlerine rağmen, işçi sınıfının 
bugünkü menfaatleri uğruna, ve Franko aleyhtarı savaşın gelişmesi 
için katolik örgütlerin bazı unsurlariyle işbirliğine başladık. Bu 
işbirliğinin meyvalarını gördük. Taşkih'ıtları legal olduğu için komü
nistlerden daha az tehlikelerle karşılaşan, korporatif sendikalar 
çerçevesi içinde çalışan JOAC ve FOAC katoIikleri, komünistleI'le 
işbirliği yapmanın gerektiğini günden güne daha iyi anlıyorlar. 

Son zamanlarda, birçok yerde, ( 1963 grevinde görüldüğü gibi) aşa
ğıda hareket birliği meselesi artık çözülmüştür. JOAC ve FOAC-nin 
yöneticileriyle kurmuş olduğumuz müııasebetlerde, birçok siyasi 
meselede ve sendika meselelerinde görüş birliği sağlanmıştır. Özel
likle, bütün sendikaları tek bir merkeze bağlamak, milli grevleri, 
diktatörIüğü yıkmak için bir araç olarak kuııanmak, İspanya mese-
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lesine demokratik bir çözüm yolu Imlmak gibi meselelerde, görüş ve 
düşüncelerimiz arasında hiçbir fark yoktur. 

Katolik işçi hareketine bugün artık İspanya katolikleri arasındil 
ilerici akımın öncüleri diye bakabiliriz. Bu ilerici akım, durmadan 
genişliyor ve derinleşiyor, etrafına aydınları, serbest meslek sahip
lerini, orta tabakaları topluyor. Birçok temel meselede, bu ilkımın 
içindeki unsurlar bizim gibi düşünüyor. (Örneğin : Politik meselelere 
bulunacak demokratik bir çözüm yolu, toprak reformu, işçilerin 
yaşama şartlarının düzeltilmesi yolunda, ve zengin tabakaların imti
yazlarına karşı yürütülecek savaşlar.) Ülkemizde demokratik gelişme 
perspektifleri alanmda, hatta inanç özgürlüğünün tanınması, Kili
senin Devletten ayrılması, Devletin Kilisenin ihtiyaçlarını sağlaması 
alanlarında, görüşlerimiz bu akımın görüşlerine uymaktadır. 

Dahası da var. Sosyalist bir gelecek alanında, ortak görüşler 
ortaya çıkmaktadır. Partimizin belirttiği gibi : «Sosyalist fikirlerin 
etkisi katolik yığınlarına kadar yayılmaktadır. » Bazı önemli katolik 
şahsiyetleri, sosyalizmin politik ve ekonomik sistemini, Iıer bakım
dan doğru bulduklarını, sosyalizmin zaferine inandıklarını söylüyor, 
katoliklerin inançlarma saygı göstermeleri şartiyle, komünistlerle 
işbirliği yapmağa hazır olduklarını açıklıyorlar. 

Bu gelişmenin nedenleri çok çeşitlidir, mekanizması çok karışıktır. 
(Bu konu özel bir inceleme konusu olmalıdır.) Özellikle, dinde, ve 
hatta dinsel alılakta, gerçekten dindar insanlar için, sosyalist inanç
lara doğru yönelen bir evrimin hareket noktası olabilecek unsur
ların bulunduğunu görebiliyoruz. 

Çok tabii olarak, katolik ideoloji ile kendi ideolojimiz arasında 
hala temel farklar, felsefi anlayışlarımız arasmda çelişmeler bulunu
yor. Ama bir yandan da, ö te «dünya » ile değil, bu dünya ile ilgili 
çok acele, güç meseleler karşısında tutumlarımız birleşiyor. "Ölün
ceye kadar komünistlerle beraber olacağım. Ondan ötesi, ben cen
nete, onlar cehenneme. »  Bizimle işbirliği yapan bir katoliğin bu 
mizalıı «Credo» su, yani iman açıklaması, Carillo yoldaşın dediği 
gibi, ilerlemenin ve beraber yürümenin zorunluluğunu anlıyan kato
likleri e komünistler arasında kurulacak ınünasebetlere (ilişkilere) 
temel olabilir. 

İ spanyol komünistleri için, demokratik, hatta sosyalist amaçlar 
uğrunda yürütülen savaşta, katoliklerle yapılan işbirliği, iç harp 
sırasında faşizme karşı uyguladığımız politikanın yepyeni bir duruma 
uygulanmasmdan başka bir şey değiL. İ spanya savaşı sırasında, Batı 
Avrupa ülkelerinin tarihinde ilk defa olarak, demokratik bir hükü
metin içinde, komünistler bir kiltolik parti ile işbirliği Yilpmıştır. 
(Bu demokratik hükümet, yalnız İ spanya Cumhuriyet hükümeti 
değil ; Milliyetçi Bask Partisiyle komünistlerin de katıldığı Bask 
Ülkesi Otanom hükümetidir.) Siyasi ve askeri komutanlık komü-
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nistlerin elinde Luhınan Halk Ordusunun askeri birliklerinde, dinsel 
adet ve törenlerin yerine getirilmesinde tam bir özgürlük vardı. 

O devirde, demokratik katoliklerin dinsel inançlarıyla komü
nistlerin ateizmi, halkı ve demokrasiyi korumak için yürütülen ortak 
savaşa engel olmamıştır. Bugün ise, bu fark daha da önemsizIeş
miştir. Dünyada ve İ spanyada büyük değişiklikler oldu. Katolik 
Kilisesi, «Pacem in terris »  ("Yerüzünde barış») B ildirisinde, komü
nistlerle katoliklerin işbirliğine karşı tutumunu değiştirmiştir. İs
panyada, bu Bildiri, Franko aleyhtarı katolik muhalefetin bayrağı 
olmuştur : Katoliklerle komünistler arasında - özellikle işçi hare
ketinde - ortak bir dilin bulunmasını kolaylaştırmıştır. 

İ şte bütün bu sorunları göz önünde tuttuğumuz için, kendi bilim
sel ma teryalist ideolojimizi savunmağa ve yaymağa devam etmekle 
beraber, ka toliklerin «şart»ını tam manasiyle kabul ediyoruz : Yani 
katoliklerin manevi inanç ve görüşlerine saygı gösteriyoruz. Sosya
lizm uğrunda savaşanların politik ve sosyal cephesi ne kadar geniş 
olursa, bizi sosyalizme gözürecek yol da o kadar kısa, kitleler için o 
kadar acısız olacak. Sosyalizmin biçimleri ne kadar hümanist, ne 
kadar demokratik olursa, toplumun maddi (özdeksel) ve miinevi 
(tinsel) is tek ve yararları o kadar karşılanmış ve sağlanmış olur. 
Partimizin amacı : Sosyalizmi, bütün emekçilerin, bütün emekçi 
örgütlerinin en büyük amacı haline getirmek için, bu cepheyi geniş
letmek, bu cephenin birliğini güçlendirmektir. 

Katoliklerin, (Küba'da olduğu gibi) haçların gölgesinde ; ya da 
müslümanların (Cezayir'de olduğu gibi) hilaJin gölgesinde, orak 
çekiçli bayrakla sosyalizme giden biz komünistleI'le aynı amaca 
doğru ilerlemeleri, sevinilecek bir olaydır. Çünkü, neticede en önemli 
olan nokta, savaşın ortak amaeı,yani emekçilerin savunulması ve bu 
dünyayı insan için cennet haline getirecek olan yeni bir toplumun kuru
luşudur. Bu cennetin yeryüzünde bulunması, kanaatimize göre, in
sanların cenneti o hayatın dışında aramalarına son verecektir. 

Komilnisıler ve Sosyalistler 

İ spanyol Sosyalist İ şçi Partisi (PSOE) nin inkar edilmez, büyük 
tarihsel başarısı, İ spanya işçi sınıfının büyük bir kısmını Marksiz
min ışığında örgütlemiş olmasıdır. Ama, İ spanya işçi hareketinin 
yukarıda sözünü ettiğimiz teorik yetersizliği, Sosyalist Partisinin 
bütün gelişmesinde de görülmüştür. (Bazı sosyalist l iderler, «Marks'ı 
hiç okumadan» hareketi yönetmekle övünürlerdi.) XX. yüzyılın ba
şmda, küçük-burjuva korporatif ve sekter oportiinizmle beraber, 
sosyalis t partisinde sağcı, reformcu bir akım görüldü. Bu akıının 
sözcüleri, partiye giren liberal aydınların oportünist temsilcileri 
idi .  
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Bu akımlarm etkisi altında bulunan Sosyalist Partisi, emperyalist 
devirde, bir sınıf politikası uygnlayamaz oldu ; gitgide liberal 
küçük ve orta burjuvazinin kuyruğuna takıldı, yahut da bölgesel 
politikalara girişti. Bu tutumun sonucu olarak, parti 1917- 1920 
yıllarındaki devrimci olaylar sırasında sınavını veremedi ; yığınları 
devrime götürecek gücü kendinde bulamadı. Böylece işçi sınıfı için 
yeni Marksist-Leninist bir parti kurmanın objektif gereği belirdi ,  
Komünist Partisi kuruldu. 

Ama bu son yıllara kadar, Sosyalist Partisi işçi sınıfının gelenek
lerine, devrimci tabakalarına bağlı kaldı. Proletarya yığınlarının 
devrimci hareketini yöneltmek istemiyen, yöneltmesini bilmiyen 
İ spanyol sosyalist liderleri, çoğunlukla, bu yığınların etkisinde kalı
yor, ve onların peşinden gidiyordu. İ şte bütün bunlar, en kritik 
anlarda, partiyi iflastan kurtarmış, partinin devrimci hareketlere 
katılmasını sağlamıştır. Batı Avrupadaki sosyal-demokrat partileri 
arasında, İ spanyol Sosyalist Partisİ kadar devrime hizmet etmiş 
parti yoktur. 

Fakat sosyalist liderlerin çoğu, Sosyalist Partisi b irlik politikası 
uyguladığı ve devrimci savaşa katıldığı n isbette, kitleler üzerindeki 
otoritesini arttırdığını göremediler, bu olaydan doğru sonuçlar çı
karamadılar . .  Politikalarında temel yine oportünizmdi. Bunun 
sonucu olarak, savaşın belirli bir devresinde, devrimci yığınlarla 
sosyal demokrasi arasındaki kopuş, Sosyalist Partisinin etkisinin 
azalmasına sebep oldu. Yığınlar geleneksel partilerinin dışıncl.ıı...dev
rimci yöneticiler aradılar. 

1934 yılı Astorya ayaklanması, Sosyalist Partisinin bu ayaklan
mada oynadığı role rağmen, yığınların, sosyal-deınokrat tutum
larını aşmağa başladıkları tarihtir. Bu gelişme, en yüksek noktasına 
1936- 1939 miııi devrimci savaş sırasında vardı. Bu yıllar içinde, işçi 
sınıfında ve halk yığınlarında, devrimci bilinç dev adımlarla gelişti. 
Gerek Ispanya Komünist Partisinin sarfettiği çabaların, gerekse 
Sovyetler Birliğinin halkımıza gösterdiği des tek ve dayanışmanın etki
siyle, geniş halk yığınları, komünistlerin savunduğu tek çıkar yol 
olan devrimci pozisyonlara geçiverdi. Komünist Partisinin dolay
sız etkisi, böylece birdenbire arttı, bu da, 1939 yenilgisine rağmen, 
işçi hareketinin bugünkü gelişmesinde kendini beııi etmektedir. 

Franko'nun iktidara gelmesiyle, demokratik gürler için başlıyan 
zor gelişme ortamında, Sosyalist Partisi çok yavaş canlanabildi. 
Bugün, bu parti, özellikle aydınlar, memurlar, ve orta sınıfın başka 
tabakaları arasında yavaş yayılıyor. İ spanyanın bazı sosyalist örgüt
leri, hugün muhacerette yaşıyan eski sosyalist yöneticilerle anlaş
madıklarını açıkca söylüyorlar. Bu anlaşmazlıkların sebebi, bu yöne
ticilerin pasiniği, ve İ spanya olaylarında görülen gelişmeyi inceli
yememeleridir. Bugün Sosyalist Partisinin resmi tutumunda, tam 
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bir yenilcşme, daha köklü, daha devrimci bir poli t ika isteniliyor. 
Ülkedeki bazı sosyalist gruplar, sendikacı muhalefeti destekliyor, 
sendikaların tek bir merkeze bağlanmasını ve komünistlerle işbir
liği yapılmasını istiyorlar. Bunlaı'ın, Franko rej imine karşı takın
dıkları savaşçı tutum, muhacerette yaşıyan sosyalist yöneticilerin 
bugünedek süregelen pasifliği ile tam bir çelişme halindedir. 

Ülkedeki sosyalistler arasında, Sosyalist Partisini, bugünkü reji
mi «Iiberalleştirme» politikasına götürmek, böylece partilerinin 
biran evvel kanunileştirilmesini, ve «tatlı muhalefet .. rolünü oynı
yabilmesini istiyen gruplar var. (Son aylar içinde, bu sağcı akım daha 
da belirmiştir.) Fakat İspanya bugün öyle bir durumda ki, olay
ların bu yöne doğru gelişmesi, Sosyalist Partisine şimdilik belirli 
avantajlar sağlasa bile, bu yöneliş gelecekte partinin çok zararına 
olur. 

' 

Sosyalistlerle işbirliği konusunda, partimizin benimsediği tutum 
bilinmektedir. Biz, sosyalistlerle komünistler arasında sürekli, sıkı 
bir işbirliğinden yanayız ; bu işbirliği, bizim için, işçi sınıfının yakın 
ve uzak amaçlarına varması için yürütülen savaşta, bütün işçi ve 
demokra ıik güçlerin birliği temeline dayanıyor. 

Geçmişte, özellikle, milli devrimci savaş içinde, bütün İspanyol 
proletaryasını kapsıyacak tek bir parti kurmağa çalıştık. Bu ama
cımızdan vazgeçmedik. Ama bugünkü şartlar içinde, komünistlerle 
sosyalistler arasındaki hareket birliği konusunda anlaşmaya varmak, 
bir tek işçi partİsi etrafında toplanmak meselesinde anlaşmaktan 
daha kolay olacaktır. Bu hareket birliği programı, bugün her zaman
kinden daha geniş, daha uzun vadel i ;  diktatörlüğe son vermeyi, 
ülkenin deınbkratik gelişmesini, İ spanyanın sosyalizme yönelmesini 
içine alan bir programdır. 

Partimizin son Merkez Komitesi toplantısında Carillo yoldaş bu 
konuda şunları söylemiştir :. «Kapitalizmi yok etmek, parti olarak 
sosyal-demokrasiyi ne olursa olsun yok etmek demek değildir, mese
leyi böyle koymak yanlış olur. Sosyal-demokrasi, emekçilerin bir 
kesimine, orta tabakaların bir kısmına, başka bir deyimle, halkın 
bir kısmına dayanmaktadır. Bu gerçek olaydan hareket ederek, bu 
akımın içinde bulunan militan çoğunluğunun, hatta liderlerinin, 
sınıflar arasında uzlaşma politikasından vazgeçmelerini, sosyalizm 
uğrunda etkili bir savaş politikasına geçmelerini sağlamak, dev
rimin yararına olur. Bu bakımdan, sosyal-demokrasi akımına, siyasi 
alandan çekilmesi yerine, başka imkanlar gös termeliyiz.»  

Edindiğimiz tecrübeler, bize, bu perspektifin gerçekıere uygun 
düştüğünü gösteriyor. Komünistlerle sosyalis tler, tek merkeze bağlı 
sendikalar, «Emekçilerin Genel Birliği» (U GT) çerçevesi içinde 
yıllarca işbirliği yap tılar. Daha o devirde, muhacerette yaşıyan 
sağcı sosyalistlerin sebep olduğu perçalanmaya kadar, bu Birliği 
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beraber yönettiler. 1934-e kadar beraber savaştılar, lIalk Cephesini 
beraber kurdular, bu cephede işhirliği yaptılar. Bu işbirliği İspan
yada demokratik devrime barışçı geli�me yolları açıyordu. 1934 -
1939 yılları arasında demokratik partiler ve işçi hareketinin diğer 
akımlarıyla beraber, komünistlerle sosyalistler, faşizme karşı diren
meyi örgütlediler, beraber savaştılar, beraber öldüler ; bütün güç
lüklere rağmen, hükümetin, ordunun, iktidarm bütün kurumları 
içinde işbirliği yaptılar. Bu işin en önemli, en öğretici tarafı şudur : 
Bu iktidar, Paris Kom ününden beri Batı Al'rııpa  tarihinde görülen en 
ileri del'rimci iktidar olnıuştur. Bu birlik, bu işbirliği olmasaydı, hal
kımızın fa�izme kar�ı direnmesi imkansızlaşırdı. 

Sosyalist yöneticilerin isteksizliğine rağmen, bu işbirliği ne zaman 
sağlanabildiyse, daima başarılı ve faydalı olmuştur (dik tatörlük 
devrinde bile). Bu son on yıl içinde, komünistlerle sosyalistler sık sık 
işbirliği yapmışlardır : Baskı rej imine karşı yürütülen savaşta, işçi 
aksiyonlarında, 1962 grevlerinde Madritte kurulan Demokratik Güç
lerin Koord inasyon Komitesinde, ve özellikle Astoryadaki son grev
lerde. 

Partimiz, Sosyalist Partisi içinde işçi sınıfının birliğini istiyen 
«yeniletici» akımların gelişmesi alanında, çabalarını hiç esirgeme
miştir. Ülkedeki sosyalist gruplarla politik temaslar kurduğumuz 
gibi, muhacerette yaşıyan sosyalist yöneticilerle de daha iyi bağlar 
kurmaya çalışıyoruz. 

Şunu da kabul etmemiz gerekiyor ki, partimiz, diğ·er komünist 
partileri gibi, geçmişte çoğu zaman, sosyalistlere karşı sekter, yanlış 
bir tutum takındI. Ama daha 1934 yılının başında, partimiz millet
lerarası komünist hareketinin yanlış tezini uygulamaz olmuştu. (Bu 
yanlış tez, devrimin zaferi uğrunda geı·ici güçlere karşı savaşırken dar
besini sosyal-demokratlara indiriyordu.) Son otuz yıl içinde, bu sek
ler metodlar, bu konudaki genel poli tikamızın açık ve kesin şekilde 
uygulanmasına bazan engel oldu ama, son on yıldır, özellikle 1956-daıı 
bu yana bu yanlış metodla ra bütünüyle son verildi. Sosyal-demok
ratların saldırılarını cevaplandırırken, onların yanlış, hatalı görüş 
ve tutumlarını objektif gerçekler düzleminde, vasıflar takmadan, 
çürütüyoruz. Sosyalist yönetieileri, karşılıklı saldırılardan vazgeç
meğe, tarihin derslerini ve bugünkü durumu ineelerneğe, yapıcı ortak 
bir dil bulmağa davet ediyoruz. Franko rej iminin yıkılmasını, 
İspanyada demokrasinin gelişmesini, işçi sınıfının iktidarı eline 
geçirmesini ve yeni bir toplum düzeni kurmasını ist iyorsak, sosya
listlerle komünistler arasında birlik şarttır, ve bu bizim hareket 
noktamızdır. Bu gereğin bilinçle kavranmasıIll ve birlik yolunda 
yürütülen savaşın zaferini olumlu bir şekilde etkiliyen ve kolay
laştıran olay şudur:  Dünya barışını korumak ve barış içinde yan
yana yaşamayı gerçekleştirmek, devrimci gelişmeyi barışçı ve 
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demokratik düzlemde hızlandırmak için yürütülen sava�ta, bizi bir
leş tiren veya birleştirehileli ödev ye kararlar bugün ilk planda 
bulunuyor. 

