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Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 

Amerikan saldırganlığma karşı tepkiler 

Dominik Cumhuriyeti: 

(oni'lerin halklara karşı yeni kışkırtması 

Dominik Cumhuriyetinde geçen olaylar bütün dünyada ciddi bir telôş 
ve endişe uyandırdı. Bu telôş ve endişe, sadece bir halkın kurtuluş müca
delesiyle bütün halkların tabii olarak dayanışma duygusuyla değil, Ameri
kan emperyalizminin bir egemen devletin içişlerine silôhlı müdahale ile 
giriştiği caniyane hareketlerin milletlerarası durumu altüst edebilecek çok 
tehlikeli sonuçlariyle bağlıdır. 

Kaldı ki, halkı demokrasiyi yerleştirmek için mücadele eden bir mem
leketin en tabii halklarının Amerikan tekellerinin silôhlı kuvvetleri tara
fından çiğnenmesine ilk defa şahit olmuyoruz. Bu olay, Birleşik Amerikanın 
Lôtin Amerika halklarına karşı yaptığı zorbaca kötülükler zincirinden ayrı 
bir halka da değildir. üstelik, bu olayda görülen bazı özellikler ve her 
şeyden önce Başkan Conson'un bu Amerikan istilôsını bütün dünya için 
geçerli hukuki bir doktrin kategorisine yükseltme yeltenişiyle yaptığı ka ba
Iık, bize haklı olarak, emperyalizmin çağdaş saldırganlık politikasında yeni 

bir variyantın söz konusu old u ğ unu düşündürüyor. 
Halkların hayatına Amerikanın müdahalesi, emperyalizmin tarihinde en 

yüzkızartıcı sayfalardan biridir. Zaten Birleşik Amerikanın dünya gerici Ii
ğine baş olan tekelcilerinin hengi memlekette olursa olsun kendileri için 
elverişli bir düzen kurmak ve tasvip etmedikleri bir devlet düzeninin kurul
ması yolunda hiçbir girişime de müsaade etmemek üzere kendi kendilerine 
.. hak .. tanıyan çılgın görüşü ileri sürmelerinde de şaşılacak bir şey yoktur. 
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Vaşingtan yönetici çevrelerinin Daminik Cumhuriyetini askeri işgal a ltına 
olmayı haklı göstermek için kullandıkları bu barbarca tez'in uygulanmasına 
halkların aktif direnme bilinciyle sıcağı sıcağına engel alunmazsa, bütün 
dünyada barışı tehdit eden ciddi bir tehlike var demektir. Zira "Conson 
doktrini» gerçekte ha/k/aon bağımsız/ık ve kendi kader/erini tayin hakkına 
karşı harp ildnıdır. 

Amerikanın Dominik Cumhuriyetine deniz piyadelerini çıkarması, emper
yalizmin Latin Amerika halklariyle münasebetlerinde gangster cibilliyetli 
davranışlarının, sayısız zorbalıklarının sadece bir tanesidir. Herkesçe bilin
mektedir ki, Karayip Denizi'nde Birleşik Amerika tekellerinin emriyle giri
şilen istila saldırılarına uğramamış, işgalciliğin kanlı tırnaklorını etinde 
hissetmemiş bir tek memleket kalmamıştır. Bu bakımdan, diyebiliriz ki, 
şimdiki olaylar eski ve acı tarihin devamından başka bir şey değildir. 

Gel gör ki, olup bitenlerin bütün mahiyeti bu dediklerimizden ibaret 
değildir. Yeryüzünün Batı dilimindeki milletlerarası münasebetlerde, Ame
rikan emperyalizminin taktiğinde Franklin Ruzvelt'in başkanlığı devresinden 
boşlıyorak son otuz yıl boyunca yapılmak zorunluğu hissedilen değişik
likler d ikkate değer bir rol oynamaktadır. Sozümona «iyi komşuluk» politi
kasının, bunu göstermek istediklerinden çok daha farklı uygulanışına rağ
men, Birleşik Amerikanın bu bölge ülkeleriyle ilişkilerinde nispi bir ilerleme 
sağladığı do gerçektir. Birleşik Amerika hükümeti istiıacılıktan vazgeç
memiş ve çok defa seçimlerde aşağılık entrikalara ve sahtekarlıklara baş
vurmuş olsa da (bu seçim entrikalarında yerli oligarşi ile geleneksel bağ
larından faydalanıyorlardı), Ruıvelt idaresi yine de kendi iradesini dayat
mak için asker çıkarmak ve işgal etmek gibi kaba metodlara başvurma
mayı üste tutuyordu. Netekim, ancak daha sonraki Amerikan hükümetleri 
meseıa bir Guatemala'da, bir Kosta-Rika'da, bir Kübada kiralık yerli 
ajanlarını kullanma yolunu tuttular. Fakat bu işi yapan Amerikan hükü
metleri, bütün ikiyüzlülüğüne rağmen, böyle hareketlerinde kendisini moral 
bakımdan haklı çıkarmağa kalkışocak kadar küstahlaşmıyordu. Tersine, 
susuyorlar ve ikrardan gelen bu sükutla, bütün dünyanın hürmet ettiği 
hukuki prensipleri çiğnemiş olduklarını itiraf ediyorlardı. Sadece Ruzveltin 
zamanında her iki Amerikada nüfuzları belirli şekilde artan liberaller 
değil, oligarşinin temsilcileri bile o zamanlar "kalın sopa» politikasının 
artık tarihe karıştığı fikrini yığınlar arasında ısrarla propaganda ediyor
lardı. Işte bundan dokıyıdır ki, Dominik halkına karşı girişilen san saldırı 
emperyalist taraflısı !iberal unsurları böylesine şaşkına çevirdi. Onlar, 
Amerikan politikasında «yeni» stilin kendilerini düşürdüğü karmakarışık 
ruh halini en büyük gazetelerin sayfalarında da gizliyemez oldular. 