Bize gelince, birliğin yolunu açmak için çabalarımızı esirgemediğ/:
mizi bugün rahatça söyliyebiliriz. Söz şimdi sosyalist yoldaşlarindır. 
Eğer onlar da {aah yetlerini demokrasi �e sosyalizm yararı na yönelt
mek i.�tiyorlarsa, tutumlarını köhW bir şe/eilde değiştirme zamanı 
gelmiştir. 

Aııarşo-sendikaZist akım 

Ülkemizin birçok önemli bölgesinde, i�ç'i sınıflIII uzun zaman ve 
önemli bir şekilde etkiliyen anarşo-sendikalist akım, daha milli 
devrimci savaş günlerinde derin bir kriz geçirdi. Yöneticilerinin 
Illuhacereti bu krizi daha da derinleştirdi. Öyle ki anarşo-sendika
listlerin Milli Emek Konfederasyonu (CNT) iki grupa ayrıldı. Bunlar, 
«politik » ve «apolitik» gruplar olarak, aralarında uzun yıllar düş
manca savaş ıılar. 

Son zamanlarda, ispanyadaki olayların ye bazı dış baskıların et
kisiyle, bu iki grup yurt dışıııda kurulan bir «Sendika Birliği» içinde 
birleşti. Bu Birliğin amacı, Komünist Partisinin İ spanyol işçi SlIIıflIll 
etkilemesine engel olmaktır. Ama muhacerette yaşıyan anarşo
sendikalisıler arasında tekrar kurulan (gerçekten değil de şeklen 
var olan) bu birleşme İspanyol arıarşo-sendikalizmindeki çürümeyi 
ve bu çürümeye paralel olan diğer gelişmeleri durdurtmaz, yok ede
mez. Nitekim bugün, anarşo-sendikalizm genelli/ele etkisini kaybedi
yor. Franko rej imine karşı besledikleri nefretin ve sabırsızlığın etki
siyle, bazı gençler anarşistlerin geleneksel savaş metodlarlIll uygu
lamalarına rağmen, genç kuşakların umudu anarşo-sendikalizmde 
değil, komünizmdedir. Bir yandan da Milli Ernek Konfederasyonu' 
nun (CNT) içinde birçok üye ve mili tan, Komünist Partisine yaklaş
makıadıriar. Bu yaklaşma daha milli devrimci savaş yıııarıııda baş
lamıştı : Mulıa('erette, İ spanyanın yeni gerçeklerinden habersiz 
yaşıyan anarşo-sendikalist yöneticilerin �'Oğ'lI komünist aleyhtarı ve 
parçalayıcı tu tumlar takınırken, İspanyada tam tersine bir lıareket 
olmuştur. Bunun örnekleri, CNT üyesi lıirkaç mahpusun, Konfede
rasyonun 196.1 güz Kongresine gönderdikleri vesika, ve anarşist 
gelenekleri kuvvetli olan Katalonya, A ragon,  Endülüs gibi bölgelerde 
partimizin artan etkisidir. 

CNT-nin politik bir parti değil, sendikal bir örgü i olduğunu göz 
önünde tuttuğumuz i��in, eNT öyesi olan i�çileI'e de partimize geç
melerini, yahut da partimizi desteklemelerini teklif ediyoruz. Bazı 
işçiler, geleneksel örgütlerine bağlı olmakla beraber, CNT-den ayrıl
dılar. İ spanyada görülen devI'imci gelişmenin etkisiyle, anarşist 
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emekçiler, sosyalizm yolunda yürütülen ortak sava�a ka tılıyorlar. 
Partimiz bir yandan, anarşiziilin teorik ve taktik yetersizliğini, zaaf
larını kitlelere göstermeğ'e devam ederken, bir yandan da, eskiden de 
olduğu gibi, CNT-ye bağlı yığınlaı' arasında birleş t irme çabalarına 
devam ediyor. Bu çabalar ilk meyvalarını verdi, anarşo-sendikalist 
örgü tlerden gelen binlerce üye ve bir�:ok yönetici Komünist Paı'
tisine girdi. 

Sendi ka birliği için 

İşte İspanya işçi hareketindeki birleşme akımı böylece gelişiyor ; 
bu akımı etkiliyen ohjektif (nesnel) ve sübjektif (öznel) etkenlerin 
bazılarını yukarıda saydık. Kanaatimize göre, demokratik ve sosya
list bir İ spanya uğrunda yürütülen sayaşa araç olabilecek bir pro
grama oturtulursa, bu etkenlerin çoğ'u ve bunlardaki gelişme hızı, 
işçi hareketinin bütün akımlarında hareket birliğini sağlıyacaktır. 

Ama ikinci bir gerçek de şudur :  Fraııko rej imine karşı yürütülen 
savaşın bugünkü diliminde, işçi hareketindeki birliğin dayanması 
gereken temellerin belirdiği bu sırada, Im birliği çeşitli tehlikler teh
dit etmektedir. Bu telı likeler : Milletlerarası emperyalizmin politik ve 
ideoloj ik baskısı, ve İ spanyadaki gerici güçlerin çevird iği oyunlar, 
ınanevralardır. Falanj teşkilihının dağılışından sonra bugün bu 
gerici güçlerin en belli şekli «Birleştirici katolik aklı/ı» denilen akım
dır. Bugün bazı sendika yöneticileri, ülkedeki işçi hareketiııi, tekelci 
çabalarını koruyacak çerçevelere hapsetmek ; sendikaları büro
kratik ve hiyerarşik kalıplar içine sokmak ve yöneticilerini, patron
ların ve kapitalist devletin emir kulu yapmak ; yahut da sendikaları, 
bugünkü korporatif sendikaların sözde demokratik bil' şekli haline 
getirmek istiyorlar. Eski sağcı sosyalist liderlerde, yahu t anarşo
sendikalis t liderlerde görülen koıııünist aleyhtarlığı da b irlik için 
büyük bir tehliked il'. Bunlar \ıem bugün, hem gelecekte, işçi hare
ketinde hölünmeyi sürdürmek, Ye ne pahasına olursa olsun, hare
ketin kon trolünü ellerine geçirmek ist iyorlar. 

Milletlerarası sendika hareketindeki bölünme, İ spanyadaki i�çi 
hareketinde birliğ'iıı kurulmasına engel oluyor. ispanyada çok tan 
yok olmuş örgütlere dayııııan Send ika Birliğinin, C İ SL (Millet
lerarası Hür sendikalar Konfederasyonu) ve cİsc (i'l'lillellerarasl 
Hıristiyan Sendikalar Konfederasyonu) tarafından tu tnlu p deslek
lemnesi, İşçi hareketini olumsuz şekilde e tkiliyor. 

Son yıllarda, tıpkı FS�1 gibi, C İSL-in Ye U SC-nin Franko aleyh
tarı tutumlarını, İspanya halkım ve emekçilerini destekleme politika
sını takdir ediyoruz. Anıa İspanya sendika hareketini ellerine geçir
mek istemelerini nasıl tenkid eımiyelim ; hu gibi oynnlara kar�ı i�çi 
sınıfını nasıl uyarmıyalıııı ? 
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ctSL-in sekreteri, Ümer Beku, m ıılıaeerette ��alışan U GT Kongre
sindeki söylevinde, �unları söyled i :  "ıspanyaya dönüşü takip edecel, 
ilk ayların önemini ne kadar belirtsek, yerinde olur. Yeni sendika 
hareketi hemen kesin bir şekil almalı, çünkü başta kaçırılan fırsatları 
bir daha elimize geçiremeyiz.» İ spanyol emekçilerinin gerçek men
faatlerine uymıyan bu sözlerdeki niyet açıktır. Proletaryanın istek
lerini gerçekleştirmek ve diktatörlüğü devirmek için bugün yürütülen 
savaşı ihmal eden CiSL liderleri, gelecekteki «politik talan»ın 
hesaplariyle meşguller. 

t spanyol emekçilerinin yararına tamamen zı t olan bu tu tuma kar
ŞI, partimiz, bugünkü sendikacı muhalefetin yürüttüğü doğru ve 
olumlu hareket birliği politikasını, ve tek merkeze bağlı sendikalar 
prensipini, hep aynı kesinlikle savunuyor. Kanaatimize göre, işçi 
hareketini etkiliyen, yahu t etkilediğini iddia bü tün partilerin, örgüt
lerin ve akımların ödevi, bu kitle birliğ'i hareketini desteklemek ve 
güçlendirmektir. 

Komünistler, muhaeerette bulunan sosyalist ve anarşo-sendikalist 
liderlerin çoğunlukla yöneldikleri «pozisyon yoluna» karşıdırlar ;  
yani b u  liderlerin, ötedenberi takındıkları tutumlara, parti ve 
grup çıkarlarını sürdürme uğrunda gösterdikleri bütün çabalara, 
faaliyetlere karşıdırlar. Partimiz, gerek sendika hareketini, gerek 
genellikle işçi hareketini tekeline almak niyetinde değildir. Partimiz 
kendi görüşlerini, tek bir merkeze bağlı sendikalar çerçevesi içinde, 
diğer akımların görüşleriyle karşılaştırmaktan çekinmiyor. Hare
ketin geleneksel ve korkunç bölünme politikasına son vermek için, 
partimiz, bu tek merkeze bağlı sendikalar çerçevesi içinde diğer 
bütün politik akımlarla işbirliği yapmağa hazırdır. Sendikaların bir 
tek merkez etrafında toplanmaları uğrunda, yürütüceği politikada, 
partimiz, birliğin menfaatını göz önünde tutacak, aynı amacı güden 
diğer akımlarla ortak tn tumlara varmak ' için çabalarını esirgemiye
cektir. Aynı zamanda, komünistler, en geniş sendika demokrasisi 
IRmeli üzerinde, sendika hareketint:1 I bağımsızfığı pe otonomi prensi
piııe daima saygı göstereceklerdir. 

İ spanyanın bugünkü şart ları i!;inde, yığınların hareket birliğinde 
ve emekçilerin yürüttüğii savaşlarda görülen gelişmeler, «tepede 
birliği» geciktiren direnmelere karşı en emin yoldur. Bu savaşla birlik 
arasında karşılıklı diyalektik bil' hağ vardır. Bu bağı göz önünde 
tutan partimiz, birlik için diğer savaş şekillerini ihmal etmemekle 
beraber, başlıca çabalarını yığın savaşlarının gelişmesine yöneltiyor. 
Politikamızın temeli şunlardır: İ spanyol işçi sınıfını tek merkez etra
fında toplıyacak sendikalar birliğini kurmak ; bugünkü ekonomik, 
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sosyal, politik ve demokratik isteklerini gerçekle� tirınek için işçi 
smıfının birlik savaşı, sosyalizm yolunda yürütülen savaş için, işçi 
sınıfının bütün güçleri ve akımları arasında tam bir işhirliğinin 
kurulmasını gerçekleştirmektil'. Tutumumuz yeniyi, yeni doğanı ve 
gelişeni temsil ediyor, bu yüzden de zafere ulaşacağımıza inanıyoruz . 

SANTİAGO ALVAREZ 
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KOflliini,�t ve işçi partilerinde 

Milletlerarası komünist hareketinin 
birliği uğrunda 

(M arlcsist-J.eninist partileri n dokümanlanndan) 

Çin Komünist Parıisi yöneticilerinin yürüttüğü sinsi parçalayıcı 
faaliyet ve bunun dünya komünist hareketinde doğurduğu bölünme 
tehlikesi karşısında, Marksist-Leninis t partiler, komünis t saflarında 
birliği savunmak üzere, seslerini yükseltiyorlar, 

Çin Komünist Partisi yöneticileri, 1957 ve 1960 Toplantılarında 
Marksist -Leninist partilerin ortaklaşa işledikleri temel poli tik ve 
teorik tezlere birkaç yıl önce saidırmağa başladılar. Strateji ve taktik 
alanındaki bütün temel meselelerde milletlerarası komünist hare
ketinin Leninist hattından ayrılan Çinli yöneticiler, Moskova Top
lantılarının Dekiiirasyon ve Bildirisine aykırı düşen kendi siyasi 
hatlarını ileri sürüyor, kardeş partilere bu hattı zorla kabul ettirmek 
istiyorlar. 

ç Kp(ı) yöneticileri, SBKp(2)-ne ve başka Marksist-Leninist parti
lere karşı şiddetli bir polemiğe giriştiler; ideolojik anlaşmazlıkları 
devletlerarası münasebetler (ilişkiler) alanına, yani Çin Halk Cum
huriyeti ile diğer sosyalis ı devletler arasındaki münasebetler alanına 
yaymağa çalıştılar. Bugün bıı yöneticiler, kardeş partilere karşı 
politik savaşa açıkca girişerek, sosyalist ülkelerin arasını açmağa, 
dünya komünist ve işçi hareketinin birliğini bozmağa yelteniyorlar. 

SBKP ile diğer Marksist-Leninist partiler, bu anlaşmazlıkların 
şiddetlenmesini önlemek, olayların tehlikeli gidişatını durdurmak 
için çabalarını esirgemediler. Ç inli yöneticilere takındıkları tutumun 
yanlış niteliğini sabırla anlattılar, onlardan açık polemiğe son 
vermelerini, kardeş partilere karşı kaba saldırılarını durdurmalarını 
istediler ; bu anlaşmazlıkların, Marksist-Leninis t partiler arasında 
uygulanan yol ve metodlara göre incelenip tartışılmasını teklif ettiler. 
N ihayet, SBKP ve diğer Marksist-Leninist partiler, tek taraflı olarak 
açık polemiğe son verdiler. 

Çinli yöneticiler, kardeş partilerin anlaşmazlıklara çözüm yolları 
bulmak, komünist hareket inin birliğini korumak ve sağlamak iste
ğini, bu partilerin güçsiizlüğüne verdiler, bu akla uygun tavsiyelere 

(1) Ç K P  - Çİn Komünist Partisİ. 
(2) SH KP - S()\'yetleF B irliği Koıuü ,ıi,t PaFt i, i .  
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kulak asmadılar, ve son zamanlarda, Sovyetler Birliğine ve Komü
nist Partisine ; Çin Komünist Partisinin «özel hattını» benimsemiyen 
diğer hütün kardeş partilere karşı açtıkları kampanyayı hir kat daha 
şiddetlendirdiler. Jenmin Jibao ve Ifuntsi dergilerinde 4 Şubatta ve 
31 Martta çıkan makalelerde, SB KP-ne ve kardeş partilere karşı 
en korkunç iftiraları, en kaba küfürleri yağdıran ÇKP yöneticileri, 
Marksizm-Leninizmin başlıca tezlerinin açık bir revizyonun u yapıyor, 
milletlerarası komünist hareketinde parçalanmayı kaçınılmaz ve 
haklı göstermeğe yelteniyorlar. 

Kardeş Marksist-Leninist partilere kaqı yürüttükleri parçalayıcı 
ve sinsi faaliyetlerini arttıran Çinli yöneticiler, komünist partilerin
den atılmış elemanları, avantüristleri, troçkistleri, devrim davasına 
hiyanet etmiş bütun unsurları kullanmaktan da çekinmiyorlar. 

Bu şartlar içinde, Marksist-Leninist partiler ; Marksizm-Leniniz
min ve proletarya enternasyonalizminin prensiplerini ;  milletlerarası 
komünist harcketinin ortaklaşa işlediği genel hattı ; milletlerarası 
komünist  lıareketinin birliğini ve dayanışmasını savunmak üzere, 
kararlı bir savaşın gerektiğine kanaat getirdiler. 

Dünya sosyalist sisteminin, milletlerarası komünist ve işçi hare
ketinin ve Marksizm-Leninizmin korunması için yürütülen savaşın 
çıkarlarıIll göz önünde tutan SBKP Merkez Komitesi, Şuba t Top
lantısının dokümanlarını yayınlamaya karar verdi. Bu Toplantıda, 
Merkez Komitesi Prezidyum üyesi, SBKP Merkez Komitesi Sekreteri 
Suslov yoldaşın «Milletlerarası komünist hal'cketinin birliği uğrunda 
SBKP-nin yürüttüğü savaş» başlıklı raporu okundu ve tartışıldı. Sus
lov yoldaşın belirtliği gibi : 

«1960 Toplan tısından Lu yana, Ç KP yöneticilerinin görüş ve 
hareketlerini incelediğimiz zaman, Çinli yöneticilerin bu dört yıl 
boyunca anlaşmazlıkları çözrneğe yanaşmadıklarını, aksine onları 
daha da keskinleştirmeğe çabaladıklarını görüyoruz. İşe, millet
lerarası komünist hareketinin bazı taktik prensiplerinin revizyonunu 
istemekle başladılar;  arkasından, çağımızın en önemli bütün mesele
lerinde, SBKP ve bazı kardeş partilerle aralındaki görüş ayrılık
larını daha da şiddetlendirdiler. Nihayet, dünya komünist hare
ketinin ortak politik hattına karşı, kendi «özel» hatlarını ileri sür
düler. Çinli yöneticilerin ileri sürdüğü bu «özel hat», Deklarasyon ve 
Bildirideki tez ve kararların, büyük ülke şovenliği ve küçük-burjuva 
avan türizmi açısından revizyonunu yapmaktadır . . .  

Komünist ve işçi partileri tarafından ortaklaşa işlenen DekIaras
yon ve Bildiriyi reddeden Çinli yöneticiler, kardeş partilere, malum 
«25 maddelik program» larını teklif ediyorlar. Bu programın özü 
şudur : Sosyalist sistemin dünya gelişmesi üzerinde gittikçe artan 
etkisini inkar etmek ; kapitalist ülkelerdeki işçi sıIllfının yürüttüğü 
savaşı küçümsemek ; milli kurtuluş hareketini, dünya sosyalist sistemi 
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ve milletlerara�ı işçi hareketiyle çelişme halinde göstermek ; dış poli
tika alanında avantürist bir s iyaset yürütmek ; soğuk harp havasını 
devam ettirmek ;  devrimi ilgilendiren meselelere, sek terliği ve hükü
met darbesi me todlarını sokmak ; şahsı putlaştırma metodlarını savun
mak ve devam ettirmek ; komünist hareketinde fraksiyoncu savaş
ları haklı ve doğru göstermek . . .  » 

-«Kardeş partilerle aralarınd�ki düşünce ve görüş farklarını şiddet
lendiren Çinli yöneticiler, artık bugün temel meselelel'de dünya 
komünist hareketinden ayrılıyorlar. 

Gerek takındığı tutumda, gerek SBKP ile diğer Marksist-Leninist 
partilere karşı gil'iştiği saldırışlarda, Çin propagandası gerici 
emperyalist çevrelerine yaklaşmakta, komünist ve Sovyet düşmanı 
basının kullandığı dili kullanmaktadır. Çin Komünist Partisi yöneti
cileri, artık faaliyetlerini sadece ideoloji alanında yürütmekle yetin
miyorlar. İdeolojik anlaşmazlıkları devletlerarası münasebetler ala
nına ; sosyalist ülkelerin, komünist partilerinin konkre politika 
alanına da kaydırdılar. Dünya sosyalis t cephesinin birliğini zayıf 
düşürmeğe çalışan Çinli yöneticiler, sosyalist ülkeler arasmdaki poli
tik ve ekonomİk münasebetleri ; milletlerarası politika alanında sos
yalist ü lkelerin yürüttüğü faaliyeti bozmak için, her türlü yol ve yön
teme başvuruyorlar. Son zamanlarda, Çinli yöneticiler, dünya komü
nist hareketi içinde, fraksyoncu, parçalayıcı faaliyetlerini çok arttır
dılar. Şimdi artık, Pekinli yöneticilerin, komünist partilerini bölmek, 
Marksizm-Leniuİzme düşman gruplar, fraksiyonlar yaratmak ama
emı güttükleri süphe götürmez bil' gerçek olmuştur. » 

«Çinli yöneticiler, dünya komünist hareketini «kuvvetlendirmek,.., 
«bugünkü revizyonist eğilimleri yok etmek», bu hareketi «yepyeni 
bir temle üzerine oturtmak» istediklerini israrla söylüyorlar. Ger
çekte, ÇKP yöneticileri, anarşistler, troçkistler v. b gibi, komüniz
me hiyanet etmiş parçalayıeı unsurları kullanarak, komünis tlerin 
cephesini parçalamak ve komünist hareketine karşı Çinli tezleri 
savunaeak, komünis t partileri etkiliyecek bir fraksiyonlar bloku 
kurmak isiiyorlar. 

Çinli yöneticiler, dünya komünist hareketinin l\larksist-Leninist 
birliğine karşı yürüttükleri yıkıcı faaliyeti sonuna kadar götürmeğe 
kararlı görünüyorlar. Son günlerde, parçalanmanın «kaçınılmaz»
olduğunu açıkladılar. Böylece, yıllardan beri, milletlerarası komünist 
hareketine karşı besledikleri niyeti açığa vurmuş oldular . . .  

Çin Komünist Partisi yöneticilerinin davranışı, bize, milletlera
rası komünist hareketinin çoktandır yendiği küçük-burjuva eğilim
lerini ha tırlatıyor. Bütün teorik ve politik görüşleri, troçkist tezlerin 
bir tekrarından başka bir şey değildir. Öyle anlaşılıyor ki, Çinli yöne
ticiler, küçük-burjuva içgüdüsünün tazyikine karşı gelmek, proleter 
sosyalizminin hattmı savunmak için gereken Marksist-Leninist tec-
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rübeden mahrumdurlar.» .. Çinli yöneticilerin bu ya�ılış düşüncelerine 
karşı Marksizm-Leninizmi savunmak, bugün çok acil bir ödevdir,� 
diyor Suslov yolda�. "Partimiz, çağımızın en önemli meselelerinİ 
incelemek ve komünist hareketinin içindeki zorlukları yenmek için 
gereken geniş görüş değiş-tokuşunda bulunmak üzere, kardeş partiler 
arasında yeni bir konferansın toplanmasına taraftardır. Komünist 
hareketinde görülen bu zorluklar, Çin Komünist Partisi ile m illet
lerarası komünist hareketi arasındaki anlaşmazlıkların sonucu oldu
ğuna göre, komünist saflarınınMarksist birliğini devaın ettirmek ve 
kuvvetlendirrnek için gereken yol ve araçları tayin ve tesbit etmek 
üzere, butün kardeş partilerin çabalarını birleştirmeleri gerekir. 
SBKP-i konferansın bu amaca hizmet etmesi gerektiğini ıyı anlı
yor. » 

SBKP Merkez Komitesinin Suslov yoldaşın raporu ile ilgili 
kararında şöyle denilmektedir : «SB KP Merkez Komitesi, dünya 
sosyalist siteminin, komünist hareketinin temel menfaatlerini ve 
Marksizrn-Leninizmin paklığını korumak için, ÇKP yöneticilerinin 
takındıkları tutumun anti-leninist niteliği açığa vurulmalı, parça
layıcı faaliyetleri kesin şekilde reddedilmeli, kanaatindedir. » 

.. SBKP Merkez Komitesi, SBKP Merkez Komitesi Prezidyo
munun ve birinci sekreteri N. S. Hruşçov yoldaşın, politik ve pratik 
alanlarda yürüttükleri ve Sovyetler Birliğinde komünist toplumun 
kurulmasını ; barış, demokrasi, milli bağımsızlık, sosyalizm dava
larının zaferini, ve Marksist-Leninist partilerin birliğini güden faali
yetlerini tamamen ve oybirliğiyle onaylar. SBKP Merkez Komitesi, 
Merkez Komitesi Prezidyomunu, bu güne kadar yaptığı gibi, dünya 
komünist hareketinin genel hattını kararlı bir şekilde savunmak, 
zamanımızın bütün devrimci güçlerinin birliğini sağlamağa çalışmakla 
ödevlendirir. » 

Mart sonunda toplanan Fransız Komünist Partisi .\lerlrez Komi
tesi, Pohtbüro üyesi Raymond Guyot yoldaşın dünya komünist ve 
işçi hareketinin bugünkü durumu ile ilgili raporunu dinledi. Komü
nist hareketinin en önemli stratejik  ve taktik meselelerinde, Çinli 
yöneticelerin anti-marksist, anti-leninis t. tutumunu açığa vurduk tan 
sonra, Guyot yoldaş şunları söyled i :  

«Milletlerarası komünist hareketindeki durum, partimizin bu 
meselelel'le ilgili takındığı tu tumun doğruluğunu tanıtlıyor. Komü
nist hareketinin birliği için olağanüstü bir önem taşıyan bu savaşta, 
«tarafsız» kalmak imkansızdır. Mesele, Sovyetler Birliği Komünist 
Partisiyle Çin Komünist Partisi arasında bir anlaşmazlık meselesi 
değil ; Çin Komünist Partisi ile dünya komünist ve işçi partilerinin 
büyük çoğunluğu arasındaki anlaşmazhklardır. ÇinIi yöneticilerin 
politikasının, yıkıcı faaliyetlerinin niteliğini açığa vurmağa yanaş-
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mamak, sosyalizm uğrunda, komünizm uğruııda yürü Ltüğümüz sava
şın geleceğini sağlamaktan kaçınmak olur. » 

Guyot yoldaş raporuna şu sözlerle son verd i :  «Fransız Komünist 
Partisi Merkez Komitesinin kannatine göre, Çin Komünist Partisi 
yöneticilerinin işledikleri ha l, milletlerarası komünist hareketinin 
genel hattına karşı koymaktadır. Çeşitli ülkelerde yürü ttükleri par
çalayıcı çalışmaları, çeşitli partilerde fraksiyoncu gruplara sağ
ladıkları maddi ve manevi yardımlar, kardeş partilerin yöneticilerine 
karşı uyguladıkları onur kırıcı tutumları, bütün bunlar, barış ve 
sosyalizm davasına büyük zarar getirmektedir. Fransız Komünist 
Partisi Merkez Komitesinin kanaatine göre, Çinli yöneticilerin yürüt
tükleri solcu, milliyetçi politika ve yıkıcı faaliyete karşı, uzlaştırıcı 
bir tutum takınmak, gerek milletlerarası komünis t hareketi, gerek 
Çin halkının kendisi, gerekse partimizin kişisel idareye karşı yürüt
tüğü savaşta gereken geniş birlik poli tikası için büyük bir tehlike 
teşkil eder.» 

«Merkez Komitesi, meydana gelmiş değişiklikleri hesaba katarak, 
milletlerarası komünis t hareketinin genel hattıııı yeniden doğrula
mak, bu hattın savunulmasını sağlıyacak bütün kararları almak 
üzere, dünya komünist ve işçi parti lerini bir araya getirecek bir 
toplantillin en kısa süre içinde yapılmasına taraftar olduğunu 
açıklar. Merkez Komitesi, Çin Komünist Partisiyle diğer komünist 
partileri arasındaki önemli anlaşmazlıklara olumlu bir çözüm yolu 
bulunmasını, Çin Komünist Partisinin, milletlerarası komünist 
hareketinin birliği davasına ; barış, halkların bağımsızlığı, demok
rasi ve sosyalizm uğrunda hep beraber yürü ttüğümüz ortak savaşa 
payını tekrar katmasıııı candan diler .»  

.ılacal' Sosyalist işçi Partisi .Herkez Komitesi 20-22 Şubat geniş 
toplantısında, Çin Komünis t Partisi yöneticilerinin, ınille tlerarası 
komünist ve işçi hareketinin parçalanmasına yöneltilen yeni yıkıcı 
faaliyetleriyle ilgili bir karar aldı .  Bu karara göre : 

«�larksis t-Leninist prensiplerin paklığını savunan partiler - ve 
bu arada Macar Sosyalist İ şçi Partisi - Çinli yön et icilerin yanlış ve 
olumsuz görüşleri konusunda, bu yöneticilerle sabırla tartış tılar ; 
ortaklaşa işlenen genel hattı uygulıyan partiler, Çinl i  propagandası
nın onıırkırıcı tutum ve davranışına hiç başvurmaksızın, Çinli görüş
lerin hatalı n i teliğini, zararlı poli Lik sonuçlarını belirttiler, yalan
larıııı açıklad ılar.» 

«Kardeş partilerin ezici \,'oğuıılıığu lıu ha talı görü�lere karşı cep
he alınca, Çinli yöneticiler, parçalayıcı bir faaaIiyet yoluna saptılar ; 
her şeye hazır troçkisUeri, hainleri toplıyan fraksiyoncn gruplar 
örgütlediler, biL gruplardan bazılarını. « Komünis t partileri diye ilün 
etmekten çekinmedileı·. » 
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«Hl63 güzünde, kardeş part ilerin, özellikle Sovyetler B irliği Ko
münist Partisinin teşebbüsünü destekliyen Macar Sosyalist i�($i 
Partisi Merkez Komitesi, mille tlerarası komünist hareketindeki an
laşmazlıklarla ilgili dokümanlllIm yayınını tek taraflı olarak durdurt
mağa karar verdi. Bu kararını, tartışmanın kesilmesi, kardeş parti
leri toplıyacak ve bu anlaşmazlıkları inceliyecek yeni bir toplan
tının çağrılmasına elverişli şartlar sağIıyalıilir, ümidiyle verdi. Ama 
tartışmanın tek taraflı kesilmesine rağmen, Çinli yöneticiler küfürlü 
saldırılarım bil' kat dalıa art urdılar, açık polemiğ'e son verilmesini 
israrla istiyen kardeş partilerin çok büyük çoğunluğunun tutumunu 
göz önünde tu tmadılar. » 

"Çinli yöneticilerin tu tnmundaki özellik şudur :  Çok önemli ideo
lojik meselelel'de teorik bir tartışmaya girişmediler ; Sovyetler Birli
ği Komünist Partisine ve başka kardeş partilere karşı, polit.ik bir 
savaşa giriştiler. » 

Macar Sosyalis i işçi Part.isi Merkez Komi lesi kararıııa göre : 
« Çinli yöneticiler, açık saldırılara ve parçalayıcı faaliyetlere devam 
ettikleri takdirde, iddialarını açık olarak cevaplandırmak gerekir. 
Çinli yönet.icilerin, bütün kardeş partilerle bu partilerin yönetici
lerine sıra ile saldırma t.aktiği, bizleri aldat.amaz. Bütün saldırılarına 
karşı geleceğiz, ortak davamızı ve partimizin poli t ikasıııı savunaca
ğ'lz. 

Alman Komünist Partisi ,V/erkez l\oıııitesi, radyoda yayınlanan bir 
B ildiride, Ç inli yöneticilerin tutumunu, J\Iarksizm aleyhtarlığı ve 
parçalayıcılıkla suçladı ; Sovyetler Birliğ'i Komünist. Part isinin 
Leninist hattını destekledir.Fni açıkladı. 

Bu Bildiriden öğrenildiğine göre, Alman Komünist Partisi Merkez 
Komitesi, Çin Koınünist. Partisİ Merkez Komitesine 17 �ulıatta 
gönderdiği bir ınektupta, Çinli yöneticilerle Marksist.-Leninist par
tiler arasındaki anlaşmazlıklar karşısında, .\ Iman Komünis t Parti
sinin benimsediği tUlumu açıklarnı�, Çin Komünis t  Partisinin yöne
ticilerinden, açık polcmiğ'e ve parçalayıcı faaliyetlerine son verme
lerini ist.emişt.ir. A ma, dünya komünis t hareketinin birliği alanında, 
sorumluluğunu, partilerin ortak kararlarına saygı gereğini idrak 
eden Alman Komünist Part.isinin bu mektubu cevapsız kalmıştır. 
Federal Almanyadaki ul tra-gericilerin ve intikamcıların alkışları 
arasında, Çinli yöneticiler açık poleıniğe devaın ettiler; bu polemiği, 
Sovyetler Birliği Komünist Partisine, Merkez Komitesine, Nikita 
Hruşçov yoldaşa ve birçok Marksist-Leninist komünist ve işçi parti
sine karşı, bugünedek eşi görülmeıniş bir iftira kampanyası haline 
getirdiler. Suslov yoldaşın raporunu ve SBKP Merkez Komit.esinin 
J5 Şubat 1964 tarihli toplaıı tısında alınan kararları destekliyen ve 
onaylıyan Alman Komünist Partisi Merkez Komitesi, yayınladığı 
Bildiride, bütün komünist ve İşçi partileri ile Sovyetler B irliği Ko-
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münist Partisi arasındaki bozulmaz Iı irliğin, komünist ve işı;i parti
lerİnin 1957 ve L960 da, ortaklaşa aldıkları kararlara, ve SBKP-nin 
XX. ve X X I I .  Kongrelerinde alınan kararlara bağlılığın, bütün 
dünyada, soyalizrn ve barış içinde yan yana yaşama politikası 
uğrunda yürütülen sava�ı zafere ulaştıracak başlıca şartlar olduğunu 
belirtmektedir. 

21 Martta toplanan Bnlgar !\omünisı Par/isi .ılerlrez Komitesi, 
Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Politbüro üyesi M. Grigorov 
yoldaşın mille t lerarası komünist hareketinin bazı meselelerini inceli
yen raporunu dinledi ve tartıştı. Kabul edilen kararda, Bulgar 
Komünist Partisi Merke=<: Komitesi, Sovyetler Birliği Komünist 
Partisinin ve diğer kardeş partilerin tek taraflı olarak polemiğe son 
vermelerini" fırsat bilen Çin Komünist Partisinin, Marksizm-Lenin iz m 
prensiplerinden daha da uzaklaştığını, ve milletlerarası komünist ve 
işçi hareketinde yürüttüğü parı;alayıeı faaliyetini arttırdığım belirt
mektedir. 

Kararda belirtildigi gibİ : «Par�·alayıcı faaliyetler yürüten Çinli 
yöneticiler, başlıca çabalarını, Sovyetler Birliğine, Sovyetler Birliği 
Komünist Partisine, ve N ikita Hruşçov'un yönettiği Merkez Komi
tesine karşı yöneltiyorlar. Bu yöneltmenin maksadı açıktır. Sov
yetler Birliği Komünist Partisinin ve Sovyetler Birliğinin kredisini 
düşürmeğe yeltenen Çinli yöneticiler, böylelikle milletlerarası komü
nist hareketini teşkihhsız ve başsız bırakacaklarını, bu harekete kendi 
zararlı ve tehlikeli genel hatlarını kabul ettirebileeeklerini umuyor
lar. Sovyetler Birliğine ve Komünis t Partisine karşı yürüttükleri 
savaşta, Sovyet aleyhtarı faaliyetlerinde, Çinli yöneticiler, Sovyetler 
Birliğinin en büyük düşmanlarının kullandığı metodları aynen 
uyguluyorlar. En çok kullandıkları sil"lı lar, iftiralar, uydurmalar, 
üstü kapalı yalanlardır . . .  » 

' 

Bulgar komünist/erinin kaıına tine göre, milletlerarası alanda, 
kendilerine düşen en kutsal ödev, Çinli yöneticilerin, Sovyetler 
Birliğine ve SBKP-ne karşı kullandıkları bu korkunç yalanları, 
iftiraları reddetmek, çürütmektir. Bulgar komünistleri, Leninin 
büyük partisini lekelerneye ve karalamaya yeltenenlerin, proletarya 
enternasyonalizmine, Marksİzm-Lenİnizme hıyanet ettiklerini bir 
kere daha açıklıyorlar. 

Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi, SBK P-nin, komünist 
ve işı;i kardeş partileri arasında toplantı teklifini kuvvetle destekli
yol'. 

Ka ii ada Ko/lliinist Partisi X ı' lll. Ko/lgresi 27 -30 Mart tarihleri 
arasında toplanmıştır. Kongre, «mille tlerarası komünist hareketinin 
birliği» ile ilgili şu kararı almıştır : 

«Fraksiyonları destekliyen ve haklı gös termeğe yeltenen Çin 
Komünist  Paı·tisi yöneticileri, milletlerarası komünist hareketini 
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parçalamağa, kcndi yöneticiliği ahilida burunal'ıık, ödcyj, 195'7 ve 

1960 Moskova Toplantılarında bütün partilerin oybirliği ile onay
ladığı ve bu Toplantıların dokümanlarında belirtilen, s tratej ik  Ye 
taktik hatta taban labana zıd hir hat uygulamak ıan ibaret olacak 
milletlerarası bir merkez kurmağa çalışıyorlar. 

Çinli yöneticilerin bu yöneli�i devam ettiği takdirde, korkunç 
sonuçlar doğurabilir, dünya sosyalist sis temi içindeki ülkelerin 
arasıııı açarak, birliklerini bozarak, barış, demokrasi, milli kurtuluş 
ve sosyalizm cephesini zayıf düşürerek, milletlerarası alanda güçler 
dengesinin emperyalistlerin lehine bozulmasına sebep olabilir. 
«Dünya komünist hareketinin birliğini bozma ve yoketme politika
sına devam ettikleri takdirde, Çinli yöneticiler hiçbir zaman tarihin 
affına uğramıyacaklardır.» 

Kongre, milletlerarası komünist hareketinin birliğini tekrar sağ
lamak için, komünist ve işçi partilerini en kısa zamanda bir araya 
getirecek milletlerarası bir toplantmın çağrılmasını teklif eden 
Milli Komitenin tutum ve davraııışını onayladı. 

Hollanda Komünist Partisi Jferkez Komitesi Başkanı Paul de Groot 
Partinin XXi.  Kongresinin açılı�ında sayıediği nutkunda, şunu be
Iirtmiştir : 

«Kongrenin inceliyeceği en önemli meselelerden biri, dünya komü
nis t partileri arasındaki anla�mazlık ve tartışmadır.» Paul de Groot 
'un belirttiğine göre, Hoııanda Komünist Partisi, Ç in Komünist 
Partisi yöneticilerinin genel ha ttını katiyetle reddetmekıedir. 

Hollanda Komünist Partisi XXI. Kongresi, son ' toplantısında, 
komünis t partilerini bir araya tophyacak milletlerarası konferansın 
hazırlıkları ile ilgili bir kararı oybirliği ile kabul etti : «Hollanda 
Komünist Partisi X X I .  Kongresi, bu konuyu incelemekle ödevlen
miş komisynon raporunu dinledikten sonra, komünist partilerini bir 
araya getirecek bu miııetlerarası toplantının bir an evvel yapılması 
gerektiği kanaatindedir. »  

Alman Birleşik Sosyalist Parti,yi gazetesi Neııes Deııtschland, 
Parti Merkez Komitesinin bir makalesini yayınladı .  «Marksizm
Leninizm temeli üzerinde komünist hareketinin birliği» başlıklı bu 
makale, 3-7 Şuhat tarihleri arasında toplanan Parti Merkez Komi
tesinin, Çin Komünist Partisi yöneticilerinin milletlerarası komünist 
hareketinin birliğine karşı yönelmiş faaliyetini mahkum ettiğini 
açıklıyor :  «Çin Komünist Partisi yöneticilerinin politikası, Mark
sizm-Leninizmden, milliyetçi, küçük-burjuva, prensipsiz, özünü ve 
savaş yönemlerini troçkizmden a lınış bir gerilemedir. Çinli yöneti
cilerin dile getirdikleri düşünce ve görüşler, yeni tarihsel şartlar 
içinde troçkizmin yeni b ir  şeklidir, ik tidarda bulunan hir partinin 
savunduğu tl'oçkizmin bu yeni şekli, büyük ülke şoveııliği, ırkçılık, 
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soleu avuntürizın, Sovyet aleylıtarlığı ve parçalayıeı, fraksiyonel! 
bil' faaliyet şeklinde beliriyor . . .  » 

SBKI> Merkez Komitesi Şuhat toplantısında kalnı l edilen dokü-
, manların yayınlanması, milletlerarası komünist hareketinin ve bu 
hareketin emperyalizme karşı, barış, demokrasi ve sosyalizm uğrun
da yürüttüğü savaşın birliğini sağlıyaeak j Çin Komünist Partisi 
yöneticilerinin anti-leninist platformunu, parçalayıcı faaliyetini açığa 
vuracaktır. A lman Birleşik Sosyalist Partisi Merkez Komitesi, 
SBKP-nin aldığı kararları kuvvetle onaylamakta ve destekle
mektedir.» 

Polonya Birleşik İşçi Partisi gazetesi Trybuna Lltdu ile diğer 
Polonya gazetelerinde, «Komünist hareketinde ve sosyalist cephede 
birliğin sağlanması meselesi» başlıklı hir makale yayınlanmıştır. Bu 
makalede şöyle denilmektedir : 

«Çin Komünist Partisi yöneticileı'i, SBKP X X .  Kongresinin temel 
prensiplerine, yani çağımızda insanlığı bir harp felaketinden kurtar
ma imkanlarını açan, komünist partileriyle sosyalist devletler 
arasmdaki münasebetlerde Leninist prensiplerin tekrar uygulan
masını sağlıyan esas idelere saldırıyorlar . . .  

Partimiz, Çin Komünist Partisinin hattını yanlış ve olumsuz 
bulduğ'unu, Sovyetler Birliği Komünist Partisinin ideolojik tutu
munu ve Sovyetler Birliğinin dış politikasmı tamamiyle destekle
diğini defalarca belirtti. Bugünkü kritik şartlar içinde, partimiz bu 
desteklemeyi, bu dayanışmayı daha da kuvvetle belirtmektedir. » 

Makale daha sonra şunları belirtmektedir : «Dünya komünist hare
ketinde, sosyalist eephede, btrliğin bozulmasmdan, zayıflamasından 
sadece emperyalistler yararlanır ; bütün komünist  partilerinin, bütün 
devrimci güçlerin ödevi, bu tehlikeye karşı gelmek, dünya komünist 
hareketinin birliğini Marksizm-Leninizmin ve proletarya en ter
nasyonalizminin prensipleri temeli Üstünde sağlamak için çabalarını 
esirgememektir . . .  » 

«İ şçi hareketinin önünde tarihsel ortak bir amacın bulunması, bu 
harekette birliğin sarsılmaz temelidir. Hakların eşitliğine, her par
tinin, her sosyalist ülkenin bağımsızlığına saygı temeli üstünde, 
hareketimiz için çok önemli olan bütün meselelerde hareket birli
ğini ve dayanışmayı sağlıyacak hareket prensiplerinin danışarak, 
ortaklaşa işlenmesi şarttır . . .  

Partimiz, Sovyetler Birliği Komünist Partisİ ve diğer komünist 
ve işçi partileriyle birlikte, milletlerarası işçi hareketinin ve halk
larm sosyalist toplumunu II birliği için zafere kadar savaşacaktır. » 

Çekoslovakya Komünist Partisi Merkez Komitesi, milletlerarası 
komünist hareketinin bugünkü durumu ile ilgili bir Bildiri yayın
ladı. Merkez Komitesi, bu Bildiride, Sovyetler Birliği ,Komünist 
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Partisi Merkez Komitesinin tutum ve kararlarını, komünist ve işçi 
partileri arasında yeni hil' toplant teklifini desteklemektedir. 

Çin Komünist Partisİ yöneticilerinin faaliyetini şiddetle suç
layan Çeskoslovakya Komünist Partisi, Çi1l1i yöneticilerin ideolojik 
platformunun, Moskova Komünist ve İşçi Partileri Toplantılarının 
dokümanlarında işlenen milletlerarası komünist hareketi politi
kasının bir revizyonundan başka bir şey olmadığını belirtmektedir. 

Çekosloyakya Komünist Partisi Merkez Komitesi Bildirisinde şöyle 
denilmektedir : «Partimiz, SBKP-nin tutum ve davranışlarını, olay
ların tehlikeli bir hal almasını önlemek ve milletlerarası komünist 
hareketinin birliğini kuvvetlendirmek için sarfettiği olumlu sabırlı 
çabalarını fevkalade takdir etmektedir. Mevcut anlaşmazlıkları çöz
mek, Çinli yöneticilere faaliyetlerinin doğurduğu zararları anlatmak 
amaciyle hareket eden SBKP kardeş partilerin desteği ile azami 
sabrı, iyi niyeti ve soğııkkanlı1ığı göstermiş tir . . .  

Kardeş partilerin çoğunun düşüncesine uyarak, şu kanaate var
dığımızı belirtmek isteriz : Açık polemiğe son verme tekliflerine sis
temli bir şekilde kulak asmıyan Çin Komünist Partisinin yıkıcı faali
yetinin sonucu olarak meydana gelen bugünkü durumda, komünist 
ve işçi partilerinin başlıca ödevi, milletlerarası komünist hareketinin 
birliğini, ve bu hareketin programını teşkil eden Leninist ha ttı 
açıkça ve kesinlikle savunmaktır . . .  » 

Finlanda Komünist Partisi iV/erkez Komitesi Politbürosu, Çin 
Komünist Partisi yöneticilerinin açık polemiği durdurma ve birliği 
tekrar kurma tekliflerini" reddetmeleriyle, milletlerarası komünist ve 
işçi hareketinde meydana gelen yeni durum ve şartları tartışmıştır. 
Politbüro, FinMnda Komünist Partİsi Merkez Komitesinin 22-23 
Şubat tarihli toplantısında alınan kararın yayınlanmasıııı onay
lamıştır. 

Bu kararda belirtildiği gibi, 1963 Kasım ayında, Finlanda Komü
nist Partisi Politbürosu, komünist partileri arasında toplaneak 
milletlerarası bir konferansın er geç gerekeceğini düşünmekle lıeraber, 
bu konferansın çok acil bir mesele olmadığı kanaatindeydi. Ayııı t arih
lerde, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi, Çin 
Komünist Partisi Merkez Komitesine, açık polemiğe ve karşılıklı 
suçlamalara son verme, bu meseleleri kardeşçe yürütülecek tartış
malar yoluyle çözme tekliflerinde bulundu. 

Oysa, Ç KP yöneticileri bu tekliflere kulak asmaddar, Marksist
Leninist partilere karşı daha da şiddetle saldırmağa devam ettiler. 
Bunun sonucu olarak, Bildiride belirtildiğine göre : 

«Finlanda Komünist Partisi Merkez Komitesi, Çin Komünist 
Partİsİ yöneticilerinin, mil letlerarası komünist hareketi içinde yürüt
tükleri parçalayıcı, yıkıcı, i ftiracı kampanyası karşısında, artık su-
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sulamıyacağı kanaa tindedir. Komünist hareketinde parçalanma 
tehlikesinin önlenmesi, Marksist-Leninist prensiplerin savunulması 
için, bütün giiçlerimizi birleştirmeliyiz. Bu şartlar içinde, komünist 
ve işçi partilerini bir araya getirecek bir milletlerarası toplantının . 
düzenlenmesi, en aktüel mesele olmuştur. » 

(Devamı gelecek sayımızda) 
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.ll ektu plar ve notlar 

Kadınlar aktif güçlerdir 

Arjantin Komünist Partisinin hayatında ve savaşlarında, kadın
ların oynadığı rol çok önemlidir". Kadınlar, bütün demokratik ve 
işçi hareketlerinin kampayalarına aktif bir şekilde katılıyorlar. 
Gittikçe artan savaşkanlıkları, şuurlanmaları, partimizin saflarına 
gittikçe daha fazla girmelerinde görülür. 

Buenos-Ayres-de parti üyelerinin % 29-u kadındır (bazı böl
gelerde daha da fazladır.) Chacarite mahallesinde partiye katılan 
350 yeni üyeden 15-i kadındır. Fabrikaların kapılarında düzenlenen 
üye toplama kampanyalarında, kadın işçiler yoldaşl�rımızı büyük 
dostlukla karşılıyorlar. Flores mahallesinde, 56 kadın ve erkek 
komünist partisine 100 yeni üye kazandu·dılar. Bu 100 üyenin 56-s1 
kadındır. 

Matederos mahallesinde, öğrenci analarıyla işbirliği yapan partili 
kadınlar, bir okuldaki öğretmen sayısını arttırmak için ( 1  öğretmen 
100 öğrenciyi okutuyor) bir kampanya düzenlediler. Çok başarılı 
geçen bu kamp'anya, bü tün mahalleye yayıldı. Çabalarmm yetersiz 
olacağını gören yoldaşlarımız, bu işe katılacak üye toplamağa baş
ladılar. 5 çocuk anası eski bir peronist, partiye giren ilk üye oldu . 
Peşinden de 20 kişi (çoğunlukla kaduılar) partiye girdi. 

Buenos-Ayres-de olduğu gibi, ülkenin birçok yerinde, işsizlik ve 
hayat pahalılığı durmadan artıyor. Komünist kadınların yönettiği 
ev kadınları, çeşitli kampanyalar düzenliyor. hükümetten karabor
sacılara karşı daha etkili tedbirler almaslIlı istiyorlar. 

18 Aralık 1963 tarihli büyük nümayiş, bu savaşın tipik bir örne
ğidir. Ev Kadınları Komitesinin çağrısına uyan yüzlerce kadlIl, şehrin 
çeşitli mahallelerinden gelip Mayıs Meydanında toplandılar. Halkın 
alkışları arasında ilerliyen nümayişçiler, Belediye Sarayına ve Vali 
Konağına gittiler. N ümayişçilerin temsilcileri, yöneticilerle görüştü
ler. Sokaklarda mitingler düzenlendi, hayat pa halılığına karşı şiaı'lar 
hep bir ağızdan tekrarlandı. 

Komünist kadınlar, pazarlarda, çarşılarda, sokaklarda halkla 
konuşuyor, hayat pahalılığının sebeplerini açıklıyor, emekçi kadlIl
ları, mahalle komşu kadınlarını komisyonlar kurmağa, savaşa katıl
mağa davet ediyorlar. Kısa bir zaman içinde, buna benzer 50 kadar 
hareket düzenlendi, duvarlara ilanlar yapıştırıldı, el ilanları kapı 
kapı dağıtıldı. Onse mahallesinde, büyük bir pazarda düzenlenen nü
mayişten sonra, 100 kadın Ev Kadınları Komisyonuna üye yazıldılar. 
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Matadero mahallesinde, hir fabrikanın kapısında söz alan bir yolda
şımız, etrafına 40 kadın topladı, 10 kadın bil' komisyon kurdu. ışçi 
mahallesi olan Barraeas'da 4 komisyon kuruldu. 

Saavedra mahallesinde, karaborsaeıların para ile tuttuğu kimseler 
ucuz satış yapan bir belediye mağazasında yangın çıkarttılar. Kadın
lar hemen toplandı. Yüz kadın mağazanın tekrar açılmasını ve 
suçluların cezalandırılmasını istiyen bir dilekçe düzenlediler. 16 ka
dın bu dilekçeyi hemen o akşam Belediyeye götürdü. 

Açlığa karşı savaş ı:ok çeşitli şekillerle yürütülüyor. La Hoca 
mahallesinde, kadınlar, bir işle tmenin kapatılmasiyle açıkta kalan 
işçiler i�'in bir yemekane kurdular. Gönüllü - itfaiyeciler binasında 
açılan yemekane Anneler Komisyonunun ve bütün mahallenin yar
dım ve dayanışmasıyla işliyor. Baraceas mahallesinde, öğretmenler, 
çoeukların dersleri güçlükle takibetmelerinin besinsizliğin sonucu 
olduğunu açıklayınca, Anneler Komisyonunun yardımıyla bu mahal
lede de hemen bir yemekane kuruldu. 

A rjantin Kadınlar Birliğinin Buenos-Ayres şubesi, ev kadınlarını 
yetiştirme ve örgütleme işinde büyük bir rol oynuyor. Şehrin her 
mahallesinde, Birliğin bir şubesi vardır. 

Bu savaşa katılan kadınlar, partimizin etrafında ' toplanıyorlar. 
1963 yılı içinde 2000 kadın partiye alındı. Kadın işçilerin ve ev 
kadınlarının özel isteklerini ineeleme, savaşlarını örgütleme ve 
düzenleme, ve yeni kadın militanlarımızı yeti�tirme alanlarında çok 
önemli bir rol oynıyan Kadın Komisyonlarını kuvve'tlendirmek ve 
yeni hücreleri yönetebilmek İçin, örgütleme ve kadro yetiştirme 
işine çok önem vermemiz gerekiyor. 

�'usarıa DO fl/l İNG U HZ 
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naskıya Ye demokratların takibine karşı 

Brezilyada gericilerin saldırıları 

31 Martta başlıyan askeri hükümet darbesi, 48 saat sonra Joao 
Goulart hükümetinin düşmesiyle sonuçlandı. Emperyalistlerin yardı
mmdan yararlanan gerici askeri bir diktatorya, reformcu burjuva 
hükümetinin yerine geçti. Böylelikle, devrimci harekete, demokratik 
ve yurtsever güçlere çok büyük bir darbe indirilmiş oldu. Bu darbe, 
bütün Latin A merikanın durumunu olumsuz bir şekild(' etkiliyecek
tir. 

Brazilyada eeı'eyan eden olayların bazı yönleri haIU aydIIllanmış 
değildir. Ama hükümet darbesinin sosyal sebepleri ve bu darbenin 
niteliği apaçıktır. 

Demokrat bir burjuva olan Goulart"ın, büyük toprak mülkiyetini 
sınırlamak, Brezilya-nın bağımsız gelişmesini hızlandırmak için 
aldığı ilk konkre tedbirler, dış politikasının oldukça bağımsız niteliği, 
bütün vatandaşlara oy hakkı verme teklifi, ülkenin varlıklı sınıf
ları ve Amerikan emperyalistleri için hüyük ve göz yumulmaz teh
likelerdi. Ülkenin sosyal ve ekonomik alanlarda az gelişmiş oluşun
dan faydalanan bütün unsurlar, yani büyük toprak sahipleri, bur
juvazinin emperyalistleI'le bağlı çevreleri, rüşvete alışmış valiler, 
ordunun gerici yüksek komutanları, kilisenin büyük bir kısmı, 
Amerikan petrol şirketleri ve Pentagon-un askeri çevreleriyle bir
leşerek Goulart' a cephe aldılar. Cmılart'ın kendisini tu ıacaklarmı 
sandığı, hiç olmazsa, tarafsızlığına güvendiği başka güçler de bu 
g�riei unsurlara ka tıldı. Yurtseverlikleriyle, «demokrasiye bağlılık� 
larıyla övünen subaybrııı �'okluğu, liberal geçinen büyük burjuvazi, 
düne kadar A merikan kıtasının bütün hükümetlerine «çok geniş 
reformlar» tavsiye eden Beyaz Saray-la Amerikanın Dış İ şleri 
Bakanlığı, bütün bu güçler, kritik anda, gerçek reformlara, gerçek 
bir demokratlaşmaya, gerçek bir bağımsızlığa yol açacak tedbirlere 
şiddetle karşı koydular. 

Komplo aylardır içerden ve dışardan hazırlanıyordu. C;oulart 
vaadlerini gerçekleştirmek, kanunlaştırmak isteyince, olayların 
seyri birdenbire hızlandı. Amerika Dış İşleri Bakanlığının 29 Mart 
tarihli, -«komünist sızıntıları» ndan, Goulart'ırı komünistIere göster
diği -«hoşgörürlük .. ten söz eden beyanatı, hükümet darbesini adeta 
kışkırtıyordu. Deniz kuvvetlerindeki memnuniyetsizlikten doğan 
olaylar, komplocular için elverişli bil' bahane oldu. «Komünizm 
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tehlikesi., ni kl ı l laııul'II k, kararsız ıl11sl ı rlarl da peşlerinden sürükliye
bildiler. 

Sonrası malıim.  Varlıklı sınıflarla, u şakları, «kanun ve nizam 
, taraftarları» nın zaferini sevinçle kulluyor. Bütün ülkede komünist
lere karşı Makkartist metodlar uygulanıyor. Milli Ticaret Birliği, 
askeri cuntaya 3 milyarlık bir kredi açtı. Amerikan ve Federal 
Almanya tekelleri, Brezilyada yeni yatırımlar yapacaklarını bildir
diler. Askeri hükümet darbesini yapanların ilk işi, Goulart hükü
metinin kısmİ toprak reformu kararını yürürlükten kadırmak ve 
ülkede okuma yazma bilmernezliği yoketmek için hazırladığı pIanın 
uygulanmıyacağını açıklamak oldu. 

Unutrnıyalım ki, Brezilyadaki düzen, Amerikanın en çok metheı
tiği düzen şekli, yani parlamentar bir burjuva demokrasisiydi. 
«İ lerici Birliğin » « tavsiye ettiği reformlara oranla, Goulart'ın teklif 
ettiği reformlar çok dar bir çerçeve içinde kalıyordu. Bu reformlar, 
barışçı yollarla uygulanacaktı. Gerçekte, 31 Mart ile 2 Nisan arasın
da yapılan darbe tamamen Ilııti demokratik ve Anayasa aleyhtarı geri
ci bir askeri hükümet darbesidir. Bu darhe, 1960- 1963 yıllarında, 
Latin Amerikada bir «yeni kurs» uygulanmasını istiyenıerin reddet
tikleri askeri darbelerden hiç farklı değildir. 

Bütün bu olaylar, bize, Amerikan yönetici çevrelerinin iki yüzlü
lüğünü tanıtlıyor. Bu çevreler, Anayasaya karşı yapılmış bıı hüku
met darbesinden dııydukları sevinci açık�'a belirtirken, bıı darbenin 
«Anayasa rej imini desteklediğini söylediler. Bıı beyanat, burjuva 
basınında bile, genellikle tasvip edilmedi. ıVew- York Times bu 
konuda şunları yazdı : «Bu hükümet darbesi, Pentagon komutan
larının Başkan Johnson'a karşı yapacakları herhangi bir hükümet 
darbesi kadar Anayasaya uygun sayılabilir. » 

B rezilya halkı, gericilerin bu tutumuna gereken cevabı elbet vere
cektir. Ama bu anda, dünyadaki bütün demokratik güçlerin ödevi, 
gericilerin Brezilyada uyguladıkla ı'ı ıedhişi şiddetle protesto e t
mektir. 

Brezilyada, bu anda, bütün ilerici unsıırları yok etmek üzere, bü
yük bir «temizlik hareketi» ne başlanmıştır, Binlerce memur işlerin
den atıldı. Yüzlerce siyaset adamı, yüzlerce liberal düşünceli. demok
rat vali, belediye reisi, vazifelerinden çıkarıldı, ve tevkif edildi. 
Askeri euntanm, Kongreden «ihraç» ettiği 40 senatör ve millet
vekilinin dokunulmaz1ığı kaldırıldı. Sendika yöneticileri hapse atıldı, 
sendika teşkilatları ordunun kontrölü altına alındı. Emekçilerin 
bütün kiıit' örgü ıleri kapatıldı, binaları yağma, gazeteleri yasak 
edildi. 

Brezilyada bııgünedek görülmemiş geniş çapta tevkinel' sürüp gidi
yor. Bıı yıldırma ve tedhiş politikası, Uruguay La .lIanana gazete
sinin yazdığına göre, yalnız muhaliflere kar�ı değil, «Brezilyada 
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cereyan eden önemli politik olaylar hakkında düşüncelerini açıklı
yanlar»a karşı da uygulanıyor. Binlerce işçi ve köylü, binlerce asker, 
binlerce sosyalist ve komünis t, binlerce hıristiyan-demokrat hapse 
atıldı. Guanabara eyaletinde 5000, H io de .Taneiro' da 2000, Miııas 
Gerais' de 3000 den fazla, Hio Crande-do-Sul'da 5000 kişi tutsak 
edilmiştir. Ülkeden kaçabilenlerin anlattıklarına göre, Rio Grande
do-Sul-da, Goulart ve özellikle Brizola taraftarı diye tanınmış olmak, 
tevkif edilmek için yeter bir sebeptir. Tevkif edilenlerin sayısı o 
kadar yüksek ki, birçok savaş gemisi, hapisane olarak kullanıl
maktadır. Binlerce insan Fernando de Noronha adasına uçakla 
götürülmüştür. Her yerde demokratlar öldürüıüyor. Uruguay gazete
lerinin hildirdiğine göre, Hecife-de, eski ilerici vali Arrais'in özel 
kalem müdürlüğünde çalışan G .  Bezerra, parça parça edilerek 
öldürülmüş. Albay A. Alcantara Monteiro'nun da öldürüldüğü bil
diriliyor. Rio de Janeiro'da, sendikacı lider Antildo Pascoal Viana 
yakalandığı binanın beşinci katından sokağa atılarak öldürüldü. 
Ülkenin iç bölgelerinde ise, büyük toprak sahiplerinin para ile 
tuttukları kiralık katillerin ne kadar cinayet işledikleri, öldürülen 
köylü militan sayısının ne kadar olduğu henüz kesinlikle bilinmiyor. 

Bazı sağcı politikacılar hile bu tedhişin doğru olmadığını söy
lüyorlar ; şeklen de olsa, kanunlara riayet edilmesini istiyorlar. Ama 
gericiler gemi azıya aldılar. Goulart'ın gerçekleştirmeğe çalıştığı 
reformlarla imtiyazlarının tehlikeye düştüğünü gören gericiler, 
geçirdikleri korkunlın acısını çıkarıyorlar. Brezilya halkına daha 
mu tlu b ir gelecek sağlamak için yıııard ır savaşan binlerce insanın 
hayatı bugün tehlikededir. 

Birçok ülkede devrimciler, demokratlar, liberaller, ilerici örgütler, 
insan haklarını ayaklar altına alan bu tedlıişi protesto ediyorlar. 
Tevkif edilenlerin hemen serbest hırakılmasını, Anayasa garanti
lerinin yeniden uygulanmasını ve teşkilatlanma özgürlüklerine saygı 
gösterilmesini is liyorlar. 

Latin Amerika devrimcileri ve yurtseverleri, Amerikan emper
yalizminin desteğine güvenen zengin sınıfların yeniden hücuma 
geçtiğini anlıyorlar. İ lerici güçler, Brezilya olaylarından çıkarılacak 
politik ve pratik sonuçları doğru olarak değerlendirmeli, gericilere 
karşı yürütülecek savaşta saflarını birleştirmelidir. 

Latin Amerikanın bugünkü sosyal, ekonomik ve politik yapısı yok 
olmağa mahkumdur. Bu çürümüş yapıları hiçbir güç kurtaramaz. 
Bütün kıtada, devrim günün meselesidir. Ne tedhiş, ne de gerici 
hükümet darbeleri devrimi durdurabilir. Bu ı;abalar, devrimi daha 
da Iwçınılmaz hale getiriyor, daha da hızlandırıyor. Halk yığınları 
uyanıyor, savaş şuuruna varıyor. Tarihsel gidiş durdurulamaz, dev
rimci süreç önlenemez. 

C. H UHİo 
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Jtüldlwı 

Kıbrısı, lar barıs ve dostluk icinde 
i , 

yaşıyabilirler ve yaşaınalzdırlar 

«Barış ve sosyalizm probleınleri� dergisinin 
muhabiri, Kıhrıs Eıııekçi Halkının İlerici Par
ı isi-A KEL(I)-iıı sekreteri E. Papaioannou ve 
A KEL-in Politbüro üyesi A .  Ziartidis'tcn 
Kıbrıs konıısuyle ilgili aşağıdaki soruları cc
eaplaııdl l'lııalarını rica "tmiştir. 

PapaioalUwu ve Ziartidis yoldaşlıı ı' soru 
la ra aşağıdaki cevaplan vermişlerdir. 

Soru : Kıbrısın bugünkü durumu hakkında ne düşünüyorsunuz '! 
Size göre ülkenin bağımsızlığını ve güvenliğini, Kıbrıslı Türklerle 
Kıbrıslı Rumiarın bir arada, barış i çinde yaşamalarını sağlamak için 
neler yapılmalıdır ? 

Cevap : Kıbrıs, 580.000 nüfuslu küçük bir ülkedir. Emperyalistler 
tarafından aldatılan Türkler bu nüfusun 1/5 ini teşkil eder. NA TO
nun ve özellikle İ ngiliz-Amerikan emperyalistlerinin bütün tazyik, 
tehdit ve şiddetlerine rağmen, Kıbrıs 4 aydır bağımsızlığını ve ege
menliğini savunuyor. Bu durum, gerçekten, dünya şartlarının değişti
ğini, yeni bir devrenin başladığını, bu devrede, emperyalizmin artık 
halklara isteklerini zorla kabul ettirecek durumda olmadığını göste
ren 1960 Toplantısının tarihsel tezinin doğruluğunu tanıtlıyor. 

Kıbrıs halkının, yürüttüğü savaşta başarı sağlıyabilmesi iki temel 
etkene dayanıyor: İç etken, halkın birliği. Dış etkense, Sovyetler 
Birliğinin, sosyalist ülkel�rin, . bütün barışçı halkların savaşımıZl 
desteklemeleridir. Halkımız, kurtuluş ve bağımsızlık savaşımızı yıllar
dır yürütüyor, ama halkımızdaki bugünkü birlik hiçbir zaman 
görülmemiştir. Bunu herkes itiraf ediyor. Emperyalizme karşı, 
bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve milli şeref uğrunda yürütülen sa
vaşta görülen bu birlik, geni� halk tabakaları arasında olduğu kadar, 
aydınlar arasında da büyüktür. Partiler arasındaki görüş farkları, 
fanatizmin her türlüsü ikinci plana geçti. Kentlerde, köylerde, 
inançları, dinleri, partileri, sosyal durumları ne olursa olsun, insan
larımız işbirliği yaparak, milis ve kolektif yardım hizmetlerinde 
çalışıyor, para toplama kampanyalarına katılıyor, ortaya çıkan ve 
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çıkabilecek bütün tehdit ve tehlikelere kaı'�ı savaşıyorlar. Ülkenin 
bağımsızlığını kuvvetlendirrnek ve dış tehditleri sonuçsuz bırakmak 
için yürütülen si:ı.vaşta, partimiz bütün gücüyle, hükümeti, kayıtsız 
şartsız destekliyor. A KEL bütün güçlerini, bağımsızlık uğrunda\ 

yürütülen savaşta hükümetin hizmetine vermiştir. 
Fakat ikinci etken de çok önemlidir. Sosyalist ülkelerin, özeııikle 

Sovyetler Birliğinin yardımı, özgürlüksever bütün halkların desteği 
olmasaydı, emp.eryalistlerin oyunlarını. Kıbrısın düşmanlarının sal
dırma planlarını bozmak ve önlemek için, sadece birlik yetersiz bir 
etken olurdu. Bugün, Kıbrısın, N ATO-cu emperyalistlerin elinden, 
Sovyetler Birliğinin bize gösterdiği yardımın sayesinde kurtuldu
ğunu kabul etmiyecek belki tek bir Kıbrıslı yoktur. Biz Kıbrıslılar, 
özgürlüksever bütün halkların, özeııikle Sovyetler B irliğinin ve 
sosyalist ülkelerin bize gösterdiği dayanışmayı ve desteği şükranla 
anıyoruz. 

Sovyetler Birliğinin, bütün sosyalist ülkelerin. milli bağımsızlığı 
uğrunda savaşan halkımıza gösterdiği yardım ve dayanışma, Sovyet
ler Birliğinin bağımsızlık hareketlerine yardım etmediğini söy
liyenlerin iftiralarını çürütmektedir. Kıbrısa gösterilen dostluk, Sov
yetler Birliğinin, sosyalist ülkelerin, milli bağımsızlıkları uğrunda 
savaşan halklara sağladığı gerçek ve etkili, tam anlamıyla enter
nasyonalist yardımın en güzel örneğidir. Halkların, boş, etkisiz 
şiarlara değil, bu olumlu, etkili yardıma ihtiyaçları vardır. 

Kıbrısta yürütülen savaş, emperyalistlerin göstermek istedikleri, 
ya da ilk görünüşte belirdiği gibi, Rumlarla Türkler arasında bir 
savaş değildir. Bu savaş NATO-ya karşı, özeııikle İngIliz-Amerikan 
emperyalizmine karşı yürütülmektedir. E mperyalistler, yakın ve 
Orta-Doğuda, Arap ve diğer halkların kurtuluş savaşlarına karşı, 
Kıbrısı stratejik bir üs olarak ellerinde tutmak istiyorlar. 

Kıbrısın egemenliğini, milli bağımsızlığını, Kıbrıslı Türklerle 
Kıbrıslı RumIarın yanyana barış içinde yaşamalarını sağlamak için, 
Zürih ve Londra andlaşmalarını feshetmek, askeri üsleri kaldırmak, 
yabancı askerlerin Kıbrıstan gitmelerini sağ'lamak gerekiyor. Kıbrıs 
meselesinin tek çözüm yolu, halkların kendi kendilerini idare etme 
prensipiyle mümkündür. Kanaatimize göre, emperyalistlerin müda
halelerine son verilirse, gerginlik sebepleri de ortadan kalkar. Kıbrıslı 
Türklerle Kıbrıslı RumIar, eğitim, din, kültür meselelerini, eskiden 
olduğu gibi, yine aralarında çözebilirler. Ama Kıbrıs demokratik 
yollarla, özgürlük içinde, çoğunluğun isteklerine göre gelişmelidir. 
Her demokratik ülkede olduğu gibi, Kıbrısta da azınlığın hakları 
varılır. Kıbrıs RumIarı, Türk azınlığının haklarını garanti altına 
almağa hazırdırlar, bunu defalarca tekrarlamışlardır. 

Partimizin tutumu açıktır : AKEL, Adadaki bütün emekçi halkın 
partisidir. Yani RumIarın, Türklerin, ve Kıbrısta yaşıyan diğer 
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azınlık gruplarııılII partisid ir. Yakııı zaman lara kadar, A KEL-de 
üye olan Türklerin sayısı oldukça yüksekti ; 3000 den fazla Türk 
i�\!isi, Kıbrıs ( �enel iş Federasyonu (PEO) na üye olmuştu. Bu sayı, 
Türk sendikalarındaki Türk üye sayısından yüksekti. 1958-de iki 
cemaat arasında çatışmalar başlayınca, Türk tedhişcileri A KEL-e 
üye olan birkaç Türkü öldürdüler, Yıldırma yoluna giderek Türk 
işçilerini PEO-dan ayrılmağa, Türk sendikalarına girmeğe zor
ladılar. Bu yüzden, A KEL-e üye olan Türklerin sayısı da azaldı. 
Bütün bunlara rağmen, AKEL, Türk işçileriyle bağlarını koruyor. 
Bugünkü güç şartlar içinde, partimizde ve Merkez Komitesinde 
Türkler bulunmaktadır. 

AKEL, Programında da açıkladığı gibi, Türk azınlığının eşit hak
lara sahip olduğunu kahul ediyor. Başkan Makarios ve bütün 
Kıbrıs halkı gibi, A KEL de Türk azınlığına gereken bütün garan
tileri verrneğe hazırdır. 

Soru : Yabancı basında, Kıbrıs Rumlarının takibine maruz bıra
kılan Türk muhacirlerinden sık sık bahsediliyor. Bu konudaki dü
şünceniz nedir ? 

CeiJap : Türk muhacirleri meselesi diye gerçekten bir mesele var. 
Ama bu meseleye kim sebep oldu, bunun sorumluluğu kime ait ? 
Türk muhacirleri meselesi iddia  edildiği gibi RumIarın yaptıkları 
zulüm ve baskının sonucu değildir. B u  tamamiyle yalandır. İ ngiliz 
birlikleriı,ıin yardımıyla, Türk cemaatinin şöven yöneticileri ve 
terörcü Türk ekstremistleri, Aralık olaylarına kadar Rumlarla dost
luk içinde yaşıyan Türkleri yerlerinden etti, onları başka bölgede, 
özellikle Lefkoşe Türk bölgesinde topladılar. Amaçları, Türklerin 
çoğunluk la bulunacağı bölgeler meydana getirmek, böylece adanın 
taksimini, hiç değilse federal veya bölgesel bir sistemin kurulmasını 
istiyebilmektir. 

Türklerin muhacirliği, yani toplanmaları çeşitli yollarla sağlanıyor. 
Önceden, RumIarın ka tliam yapacakları şayiası çıkarılıyor ;  korkuya 
kapılan basit insanlar «emniyet» te olmak için, yerlerinden olup 
mahacirliği göze alıyorlar. Ama bu metod genellikle pek başarılı 
olmuyor, Türk köylüleri Hum komşularından bir tehlike görmüyor
lar. O zaman işte, doğrudan doğruya tedhişe başvuruluyor. Yerin
den kıpırdamak istemiyen Türkleri dövme halleri çoktur. 

İşte, Türk muhacirleri meselesi böyle icadedildi. Türk muhacir
lerinin durumu gerçekten pek zor, yaşama şartları çok güç. Bütün 
kışı çadır altında, yahut okullarda, çeşitli binalarda barınarak 
geçinrneğe mecbur kaldılar. N ATO-nun ve emperyalistlerin amaç
larına hizmet eden yöneticilerinin oyunlarına kurban giden Türk
lerin durumuyle Kıbrıs hükümeti yakından ilgileniyor, onlara yar
dım etmek istiyor. Partimiz, muhacirlerin evlerine dönmelerini, 
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Rum kom�ulariyle barış içinde ya�amalarını sağlamak için elinden 
geleni yapıyor. 

Soru ,' Emperyalist basın, Kıbrıslı Humlarla, Kıbrıslı Türklerin, 
artık bir arada yaşıyamıyacalarını iddia ediyor, bu kanaati bütün 
dünyaya yaymak istiyor. Bu konudaki düşünceleriniz nedir ? 

Cevap ,' Son zamanlarda, Türk azınlığının namuslu unsurları, 
çatışmalara son verilmesini açıkça istiyorlar, seslerini yükseltiyorlar. 
Örneğin, Patos'lu bir bilim adamı, Dr Ali İhsan, Başbakan İnönü'ye 
bir mektup yolladı. Bu mektubunda, Dr A li İhsan, İnönü'den ,  Türk 
şöven yöneticilerin is teklerine kulak asmamasını, Adanın normal bir 
duruma dönmesine yardım etmesini istedi. Başka bölgelerde de, 
aynı olumlu tutumu takınan Türkler çoktur. Türk azanlığının bölge 
temsilcileri, iki cemaatin işbirliği yapmasına, yanyana barış içinde 
yaşamasına taraftar olduklarını açıkladılar. Zaten karma nüfuslu 
köylerin çoğunda, Rumlarla Türkler arasında en ufak ça tışma 
olmamıştır. Bu köylerin çoğunda, Rumlarla Türkler gayet normal 
işliyen, iki cemaatin mallarını garanti altına alan, Türklerle Rum
ların barış içinde yaşamalarını sağlıyan, en ufak ça tışmaya meydan 
vermiyen karma komiteler kurdular. 

. 

Rumlarla Türklerin beraber yaşıyabileceklerinden, işbtrIiği yapa
bileceklerinden en ufak şüphemiz yok. Yılların tecr übeleri bunun 
mümkün olacağını göstermiş tir. Hum ve Türk tarım işçileri aynı 
çiftliklerde çalışıyorlardı. MadenIerde, fabrikalarda, yapı işlerinde, 
limanlarda, genellikle üretimin bütün kollarında, Rumlarla Türkler 
bir arada çalışıyorlar. Rum işçileri ile Türk işçileri sınıf savaşını 
beraber yürüttüler. Kıbrıs sendika hareketindeki bütün grevlere 
beraber katıldılar. 

Soru ,' İngiliz emperyalistleri, Kıbrısta bulunan İngiliz askerlerinin 
barışçı bir unsur olduğunu iddia ediyorlar. Oysa A KEL ile Kıbrıs 
hükümeti, İngiliz askerlerinin karışıklıklara sebebiyet verdiklerini 
defalarca tekrarladılar. Bu meseledeki düşünceniz nedir ? 

Cevap ,' Kıbrıslaki İngiliz birliklerinin tutumu başka olsaydı, daha 
doğrusu, Kıbrısta İngiliz askeri bulunmasaydı, hükümet kuvvetleri 
ülkede barışı ve sükunu çoktandır sağlamış olacaktı. 

N oel olayları sırasında, İ ngiliz birlikleri sözde savaşları d ı l ı'durmak 
için müdahale etti. Oysa, Türk ekstremistlerine yardım etmek için 
ellerinden geleni yaptılar. Amaçları hemen ayrı bir Türk devleti 
kurmak, Adanın taksimini gerekli göstermekti. Kıbrıs hükümetine 
yardım etmek şöyle dursun, İngiliz askerleri, ülkenin polis ve ordu 
kuvvetlerine engel oldular ;  adada siikuneti sağlıyacak, durumu 
normalleştirecek bütün tedbirleri de önlediler. 

Neoiden sonra, Lefkoşe-de ateş kesilmesine karar verilince, and
laşmalara göre Adada bulunan Türk ve Yunan birliklerinin hemen 
kışlalarına dönmeleri gerekiyordu. Yunan birlikleri ertesi günü 
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kışlalarma çekildi .  Ama Türk birlikleri oldukları yerde kaldı, ve 
hiila Lefkoşe-niıı kuzey mahallelerini i�gal ediyorlar. Yunan ve 
Türk birliklerinin başlIıda bulunan ingiliz generali Türklerin hu 
hareketine sesini çıkarmadı, bu olay hakklIlda izahat vermedi .  

İngilizlerin Lefkoşe-de, Türk ve Rum bölgeleri araslIlda kurdukları 
ve «Yeşil Hat» dedikleri hat, gerçekte tedhişçileri kommağa, işledik
leri cinayetleri örtrneğe ya rıyor. 

Soru : S ize göre, B irleşmiş M iııetlerin gönderdiği birliklerin Kıl,
fıstaki fOlü ne olmalıdIf ? 

CeIJa p :  Kıbrıs B irleşmiş Milletlerden asker göndermesini istemedi. 
Kıbrısııı bıı askerlere ihtiyacı yoktu. Kıbrıs için tehlike içten değil, 
dıştan geliyor. En büyük tehlike, müdahele tehlikesidir. Ama bu 
mesele artık söz konusu olmuş tu. Türk azııılığı, kendi güvenliği 
için, BM askerlerinin gelmesini is tiyordu. Türk aZlIllığına karşı 
beslediği iyi niyeti göstermek istiyen Kıbrıs halkı, bunu kabul etti. 
Ama BM askerlerinin ödevi, Adada barış ve sükuneti sağlama işinde, 
sadece Kıbrıs hükümetine yardını etmektir. Bu konuda sorumluluk 
Kıbrıs hükümetinindir. Zaten Güvenlik Konseyinin kararında bu 
nokta özımikle belirtiliyor. BM birliklerinin rolü, bir yardııııcı kuv
vetin oynıyacağı roldür. Bu kuvvetlerin, Kıbrısın egemenliğini 
bozacak, hükümetin ödev ve yeteneklerine Laarmz edecek hel' hangi 
bir hareketleri, I\:ıbrıs halkının kararlı direıımesiyle karşılanır. 
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Özel .wl !lfuluf'1 f11 IZ  

Dünya konıünist hareketinin birliği 
ve Çinli yöneticilerin 
parçalayıcı faaliyetleri üstüne 

(:in Komünist Parlisi, S B K P  ve diğer Marksist-Leninist partilere 
karşı geleneksel ideolojik suçlandırmalarına 1960 Baharında ba�ladl. 
Bu snalarda Ç inde çe�itJi yazıların toplandığı malı u t « Yaşasın 
Lenin;zm» broşürü yayınlan rn l � Lı .  H ro�ürdeki yazılarda Ç KP-n iıı, 
1957 Dekhimsyonunun ana prensipleriyle çelişme halinde olan . �'a
ğımızın birçok meselelerine dair hatalı gürüşleri yel' almı� l l .  

Bu yazımızda, SBKP ve diğer Marksist-Leninist partilerle (: in 
Komünist Partisi arasında ayrılık konusu olan meselelel'le ilgili 
yayınlanan materyallerin özetini vererek, dergimizde sözü geçen 
ayrılıklar konusu üstüne birçok yazı çıkmasına rağ'ınen, mese
le/erin bugünkü ak ıüelliğini gözönünde tutarak, bu ek yazımızla, 
ayrılık konusu olan bazı bel l ibaşlı meseleleri bir daha aydınla tmak 
is tiyoruz. 

Komünist ve işçi partilerinin 1960 Moskova ToplanLISl1ı da,  (:irıli 
yoldaşlar, 1957 Dekliirasyonundan esas prensip meselelel'de ayrılan 
hatalı görüşlerini savunmağa kalkıştılar. Bu hatalı görüşleri kabul 
etıniyen Toplantı, 1957 Deklihasyonunuıı doğruluğunu tas: l ikl\'d i .  
Milletlerarası durumda beliren değişiklikleri gözönünde t u tara k  
Deklarasyonu h irçok noktalarda geliştirdi, genişletti. B i ldiride. 
Marksis t-Leninis t teorinin, sosyalist devrimi,  proletarya dik tatör
lüğ'ü, işçi sınıfının hegemonyası, dünya sosyalis t sis temi, onun ge
lişme kanunları, dünya devriminin gelişmesinde sosyalist mem
leketlerin yeri ve gücü, bugünkü emperyalizmin karakteri, sosyalist 
ve kapi talist memleke ılerin bil' arada ya�aması, mi tli kurtulıı� müca
delesinin rolü, onun bugünkü devredeki özetlikleri ve ödevleri, demok
ratik devrimin sosyalist devrime geçisi, komünis tlerin kitleler 
içinde çalışma metod ve şekilleri v. s gibi önemli meseleleri daha da 
geliştirilmi�tir. Toplan tıda kabul edilen Bildiri, Çin h.omünist 
Partisi de dahil olmak üzere, 81 parti' tarafından imzalandı. Böylece 
esas ayrılıklarııı hiç olmazsa ana ha tlariyle berLaraf edildiği ve 
komünist hareketinin, ödevleriııi yapabi lmesi için gayretlerini bir 
araya Loplıyabileceği ümidi doğmuştu. 

Fakat B ildirinin kahulünden bir müddet sonra. Çinli yolda�lar 
yeniden, bu defa daha şiddetli  ınürıakaşa açarak SBK P ve diğer 
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kardeş �Iarks ist-Leninist part ilel'e kaJ'�1 suçlandırma ve Iıücıımlarda 
bııhındular. Ru suçlandırma ve hü('unılal' özeııikle, 1962 Aralığında 
Çin parti basınında, komünist partileı·i tarafından uygulanan netice 
ve kararları t enki t eden seı·i halinde makalelerin yayınlanmasından 
sonra daha da şiddetlendi. 

Çinli yöneti(�iler yayınladıkları makalelerle, Marksist-Leninist 
partilerin genel hattının ayrı ayl'l meselelerini değ' il, bir tüm olarak 
komünisı. partilerinin 1957 ve 1960 Toplantılarında kabul ettikleri 
strateji ve tak t i ğini revize etmek eğilimini gösterdiler. 

�: KP yöneticileri, bununla yetinmiyerek, ideolojik ayrılıkları po
litik alana da geçirdiler. Sosyalist memleketlerle münasebetlerini 
keskinleştirmek politikasını güttüler. 

Bununla ilgili olarak ÇKP yöneticileri Çinde geniş bil' anti
sovyet propagandasına geçtiler. 

Komünist hareketine büyük zararlar getiren ayrılıkları bertaraf 
e tmek amaciyle SBKP azami dayanıklık gösterdi. 

Fakat buna rağmen, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin 
yayınladığı 14 Hazİran 'tarihli mektubu, ÇKP yöneticilerinin millet
lerarası komünist hareketinin uygulaıırııı� prensip ve görüşlerine 
karşı başladığı geniş taarrıızların bir sonucu oldu. Ayrıca Çinli yöne
ticiler, mektuptan önce Çin basınında yayınlanan makalelerin hel' 
sözü için sorumluluk taşıdıklarıııı da belirttiler. Bununla da ÇKP 
yönetieilerinin, rılarksist-Leninİst partilerin genel hattına karşı baş
ladıkları hüeum ve suçlandırmaların peşinen hazırlandığı öğrenildi. 

« çağımızın bugünkü değişikliklerini hiçe sayarak, lafazanlığın ve 
iktibasların esiri olan Çinli yönetieiler dünya komünist hareketinin 
bütün ana meselelerinin program dokümanlarını soleu oportünizm ve 
milliyetçi açıdan revize etrneğe kalkı�tılar. 

Çinli yönetieilerin bugünIdi hareket hatları, son yıllarda Ç KP
nin hayata geçirdiği h irçok yanlış ka rarların neticesi olarak Çin 
ekonomisinde meydana gelen güçlüiderle sıkı sıkıya bağlıdır. Çin 
Komünist Partisj yöneticileri, halk kitlelerinin dikka tını Çinin iç 
haya tında başarısızlığa götüren esas sebeplerden uzaklaştırmak ama
eıyle, halk yığınlarına bu durumdan çıkış yolunun ancak dünya dev
rimini « çabuklaşurmada» ve « dürtmede» olduğunu telkin etmekte
dirler. Bunun tabii bir netieesi olarak Çinde milliyetçiliği körükle
meğe ve önceleri « milli» üstünlük, daha sonraları « ırk» üstünlüğü 
fikrini yaymağa başladılar. Çin basınında Batının veya Kuzeyin 
«çürümüş», « güçsüz», Doğunun ise . «genç» ve « güçlü» olduğu ifa
delerinin reklamı haftalarea yapıldı. Son zamanlarda vukubulan, 
özel olarak 1960 Toplantısından sonraki olaylar, ideolojik müeade
lede « solcu» oportünizmin, dogmatizmin ve sekterliğin ön planda 
geldiğini ve bunun belli bil' devrede miııetlerarası komünist hare
ketinde La�lı('a tehlike olabileceğini gös termişlerdir. «iktidarda olan 
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bil' parti, «sol('ıı » oportünizme kapıldığı ve yanlış politikasını diğer 
partilere de kabul ettirmeğe çalıştığı zaman, dogmatizın ve sekterlik, 
revizyonizmden daha az olmıyan, ve yalnız onu hayata geçiren 
parti için değil, bü tün komünis t hareketi için ('iddi bil' tehlike olmak
tadır . . .  » 

«İşte bunun içindir ki, sağcı oportonizmi tenkit ve açıklamayı 
zayıflatmadan, «solcu» oportünizme, doı;-ınatizme, ' sekterliğe ve 
politikada avantürizme karşı mücadelenin hızlanması zaruridir. » 

Türkiye Komünist Partisi lVIerkez Komitesi, milletlerarası komü
nist ve işçi hareketinde beliren ve son zamanlarda Çin Komünist 
Partisi yöneticilerinin parçalayıcı, anti-leninist faaliyetlerine yol açar 
şekilde gelişen anlaşmazlık karşısındaki tu tumunu çeşitli vesilelel'le 
açıklamış, gerek 27 Ağustos tarihli toplantısında milletlerarası komü
nizm hareketindeki son gelişmeyi inceliyerek aldığı kararla, gerekse 
«Yeni Çağ» da yayınladığı 20. IV.  1964 tarihli Bildirisiyle, dünya 
komünist hareketinin genel hattına, komünist ve işçi partileri temsil
cilerinin 1957, 1960 Moskova kararlarına bağlılığını belirtmiştir. 

«Anlaşmazlığın çözülmesine elverişli atmosferi yaratmak için Sov
yerler Birliği Komünis t  Partisi Merkez Komitesinin açık polemiğe 
son verilmesi teklifi, parLİmizce memnunlukla ve tam bir anlayışla 
karşılanmıştır. " 

Fakat, Moskova Deklarasyon ve Bildirisine bağlılığı sözde reddet
miyen, anlaşmazlığı bunların yorumlanmasında, uygulanmasında 
gibi gösteren Çin Komünist Partisi yöneticileri 14 Haziran 1963 
tarihli mektuplariyle, gerçekte dünya komünist hareketinin ana 
meselelerinde Moskova kararlarının ruhuyla çelişir bir tutumda olduk
larını açığa vurdular, İ leri sürdükleri görüşlerde olduğu kadar, pratik 
faaliyetleriyle de açıkça Marksist-Leninist prensiplere aykırı, komü
nizm hareketinde birliği parçalayıcı bir yola girdiler. 14 Haziran 
tarihli mektııp dogmatik, sekter, avantüristçe görüşlere örnek canlı 
bir vesikadır. 

Anlaşmazlık ı'e ayrılık konusu olaıı meseleler 

Çin Komünist Partisiyle dünya komünist hareketi arasındaki an
laşmazlığın, ayrılığın mahiyeti nedir ? Çin Komünist Partisi Merkez 
Komitesinin 14 Haziran 1963 tarihli mektubunu okuyan herkes bu 
suali sorabilir. Çinli yöneticilerin bir «Deklarasyonu» olan bu mek
tupta ileri sürülen fikirlerle, Moskova DekIarasyon ve Bildirisi ara
sındaki ayrılığı ilk bakışta anlamak zordur. 

Mesele şurada ki, evvelii, Çinli yöneticiler, devrimizin ana mesele
lerinde Marksist-Leninist partilerin prensiplerine aykırı tezleı' ileri 
sürerlerken, Sovyetler Birliği Komünist Parti sine ve diğer Marksist
Leninist partilere, onların hiçbir zaman ifade etmedikleri, benim-
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semedikleri görü�lel' yü kleıı ıck tedil'lel'. İkincisi, sözde ka/ml ettikleri 
Moskova danı�ma toplan tılal'ınııı dokü manlarına dayııamaya ve böy
lelikle kendi hatalı  görü�lerini, yanlı� tutumlarıııı maskelemeye 
çalışıyorlar. Ç ünkü I ı aıkların barış mücadelesine, ayrı ayrı sosyal 
düzendeki devletlerin barı� içinde yanyana yaşaması prensipine, 
silahsızlanma ve saireye a\.,ıkça karşı görünmenin, tutumlarının iç 
yüzünü dünya kom ü n i s t leri ve barışsever halklar önünde açıkça 
ortaya koymanın onları kendilerinden uzaklaştıracağını biliyorlar. 
Çinli yöneticilerin bu metodları göz önünde tutulmazsa, anlaşmaz
lığın devrimizin haya ti meselelerinde, prensiplerde değil, muayyen 
bazı formü ııer üzerinde olduğu sanılabilir. 

Gerçekte ise, anlaşmazlık, yaşadığımız devI'in en önemli meseleleri 
üzerindedir. Bu meseleler başlıca olarak şunlardır : 

1 .  Milletlerarası komünist ve işç i  hareketinin genel ha ttı 
2. B arış-harp meselesi 
3. Birbirine karşıt iki dünya sis teminin hıll'lş içinde yanyaıı a 

yaşama meselesi 
4. Şahsı putlaştırma ideolojisi ve. pratiğiyle mücadele 
5. D ünya sosyalist sisteminin gelİşmesi ve rolü 
6. Milletlerarası işçi ve miııi kurtuluş hareketlerinin s tratejisi ve 

taktiği meseleleri v .  s.  
Bu meseleleri sosyalist memleke tlerde ve bütün dünyada meydana 

gelen değişmeler, son yıllarda sosyalizmle emperyalizm arasındaki 
güçler dengesi değişikliği, komünizm hareketinde yeni imkanlar 
ortaya atmıştır. Komünis t hareketinin bunlara cevap vermesi ge
rekti ; çağımızın bugünkü gelişme şartlarına ve isteklerine uygun bir 
genel hat çizerek bunu yaptı. 

B ütün dünya komünis t b areketinde yeni bil' devir açan Sovyetler 
Birliği Komünist Partisinin X X .  Koııgresi bu işte büyük rol oynadı. 
Zamanımız komünist hareketinin genel politik ha ttını formüle eden 
1957 ve 1960 Deklarasyon ve Bildirisinde bu nokta belirtilmiştir. 

Ç in Komünist Partisi yöneticileri şimdi başka bir rota tuttular ;  
ana meselelel'de tu tumları d ünya koınünist hareketinden gittikçe 
daha çok ayrılıyor. 

Komünist hareketinin genel hattı 

Her komünist ve işçi partisinin teorik platformunun ve poli tik 
hattının doğruluğ'una miyar, onun pra tik faaliyetinin sonuçları, bu 
sonuçların zamanın ve yerin konkre şartlarına uygunluğu, Mark
sizme-Leninizme, milletlerarası komünist hareketinin genel ha ttına 
bağlıhğıdır. Milletlerarası komünist hareketi, Çin yöneticilerini, işçi 
sınıfını son amaca ulaştıracak ana yolu tayin eden genel hattı revize 
ettiği için yeriyol'. 
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Milletlerarası komünist harekctinin genel ha t tı yaşadığımız dev
rin şu kısa tarifiyle esaslanıyor:  

«Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi ile başlıyan, esas mutevası ka
pitalizmden sosyalizme geçme olan çağımız, birbirine aykırı iki sosyal 
sistem arasında çarpışma çağıdır. Sosyalist devrimler ve milli kur
tuluş devrimleri çağıdır. Emperyalizmin yıkılması, sömürgecilik 
sisteminin kaldırılması çağısH". Yeni yeni halkların sosyalizm yolunu 
tutması, sosyalizm ve komünizmin dünya çapında zafer kazanması 
çağıdır. » 

«ZanıanUnf,zm başlıca üzelliği,  insan toplnmunun gelişmesinde 
diinya sosyalist sisteminin çözücü, kesin bir etken olmasıdır. »  

çağımızda dünya devrim hareketinin karakteri v e  muhtevası, sos
yalizm ve komünizm kuran halkların, kapitalist memleketlerdeki 
işçi sınıfının devrimci hareketinin, ezilen halkların milli kurtuluş 
mücadelelerinin ve demokratik hareketlerin emperyalizme karşı tek 
bir mücadele selinde birleşmesiyle belirir. Dünya devrim hareketinin 
birikmiş muazzam tecrübelerinin genelle�tirilmesiyle meydana geti
rilen Bildiri, çağımızIn özelliğini inceden inceye hesaplıyarak komü
nizm hareketine, emperyalizme karşı b1!-rış uğrunda, demokrasi 
uğrunda,  milli bağımsızlık uğrunda konkre bir mücadele programı 
veriyor. Bu program. çağımızda insanlık toplumunun tarihi geliş
mesinin ana muhtevasıI1l, ana yönünü, ana özelliğini, dünya sosya
list sisteminin, emperyalizme karşı sosyalizm uğrunda savaşan 
kuvvetlerin tayin ettiği noktasından hareket ediyor. Bu program, 
dünya sosyalist sisteminin, çağımızm bütün devrimci güçlerinin her 
yönden gelişmesini, kuvvetlenmesini öngörüyor, emperyalizme karşı 
devrimci mücadele seyrinde sosyalizmin yeryüzünde tam zaferi, 
barış içinde yanyana yaşama şartlarında gelişen ve genişliyen milli 
kurtuluş devrimlerinin sonuna kadar götürülmesi amacmı güdüyor. 
İ ş te dünya komünist hareketinin genel hattı budur. Bu program 
sosyalist partilerine, komünist partilerine, işçi sınıfına, emekçi yığın
larına, bütün halklara ana mücadele yolunu gösteriyor. 

Milletlerarası komünizm hareketinin genel hattı, çağımızın esaslı 
bir teorik tahlilinin, işçi sınıfının ve bütün emekçilerin mücadele 
amaçlarının, bu amaçları gerçekleştirecek araçların organik bir
liğidir. J şte bunun içindir ki, Çinli yöneticilerin yaptığı gibi bu 
ana hattın ayrı ayrı taraflarmı almak, bunları onun diğer tarafları 
ile karşı karşıya koymak bütün hattın başarı ile gerçekleş tirilmesini 
tehlikeye sokmak demektir. 

Deklarasyon ve Bildirinin kabulünden sonra, komünist hare
ketinin pratiği, milletlerarası olayların seyri, dünya komünist hare
ketinin genel hattının doğruluğunu tamamiyle doğruluyor. 
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Çinli yöneticilerin 14 Haziran 196:3 tarihli mektubuna kadar 
çağımızda komünis t hareketinin genel hattı meselesi esaslı bir İlıtiıar 
doğurmamıştıl'. Bu mektupta ise, sadece komünist hareketinde bir 
genel hattın mevcut olduğu şüphesi ifade edilmiş, gerçekte ise mevcut 
genel hatta karşı 25 maddede formüle edilen ayrı bir «genel hat� 
ileri sürülmüştür. 

Barış ve harp meselesi 

Büyük davamızın kaderi, halkların kaderi, büyük ölçüde barış, 
harp ve devrim meselelerinde komünist hareketinin doğru stratejik 
ve taktik tutumlarına bağlıdır. Devrimizde bu meseleleI'in birbirine 
bağlılığının gözönünde tutulması çok önemlidir. Çünkü insanlık 
tarihinde şimdiye kadar ayrı ayrı memleketlerde devrim savaş
larının başarıları, milletlerarası şartların gelişmesine, dünya devrim 
sürecine doğrudan doğruya bu kadar bağlı olmamıştır. 

Dünya komünist hareketi, Deklarasyon ve Bildiride ve Sovyetler 
Birliği Komünist Partisinin XX. ve X X I .  Kongrelerinde komünist
lerin önüne barış uğrunda savaşı, bir dünya nükleer felaketinin ön
lenmesini birinci derecede bir ödev olarak koydu. Dünya komünist 
hareketi dünyada güçler dengesini realistçe değerlendirerek şu neti
ceye varıyor:  Emperyalizmin cibilliyeti değişmemiş, harp tehlikesi 
bertaraf edilmemi� olmakla beraber, başlıca desteği sosyalist devlet
lerin kudretli dayanışması olan bugünkü güçler ortak bir çabayla yeni 
bir dünya harbini önliyebilirler. 

Marksist-Leninis t partiler, barış savaşını sadece insanlık karşı
sında kendi tarihi ödevlerini yerine getirmek, nükleer harbi önlemek 
gibi görmüyorlar; aynı zamanda sosyalizmin ve komünizmin başarı 
ile kurulması için, kapitalist memleketlerdeki proletaryanın dev
rimci savaşının genişletilmesi, emperyalizmin ezgisi altındaki halk
ların kurtuluş hareketlerinin geliştirilmesi için çok önemli bir şart 

, olarak görüyorlar. 
Harp silahlarındaki değişiklik ve bunun muhtemel sonuçlarının 

da hesaba ka tılması gerektir. Nükleer-Roket silahlarının ortaya çık
ması eski harp telakkisini değiştirmiştir. Bu silahlar görülmemiş bir 
yıkma gücüne sahiptir. Yalnız bir tek büyük atom bombasının yapa
cağı yıkımın Birinci ve İkinci Dünya Harplerinde kullanılan silahlar 
da dahil, geçmiş bütün harplerde kullanılmış harp araçlarının yıkım 
gücünden daha üstün olduğunu söylemek işin dehşetini belirtmek 
için kafidir. Bu çeşit bombalardansa binlerce hazırlanmış, biriktiriI
miştir. 

Komünistler bu tehlikeye göz yumamazlar. Biz, bir nükleer harbin 
korkunç sonuçlarını halklara bildirmek zorundayız. Bunun, yani bu 
tehlikeyi göstermenin, Çinli yöneticilerin ileri sürdükleri gibi, kitleler 
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üzerinde "paralize edici» bir etkisi olamaz. Tersine, bugünkü Iıarpler 
hakkında gerçeğin söylenmesi, barış için, harp tehlikesinin kaynağı 
olan emperyalizme karşı kitlelerin iradesini, enerjisini artırır, onları 
mobilize eder. 

Bugün insanlık barı� içindedir. Bu, bir nükleer harp tehlikesine 
karşı bütün barışsever güçlerin ısrarlı ve sebatlı mücadelelerinin so
nucudur, Sovyetler Birliğinin ve diğer sosyalist memleketlerin kud
retlerinin artması sonucudur, Barış mücadelesini kutsal bir ödev 
olarak benimsiyen ve bütün ileri insanlığı bu mücadele bayrağı 
altında toplıyan komünist partilerinin doğru politikalarının sonuı:u
dur. 

Yeni bir Dünya Harbinin önlenmesi tamamİyle reel ve gerçekleş
tirilebilir bir ödevdir. Sovyetler Birliği Komünist Partisinin XX. 
Kongresi, zamanımızda devletler arasmda harbin fatal bir zaruret 
olmadığı sonucunu çıkardı. Bu sonuç sadece iyi biı· arzunun ifadesi 
değil, yeryüzündeki sınıflar dengesinin realist ve ilmi tahlilinin 
ortaya koyduğu gerçektir ; dünya sosyalizminin muazzam gücüne 
dayanmak taclır. 

«Dünya Harbi önlenebilir.» 
. . .  «Yeryüzünde sosyalizm tam zafere ulaşıncaya kadar, dünya

nın bir kısmında kapitalizm varken, harbi toplumun hayatından uzak
laştırmak için reel imkan vardır. » Bildirideki bu kayıtların altında 
Çinli yöneticilerin {le imzası var. Fakat şimdi, onlara göre, emper
yalizm mevcut oldukça, harp kaldırılamaz ; barış içinde yanyana 
yaşama bir hayaldir, ve sosyalist memleketlerin dış poli tikalarının 
genel prensipi değildir; barış mücadelesi devrim mücadelesine engel 
oluyor. Onlara bakılırsa, barış için, yeni bir dünya harbini önlemek 
için savaşanlar devrime karşıdırlar. 

Çinli idareciler, nükleer harp tehlikesini küçümsüyorlar. Atom 
bombasına korkulacak tarafı olmıyan «bir kağıt kaplan» diyorlar. 
Onlarca, işin başı, emperyalizmi yok etmektir. Bunu elde etmek 
için her şcyi göze almalı. Harp ikinei derecede bir önem taşır. Yayın
ladıkları "Yaşasın Leninizm» adlı broşürde şu satırlar okunuyor : 
«Muzaffer halklar, malıvolan emperyalizmin yıkıntıları üzerinde 
hızlı bir tempo ile kapi talist düzenininkinden hin defa daha yüksek 
bir uygarlık vücuda getirir ve gerçekten güzel geleceklerini kurar
lar. » Yüzmilyonlarea insan eesedinin üzerinde «bin defa daha yüksek 
bir uygarlık »  kurulamaz. Bu görüş Marksizm-Leninizme aykırı düşer. 

1957 Moskova Danışma Toplantısında Mao Tse-Tung, sosyalizm 
için mücadelenin bir nükleer harptcn kazanaeağ'iIlı ispata kalkış
mıştı. «Geleeek harbin ne kadar insan hayatına mal olacağıIll tah
min etmek mümkün müdür ? İhtimal, dünyanın 2,700 milyar nüfu
sunun üçte biri, yani aneak 900 milyonu gideeek . . .  Bu mesele 
üzerinde Nehru ile tartıştım. Bu hususta o benden pesimist. Ona 
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dedim ki : Insanlığın yansı mahvolursa, yarısı kalır; buna karşılık 
emperyalizm tamamiyle yok olacak, bütün yeryüzünde yalnız 
sosyalizm kalacak, yanm yüzyıl içinde yahut yüz yıl sonra nüfus 
tekrar, hatta eskisinden daha fazla çoğalacak.". 

İ şte aşırı bir devrimci liifazanlığı, tehlikeli bir siyasi sorum
\<uzluk örneği ! 

Tanınmış Amerikan alimi Pauling'in yaptığı hesaba göre, bir nük
leer harbin başlangıcından sonra 60 gün içinde 190 milyon Amerikah
dan 170 milyon tamamiyle yok olacak, 15 milyonu ciddi şekilde 
zarar görecek, ancak 5 milyonu sağlam kalacaktır. 

Bir Çek gazetecisinin, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi 
üyesi Tao çju'ya, bir nükleer barpte Çekoslovakyamn 14 milyon 
halkının tamamiyle yok olabileceği sorusuna aldığı cevap şudur : .. Bir 
imha harbinde, sosyalist kamptaki küçük bir memleketin kendi men
faHtini bütün kampın menfaatine feda etmesi gerekir. » 

Emperyalizmin ve kapitalizmin yok edilmesini hepimiz istiyoruz, 
yok edileceğine inanıyoruz. Leııinci komünistler bunu sadece iste
mekle, buna inanmakla da kalmıyorlar, bunun bir an ünce sınıf 
mücadelesi yoluyla gerçekleştirilmesi için her şeyi yapıyorlar, Ama 
bunu her şeyden evvel, başlarında Marksist-Leninist partilerin bu
lunduğu her memleketin işçi sınıfının, emekçi halkların yapması 
gerektiğine inanıyorlar. Çinli, yöneticilerin inandıkları güzel hayat, 
emperyalizmin yıkıntıları üzerinde, yani ancak harp yolu ile kuru
labileceğini sandıkları hayattır. Herkes bilir ki, emperyalistler elle
rindeki bütiin vasıtaları kullanmadan sahneden �·ekilmezler. Gönüllü 
olarak yok olmak istemezler. Marksis tler, Leninist/er barışı emper
yalistlerden dilenmiyorlar. Bunu, devrimci Marksist-Leninist parti
ler, bütün dünya işçiletinin, kurtuluşları uğrunda ve milli bağım
sızlıkları için savaşan halkların saflarını sıklaştırarak, sosyalist mem
leketlerin ekonomik ve savunma gücüne dayanarak elde edecek
lerdir. 

Burada kapi talizmin ortadan kaldırılması meselesine sınıfı bir 
açıdan değil, büsbütün başka bil' amaçla yanaşılınaktadır. Sömürü
cü ler de, sömürülenler de eski dünyanın yıkıntıları altında kalacak
larsa, «güzel geleceği» kim kuracak ?  Emperyalistler, her şeye rağ
men, yine de bir harp çıkarırlarsa. halkların kapitalizmi ortadan 
kaldıraeaklarına hiç şüphe yok. Fakat halkları temsil eden, sosya
l is t  hümanizmin gerçek savunucuları olan komünistlerin ödevi, yüz
milyonlarca insanı mahvedecek bİr harbe yol vermemek İçin savaş
maktır. 

Halkın çıkarlarını gerçekıen savunan hiçbir parti. yeni bir harbin 
önlenmesi, ayrı ayrı sosyal düzenlerdeki devletlerin yanyana yaşa
IllHsının sağlanması uğmnda mücadele sorumluluğunu idrak etme
miş olamaz. «Türkiye Komünist  Partisi, başta Sovyetler Birliği 
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Komünist Partisİ olmak üzere, halkların gerçek çıkarları uğrunda 
savaşan diğer bütün komün ist partileriyle birlikte, harbe karşı 
savaşı çağmızın en kutsal ödevİ sayıyor. » 

�Türkiye Komünis t Partisi, komünizm hareketinde birliği, zaferin 
zaruri şartı sayan ve bu zafere inanan her Marksist-Leninist komü
nist ve işçi partisi gibi, ortak mücadelede birliğin korunması, kuvvet
lendirilmesi için elinden gelen her şeyi yapmayı enternasyonal bir 
ödev bilir.» 

U af/ş içinde yanyana yaşa1llll 

Barış iônde yanyana y:ış:ıma, devletler arasındnki tartışmalı mese
leleri çözme vasıtası olarak harpten vazgeçmek ; bu meseleleri konuş
malar yoluyla çözmek ; devletler arasında hak, eşitlik, karşılıklı 
anlaşma ve güven gözetmek ; birbirlerinin çıkarlarına karşılıklı saygı 
göstermek ; içişlerine karışmamak ; her halka kendi memleketine ait 
bütün meseleleri başlıhaşına çözme hakkını tanımak ; bütün mem
leketlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne titizlikle saygı göster
mek ; tam eşitlik ve karşılıklı fayda temeli üzerinde ekonomik ve 
kültürel işbirliğini geliştirmek meselelerini gözönünde tutar. 

ÇKP yöneticileri, SBKP ve diğer Marksist-Leninist partilerin, 
emperyalizme karşı politik mücadeleyi inkar ettiklerini ve barış 
içinde yanyana yaşamayı, yalnız ideolojik mücadele ve iki toplumsal 
sistem arasında - sosyalist ve kapitalist - ekonomik yarışma olarak 
anladıklarını iddia etmektedirler . . .  Barış içinde yanyana yaşa
manın, ekonomik ve ideolojik mücadeleden başka, iki sistem arasın
daki politik mücadeleyi de içine aldığı ve zamanımızda sınıf savaşmın 
özel (spesifik) bil' şekli olduğu, komünist partilerinin ve sosyalist mem
leketlerin bütün resmi dış politik dokümanlarında ve pra tik çalış
malarında defalarca beliı·tilmi�ıir. 

Sosyalizm, insanlığa, düyanın iki sisteme bölünmüş olduğu şart
larda devletler arasındaki lIlünasebetler için biricik akıllıca prensip 
olarak, değişik sosyal düzenli devletlerin barış içinde yanyana ya
şaması hakkındaki Lenin prensipini teklif etmektedir. 

Sosyalist devletler ile kapitalist devletlerin barış içinde yanyana 
yaşaması, insanlık toplumunun ge1i�mesinin objektif zorunluğudur. 
Harp milletlerarası anla�mazlıkların çözümü için bir vasıta olamaz ve 
olmamalıdır. Tarih meseleyi ancak şöyle koymuştur :  Ya barı� içinde 
yanyana ya�aına, ya da yıkım harbi. SBKP programında mesele 
şöyle konuluyol' : Eğer emperyalist saldırganlar buna kulak asmı
yarak yeni bir dünya harbi tutuşturına cesaretini gösterirlerse, 
halklar kendilerini yıkım harplerine sürükliyen bir düzene daha fazla 
göz yıımmıyacaklar, emperyalizmi silip süpürecek ve gömeeeklerdir. 
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Ayrı ayrı sosyal düzenlerdeki devlellel'in barış içinde yanyana 
yaşamaları mücadelesini, emperyalizme, sömürgeciliğe karşı bağım
sızlık ve sosyalizm uğı ııııda mücadeleden ayırmak, Çinli yöneti
cilerin yaptığı gibi, onları birbirine aykırı göstermek, barış içinde 
yanyana ya�ama prensipini boş bir laf haline sokmak, onun reel 
özünü kısırlaştırmak, gerçekte emperyalizme kar�ı harış ve barış 
içinde yanyana yaşama uğrunda kesin mücadele zorunluğuna göz 
yummaktır. 

Ancak bir küçük burjuva aşl!'l devrimcisi ayrı ayrı düzenlerdeki 
devletlerin barış içinde yanyana yaşama politikasını. emperyalizme 
kar�ı mücadeleden vazgeçme, devrimi i.nkir etme şekli.nde görebilir, 
«Devrimci harp» tezini iki sosyal sis temin çelişmesine son vermek 
için bir araç olarak seıamlıyabilir. 

Çinli yöneticiler Troçkizmin fikir bagaj ından pek çok şeyler aldı
lar ;  Marksizme, Leninizme karşı mücadelede fraksiyoncıılıık, par
çalayıcılık metodlarını onun mirası olarak benimsediler. 

Çinli yöneticilerin harp ve barış meselelerindeki görüşleri Troç
kinin «Ne barış, ne savaş» şiarının bugünkü şartlar içinde tekra
rından başka bir şey değildir. 

Ç inli yöneticiler kapi talizmle ekonomik yarışmaya karşıdırla ı·. 
Bu da yeni bir şey değildir. Troçkinin barış içinde ekonomik kuruluş 
ve kalkınmayı reddetmesinin tekrarıdır. «Oevrimci Harp � a\:ma ve 
dünya devrimini de siluhla elde etme, «dürtme», iteleme nedir ? 

Bu, Troçkinin «Permanant devrim» nazariyesinin ta kendisidir. 
Bu mesel ed e Troçkizmle ınücadele tarihi bir önem taşır. Sovyetler 
B irliğinin ve bütün komünizm hareketinin kaderi bu mücadelenin 
sonucuna bağlıydı. Eğer Troçkinin gösterdiği yol tu tulsaydı, dünya 
emperyalizminin ekmeğine yağ sürülmüş olacaktı. Barış içinde yan
yana yaşama politikasmı sistpmli ve devamlı olarak yürü ten sos
yalist memleketler, kapitalizmle yarışta, dünya sosyalist sisteminin 
mevzilerini durmaksızın kuvvetlendirmeğe çalışmak tadırlar. Barış 
içinde yanyana yaşaına şartları irinde, kapitalist memleketlerin 
iş\:i sınıfının savaşı için daha elverişli imkılnlar yaratılır, sömürge ve 
bağım lı memleketler halklarının kurtuluşları uğrundaki savaşı ko
laylaştırılır. Bu prensipi desteklemek, burjuvazinin, hir termo
nükleer harbin kapitalist toplumdaki hükim sınıflara da aCIIUlyaca
ğını anlıyan kısmının menfaatlerine de uygundur. Barış içinde yan
yana yaşama politikası, iri tekellerin elebaşıları ve harpçiler hariç., 
bütün insanlığın hayati menfaa ılerine uygundur. 

İ şçi sınıfın ın ve bütün emekçilerin, yeni bir dünya harbinin ön
lenmesine yöneltilen gayretleri, halkların milletlerarası dayanışma 
ruhunda yetiştirilmesine yardım eder, çünkü, bilhassa bugünkü şart
larda barış için mücadele, tam::ımiyle enternasyoııal hir karakter 
taşır. 
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«Moskova anlaşması baI'l� içinde yanyana yaşama politikasının 
zaferidir, barışsever insanhğııı uzun ve çetin savaşlarının sonucudur, 
tam silahsızlanmaya doğru atılmış bir adımaır. Bu başarı biiHin 
barışsever güçlerin, bu arada Türkiyenin saldırgan yabancı güç
lerden, yabancı silahlardan temizlenmesi için, onlara yataklık eden 
gericilerin tahakkümünden kurtulması için, barış için, milli bağım
sızlık için, demokrasi için savaşan Türk halkının ,Türk koıniinist
lerinin savaş gücünü artıracaktır. » 

Küçük burjuIJa «solculuğu ", şahısları putlaŞtırilla 

Lenin, Bolşevizmin başlıca olarak sağcı oportünizme karşı mücade
lede doğduğunu, büyüdüğünü ve kuvvetlendiğini belirtir. Faka l O, 
Holşevizmin tecrübesinin başka bir tarafı üzerinde de önemle durur. 
Bolşevizmin aynı zamanda anarşizme çalan, ondan bir şeyler alan 
küçük lJurjuva devrimciliğiyle uzun yıllar süren bir mücadelede 
geliştiğini, olgunlaştığını, çelikleştiğini söyler. 

Küçük burjuva devrimciliği Lenin'in eserlerinde, Sovyetler Birliği 
Komünist Partisinin ve Kominternin dokümanlarında çeşitli vesile
lerle ve çeşitli örneklerle karak terize edilmiş tir. Lenin, bu küçük 
burjuva devrimciliğinin kaynağıııı, kolaylıkla «aşırı devrimci» olan, 
fakat sebat ve teşkilatlılık, disiplin ve dayanma ka biliyeti göstere
miyen, ifrattan tefrite kaçmaya hazır küçük burjuvazinin ekonomik 
ve sosyal durumunda görür. 

Proletaryanın safları küçük burjuva ideoloj isine karşı sigortalı 
değildir. Birçok küçük burjuva devrimcileri proletarya partilerinin 
saflarına girer, bu parti içinde yetişir, Marksizmi hakkiyle ve ciddi 
olarak öğrenir, gerçek bir devrimci hüviyeti alırlar. Diğer birçok
ları proletarya partisinden, Lenin'in tabiriyle «birkaç ezberlenmiş 
sözden, basmakalıp «parlak» şiardan başka bir şey öğrenmeğe vakit 
bulamazlar veya buna istidatları yoktur. » 

Lenin'in «sol komünistlerle», « işçi muhalefeti» ile, Troçkistlerle 
nasıl savaştığı malumdur. Devrimci laflarla yaygara koparmalarına 
rağmen, « sol komünistlerin» görüşlerinin karamsarlığa dayandığını 
söyliyen Lenin, onlara hitap ederek şöyle diyordu : «Siz oynadığınız 
objektif rolle emperyalist provokasyonlarının aletisiniz. SübjektiC 
« psikolojinizse», böbürlenen, yüksekten atan, fakat proleterlerin haklı 
olduğunu pek iyi bilen azıtmış bir küçük burjuvanın psikolojisidir." 

Çin Komünist Partisiyle Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve 
diğer Marksist-Leninist partiler arasındaki ayrılık sebeplerinden biri 
de, işte bu su katılmamış küçük hurjuva ideoloj isine dayanan şahsı 
putlaştırma, özellikle Stalin'in şahsını pu tlaş ıırmanın sonuçlariyle 
mücadele meselesidir. 
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<;iıı Komünist Partisi yöneticileri şahsı putlaştırmanın ve Stalin ' i n  
hatalı görüşlerinin savunmasını üzerlerine aldılar. Şahsı putlaştırma 
devrinde gelişen usulleri, idare şekil ve metodların! başka partilere 
kabul ettirmeğe çalışıyorlar. 

ÇKP yöneticilerinin şahsı putlaştırmada neden ayak dirediklerini 
iyice anlamak zordur. Milletlerarası komünizm hareketinde şahsı 
putlaştırmanın açık methine ilk defa rastlanıyor. Belirtmek gerekir 
ki, daha şahsı putlaştırmanın hüküm sürdüğü devirlerde Stalin'in 
kendisi bile bu küçük burjuva teorisine karşı kendisini sözde tenkit 
etmek zorunda kalmış, bunun ESER'lerden gelme olduğunu söyle
miştir. Lenin'in, daha Sovyetler Birliği Komünist Partisinin doğuşu 
sıral'larında l\' arodniklerin «kahramanlar» ve «kalabalık» teorisiyle 
nasıl savaştığını, Lenin sağken Sovyetler Birliği Komünist Partisi 
Merkez Koınitesinde ve Sovyet devletinde gerçek kollektif metod
ların hüküm sürdüğünü Çinli yöneticilerin bilmediklerini düşünmek 
zordur. Şüphesiz ki, şahsı putlaştırma ile mücadele, Sovyetler 
Birliği Komünist Partisince ve diğer Marksist-Leninist partilerce 
hiçbir zaman parti yöneticilerinin otoritelerini inkar şeklinde anla
şılmamıştır. Partilerin kendi yöneticilerinin otoritelerini yüksek 
tutmaları ayrı bir şeydir. 

Mao Tse-Tung'un şahsını putlaştırmanın Çin Komünist Partisinin 
çalışmalarına gittikçe olumsuz bir etki yaptığını inkar etmek güçtür. 
Çin propagandası, Mao Tse-Tung'un fikirlerinin, devrimizin Mark
sizmi-Leninizmi olduğunu, yaşadığımız çağın, Mao Tse-Tung'un 
çağı olduğunu yazmakta ve tekrarlamaktadır. Anlaşılıyor ki, Çin 
Komünist Partisi yöneticileri Mao Tse Tung'un şahsını putlaştır
mayı bütün komünist hareketine yaymaya, onun, Stalin'in zama
nında olduğu gibi, bütün Marksist-Leninist partilerin üstüne çık
masına, onların politik meselelerini ve faaliyetlerini keyfine göre 
çözmesine çalışmaktadırlar. Şahsı putlaştırma ideoloji ve pratiği bir
çok hallerde Çinli yöneticilerin hegemonya tasavvurlarının belirtisi 
olarak kendini gösteriyor. Sovyetler Birliği Komünist Partisi şahsı 
putlaştırma tutumuna son vererek, Leninci parti prensip ve norm
larını yeniden getirdi. XX. Kongre, komünist ve işçi partilerinin 
Moskova Danışma Toplantılarının Deklarasyon ve Bildirisinde ta
mamiyle tasvip edildi ve desteklendi. Bunun için, şahsı putlaştırma 
ideolojisine karşı mücadeleyi yermek, ona karşı gelmek, komünist 
hareketinin tutumuna karşı gelmek, onu Marksizme, Leninizme 
yabancı bir yola sürüklemeye çalışmaktır. 

Lenin zamanında, parti ve devlet hayatında demokratik pren
siplerin, sosyalis t kanunların dikkatle gözetilmesi sağlanmıştır. 
Lenin part'i aleyhtarı grup ve akımlara karşı, parti kitlelerine daya
narak mücadele ederdi. Stalin'in şahsın! putlaştırına devrinde başka 
metodlar, S talin'in şüphelendiği parti ve devlet adamlarının fizik-
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man yok edilmesi metodları hüküm sürmeğe başladı. Hem de parti 
içindeki opozisyonun tamamiyle yenildiği ve bir mesele olarak 
çözüldüğü bir zamanda, sınıf düşmanlarına karşı sıyrılan proletarya 
diktatörlüğü kılıcını S talin komünist partisinin ve sosyalist devletin 
kadrolarına karşı kullandı. 

Anlaşılıyor ki, Çinli yönzticilerin işine gelen Stalin'in bu tutumu, 
bu metodlarıdır. Bunun için onlar bu yanlış metodları proletarya 
diktatörlüğünün kendisi olarak görüyorlar. Şahsı putlaştırma dev
rinde S talin'in birçok yolsuzluklarını belirten olayların ortaya çık
masına, Stalin'in birçok önemli meselelel'de Lenin'in öğütlerinden 
ayrılmış olmasına rağmen, Çinli yöneticiler, onu göklere çıkarmak ta 
ve Lenin'in «büyük devamcısı" olarak ilan etmekte ayak diriyorlar. 
Şahsı putlaştırma devrinin kitlevi baskı ve terörünü, Çinli yöneticiler, 
hafif bir .. inhiraf,. sayıyorlar. 

Çinli yöneticiler evvelce Sovyetler Birliği Komünist Partisinin 
XX. Kongresinin hattına ancak «dünya gericilerinin» karşı çıka
bileceğini söylüyorlardı. Şimdi onlar, kendi politik hesaplarından 
hareket ederek, şahsı putlaştırmanın müdafii kesilmişlerdir. 

Dünya sosyalist sisteminin rolü ve gelişmesi 
meselesi ve milli kurtuluş hareketi 

Dünya sosyalizminin dünya emperyalizmiyle mücadelesi, çağı
mızın esas muhtevası, dünya ölçüsünde sınıf mücadelesinin mihveri
dir. Çin Komünist Partisinin 14 Haziran 1963 tarihli mektubunda 
bugünkü dünya çelişim merkezinin, ... Dünya devriminin başlıca fır
tına sahasının Asya, Afrika ve Latin Amerikanın geniş bölgeleri 
olduğu»  ileri sürülüyor. Jenmin-Jibao, Asya, Afrika ve Latin Ameri
kadaki «Milli Kurtuluş Devrimleri bugün emperyalizme doğrudan 
dağruya darbe indiren en önemli kuvvet olarak ortaya çıkıyor» diye 
yazıyor. 

İ şçi sınıfının tarihi rolü hakkındaki Marksist doktrin, burada açık 
olarak revize edilmektedir. Dünya sosyalist sistemine gelince, Çin 
nazariyecileri bunun rolünü, ezilmiş milletlerin devrim hareketinin 
gelişmesi ve desteklenmesi için ancak bir ... dayanak üssü» olarak 
görmektedirler. Böyle bir tutum, sosyalist sistemine olduğu gibi, milli 
kurtuluş hareketlerine, milletlerarası proletaryanın mücadelesine 
ancak zarar getirir. 

Milletlerarası işçi sınıfının ve dünya sosyalist sisteminin rolünü, 
çağdaş toplumun ana çelişmesini hesaba katmadan, milli kurtuluş 
hareketinin yerini ve önemini doğru anlamak mümkün değildir. 
Lenin'in dediği gibi : « • • •  Milletlerin karşılıklı münasebetlerini, bütün 
dünya devletleri sistemini tayin eden, küçük bir grup emperyalist 
milletlerin Sovyet hareketine ve başmda Sovyet Rusyanın bulunduğu 
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anti-emperyalist mücadelede rolü ve payı vardır. Fakat dünya politi
kasının, bütün sosyal gelişmenin mihrak noktasının dünya sosyalis t 
sisteminin emperyalizme karşı m ücadelesi olduğunu görmemek 
mümkün değiL .  

Bir Marksist-Leninistin yeni sosyal düzenin yeryüzünde zaferi 
davasında sosyalist sistemin kati ve birinci derecede rol oynadı
ğında, oynaması gerektiğinde şüphesi olamaz. Sosyalist memleket
Ierin tarihi ödevini tayin eden sosyal gelişmenin objektif kanunu
dur ; sosyalizmin muzaffer olduğu memleketlerjn, bugün, fiilen yalnız 
bütün sosyalist memleketlerin değil, bütün dünya ilerici güçlerinin 
başında bulunmaları gerçeğidir. Bu memleketler sosyal gelişme 
yolunda bütün insanlık için sadece bir ışık değil, aynı zamanda güçlü 
bir maddi kuvvettir. 

' 

Dünya devrimi bugün dünya sosyalist sisteminin kuvvetlenmesi 
yoluyle, kapitalist memleketlerdeki işçilerin devrİmci sınıf mücadele
si yoluyle, milli kurutuluş hareketleri, yeni kurtulmuş A sya ve 
A frika devletlerinin politik ve ekonomik bağımsızlıklarının kuvvet
lenmesi yoluyle, barış uğrunda savaş, tecavüz lıarplerine karşı müca
dele yoluyle, halk kitlelerinin tekellere karşı yürüttükleri mücadele
leri yoluyle gelişiyor. 

Çinli yöneticiIer bu meseledeki görüşIerini «yeni» teorileri ilc 
açıklıyorlar. Bu teoriye göre, zamanımızın başlıca çeIişmesi, sos
yaIizmle emperyalizm arasında değ'iI, milli kurtuluş hareketIeriyIe 
emperyaIizm arasındadır. Emperyalizmle mÜf'adeIede kati roIü 
oynıyan kuvvet, onIara göre, dünya sosyaIist sistemi, milletIerarasl 
işçi sınıfının mücadelesi değil, milli kurtuIuş hareketIeridir. Bu 
«teorinin» gerçek amacı, milli kurtuluş hareketIerini 'milletlerarası 
işçi sınıfından, onun yarattığı dünya sosyaIist sisteminden ayırmak
tır. Bu, milli kurtuIuş hareketlerinin kendisi için büyük bir telı
likedir. 

Eğer Büyük Oktobr Devrimi, daha sonra dünya sosyalist sistemi ,  
emperyaIizmi temelinden sarsmasalardı, sömürgeciIeri kuvvetten 
düşürmeselerdi, Asya ve diğer kıtaların haIklarl, bütün kahraman
lıklarına rağmen muzaffer olabilirler miydi ? Eğer şinidi, kurtulan 
'halklar, mücadelelerinin yeni bir merhalesinde, gayretlerini elde 
etti kI eri poIitik kazançları ve ekonomik bağımsızlıklarını kuvvet
lindirrneğe yöneIttikleri bir zamanda, sosyalist devletIerin yardımı 
olmasaydı, bu vazifelerinin çözülmesinin ne kadar zor olacağını 
görmüyorlar mı ? 

Marksizm-Leninizm, milli kurtuluş hareketinin ve onun parlak 
geleceğinin tarihi önemini belirtir, fakat emperyalizme karşı müca
delede onun dünya sosyalist sisteminde, kapitalist memleketlerin 
işçi sınİfı ile sağIam birliğini gelecek zaferlerinin başlıca şartlarından 
biri sayar. Bu nok ta 1960 Bildirisinde belirtilmiştir. Bu görüş anti-
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Sovyet devletleriııe karşı yii ı'üttüğü savaş tıı'. Bunu gözden kaçırır
sak, dünyanın en hiicra köşesinde bile olsa, hiçbir milli meseleyi veya 
sömürge meselelesini doğru anlayıp değerlendiremeyiz. Gelişmiş ve 
gelişmemiş ülkelerdeki komünist partileri ancak bu nok tadan hare
ket ederlerse, politik meseleleri doğru olarak ortaya koyabilir ve 
çözeb ilir ler. ". 

Bu sözler Sovyet iktidarının ilk yıllarında söylenmiştir. Şimdi 
ise, yalnız bir tek sosyalist memleket yoktur, kudretli bir sosyalist 
kamp var. Bu kampın «milletleI'in karşılıklı münasebetlerine*, bütün 
dünya devletleri sistemine ve netice itibariyle dünya devrim sürecine 
etkisi büyük ölçüde yükselmiş bulunuyor. 

Marksistler-Leninis tler, Milli Kurtuluş Hareketlerine büyük önem 
vermekle beraber, bugünkü devirde insanlık toplumunun tarihi 
gelişmesinin başbca özünün ana yönünü, dünya sosyalist sisteminin, 
emperyalizme karşı toplumun sosyalist temel üzerinde yeniden 
kurulması için mücadele eden güçlerin tayin ettiğini kabul ederler. 
En teşkihltb sınıf güçleri her şeyden önce işçi sınıfının-yani bu
günkü toplumun en ilerici sınıfının-ana güçleri bu amaca yöneltil
miştir. 

Dünya devrim sürecinde birinci derecede rol oynıyan sosyalist 
memleketlerdir. Birincisi, bu memleketlerin işçi sınıfı ve emekçileri 
sosyal problemleri başarı ile çözmekte, halkların elde etmek için 
savaştıkları yeni toplumu, ezigsiz, istismarsız toplumu kurmaktadır
lar, Sosyalist memleketler sosyalizmin ve komünizmin maddi-teknik 
ttımelini kurmak suretiyle sosyal alanda, maddi üretim alanında 
emperyalizme en ağır darbeyi indirmektedirler. Kapitalist memleket
Ierin işçi sınıfı ve köylüleri sosyalist devletlerin ekonomik kalkın
madaki başırılarını, emekçilerin hayat seviyelerinin yükselişini, 
demokrasinin gelişmesini, kitlelerin devlet idaresine katılışını gö
rünce, emekçi halkın temel ihtiyaçlarının ancak sosyalizmle sağ
lanabileceğini örnekleriyle görecekler. Bu kitleleri devrim('ileştirir ve 
kapitalizme karşı sosyalizm ve milli kurtuluş için aktif mücadeleye 
çeker. 

İkincisi, sosyalist devletlerin, emperyalis tlerin saldırgan emel
lerine karşı duran başlıca güçler olarak rolü gittikçe artıyor. Sov
yetler Birliği ve bütün sosyalist devletlerin gücü, milletlerarası ge
riciliği ve saldırıyı durdururken, emekçi yığınlar ve sömürge halkları 
emperyalizme ve iç gericiliğe karşı mücadele için en elverişli şartları 
sağlamaktadıriar. Son yıllarda milletlerarası olayları izliyen herkes, 
kapitalist memleketlerdeki devrimci mücadelenin başarıları ve milli 
kurtuluş hareketinin zaferleriyle dünya sosyalist sisteminin yükselen 
gücü arasındaki sıkı bağı görür. 

Dünya ölçüsünde kapitalizme karşı zafer, ancak dünya sosyalist 
sisteminin, işçi hareketinin ve halkların milli kurtuluş mücadeleleri
nin ortak gayretleriyle mümkün olabilir. Bu kuvvetlerden her birinin 
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emperyalist mücadelede işçi sınıfının öncülüğünü zaferin şartı sayan 
Leninci teze dayanıyor. Ancak böyle bir öncülük altındadır ki, bu 
hareket, sonunda gerçek bir sosyalist karakter alır, sosyalist devrim 
yoluna girer. 

Çinli yöneticiler, hayatın doğruladığı bu Lenİnci görüşü düzeltmek 
ister gibi, emperyalizme karşı mücadelede öncü rolü, işçi sınıfının 
değil, burjuvazinin, hatta «bazı yurtsever kıralların, prensIerin. 
aristokratların» oynaması gerektiğini ileri sürüyorlar. 

Marksist-Leninist partiler, milli kurtuluş hareketini dünya dev
rim sürecinin ayrılmaz bir parçası, emperyalizme karşı hareket 
eden muazzam bir kuvvet olarak görür. Komünizmin kurucuları 
Marks'ın ve Engels'in "Bütün ü lkelerin proleterleri birleşiniz !»  
şiarı dünya devrimi için bir savaş şiarı idi ve  öylece kalıyor. Yeni 
şartlarda bu şiarın muhtevasının "Bütün ü lkelerin proleterleri ve 
ezilen halkları birleşiniz !» şeklinde genişletilmesini Lenin yerinde 
bulmuştur. Bu şiarda preletaryanın öncü rolü belirtilmekte ve milli 
kurtuluş hareketinin artan önemine işaret edilmektedir. 

Daha Sovyetler Birliği yeryüzünde biricik sosyalist memleket 
olduğu sıralarda Lenin şöyle diyordu : «Doğu halklarımn devrimci 
hareketi şimdi başarılı bir gelişme gösterebilir. Ve ancak bizim 
Sovyetler Birliğimizin milletlerarası emperyalizme karşı müca
delesiyle doğrudan doğruya bağlılık yolu ile çözüm şekli bulabilir. » 

Sovyetler Birliğinin ve diğer sosyalist memleketlerin kurtuluş
ları uğrunda savaşan halklara yardım politikası, proletarya enter
nasyonalizmi prensipi ve Lenin'in öğütleriyle esaslamyor. -« Sö
mürgecilere karşı savaşmış olan her halk, Sovyetler Birliğinin ve 
diğer sosyalist devletlerin sağlam desteğini hissetmiştir. Bugün 
açıkça ilan ediyoruz ki, kurtuluşları için savaşan halklar bundan 
böyle de bu desteğe tereddütsüz güvenebilirler. » diyor Hruşçof 
yoldaş. 

Asya, Afrika ve Latin Amerika halkları, emperyalizme karşı müca
delelerinde Sovyetler Birliğinin ve diğer sosyalist memleketlerin 
uzak ve yakın geçmişteki yardım ve desteğini tecrübeleri ile biliyor 
ve buna güveniyorlar. 

Partimizin Merkez Komitesinin Bildirisinde de belirtildiği gibi, 
"Çin Komünist Partisi yöneticilerinin yolu, çağımızın bütün dev
rimci, barışsever, demokratik güçlerini, ezilen halkların milli kurtu
luş hareketini dünya sosyalist sisteminden, milletlerarası işçi sını
fından ayıran yoldur. Proletarya enternasyonalizmine bağlı Mark
sist-Leninist hiçbir parti, hiçbir komünist, barış davasını, barış 
içinde yanyana yaşama prensipini küçümsiyen, bağımlı ve sümürge 
ülkelerin milli kurtuluş hareketini dünya sosyalist sisteminin ve 
milletlerarası komünist hareketinin yardım ve etkisi dışında bırakan. 
dolayısiyle dünya devrim seyrini engelliyen bir yolu seçemez.» 
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