Burada, Birleşik Amerikanın Karayip bölgesinde giriştiği şimdiki saldı

rının, geleneksel "kalın sopa» politikasından belirli ölçüde farklı olduğuna 
da işaret etmek gerektir. Daha önceleri, şu veya bu tekel lerin, mali ser-
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maye gruplarının ekonomik çıkarlarını ve imtiyazıarını savunmak için isti
lôlara boşvura n emperyalizm, şimdi bu işi, her şeyd�n önce, yığınlarm 
politik hareketinin devrimci yola dökü/ebi/eceğinden duyduğu korkuyla 
yapmaktadır. 

Şahit olduğ umuz olayların korkunç ve trajik yönü ve özü, Amerikanın 
yeni milletlerarası durumda yarım yüzyıl öncenin şartlarını ve metodlarını 
hortlatma denemesinin bugün yalnız küçük bir memleketin bağımsızlığına 
karşı değil, bütün dünya halklarının bunca emekle elde ettikleri ve koru
maya çalıştıklart tekmil bağımsıılık kavramına karşı da yöneltiimiş olma
sıdır. 

II 

Milli kurtuluş hareketi, Marksist-Leninistler tarafından uydurulmuş ve 
çağdaş dünyada yürütülegelen mücadeleye suni olarak aktarılmış soyut bir 
felsefe kavramı, gerçekten uzak bir şey değildir. Söz konu olan, tarihsel ve 
güçlü bir gerçekliktir. Ve milli kurtuluş hareketi bilhassa bu gerçeklik 
niteliğinden aldığı güçle mücadelesi insanlığın kaderini çözumliyen fiili 
kuvvetlerden biri haline gelmekle kalmamış, bu nitelik ve fonksiyonu huku
kan da tanınmıştır. Zaten sömürgecifiği mahkum eden Birleşmiş Milletler 
karar suretinin asıl anlamı do bu itiraftadır. 

Biz, komünistler, teorimizi, milli kurtuluş hareketini gözönünde tutarak 
işlemekteyiz. Milletlerarası sosyalist devrimin stratejik kavramları daima 
halkların bağımsızlık uğrundaki kahramanca mücadelesiyle bağlı olmuş
tur. Proleter enternasyonalizminin ina nmış savunucuları olan komünistler 
aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin öncüleri ologelmişlerdir. Bu, 
komünistlerin, sadece başlıbaşına milli mücadeleden yana olmakla kalma
yıp, ezgi altındaki halkların haklarının ve onlardan her birinin savunul
masında savaşçı bir milletlerarası dayanışmadan yana oldukları demektir. 

Ikinci Dünya Harbinden sonra milli kurtuluş hareketinin yükselişi, ezilen 
milletlerin mücadelesi için elverişli şartlar yaratan birçok etkenlerin, en 
başta güçlü bir sosyalist kampın meyda na gelmesi, sömürgeciliğin ideolo
jik bakımda n iflôs etmesi sayesinde yığınların savaşçılık ruhuyla daha da 
kanatlanmasının sonucudur. Fakat bu şartlarda da, emperyalist devletler, 
ancak eski sömürgelerini ne a skeri, ne de politik araçlarla esaret boyun
duruğu altında tutamaz oldukları zamcn gerilemişlerdir. Keza, bir bütün 
olarak emperyalizmin ve hele Amerikan emperyalizminin, geniş ölçüdeki 
milli kurtuluş hareketi tarafından tehdit edilen ekonomik ve politik ege
menliğini yeni sömürgecilik metodları yardımiyle koruya bilmek için son 
gücüyle çırpındığı da göze çarpan bir gerçektir. Bu çırpınışları içinde, 
yeni sömürgeciliği kendi politikasına temel yapan emperyalizm, gerici bilIi
yetine uygun düşen eski barbarca metodlarına da sık sık başvurmaktadır. 

Lôti� Amerika ülkelerinde «çağdaş» dedikleri yeni sömürgeciliğin eski ve 
hazin bir tarihçesi vardır. Lôtin Amerika ülkelerinin hemen hemen hepsi 
en aşağı yüzeıli yıl önce siyasi bağımsızlıklarını elde etmiş olsalar da, 
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gerçekte emperyalist devletler bunların çoğunda egemen bir durum sağ
lamışlardır. Buna sebep, bu ülkelerin sosyal-ekonomik geri kalmışlıkları
dır, mali-ekonomik güçlükleridir, ve geniş halk yığınlarında ulusal bilin
cin zayıf gelişmesidir. Bu yüzdendir ki, yirminci yüzyılın başından itibaren, 
Amerikan tekelleri Lôtin Amerika ülkelerinin çoğunda, kôh ikiyüzlü baha
neler uydurarak, kôh biricik .. kanıt .. saydıkları kaba askeri kuvvete ba�vu
rarak yüzkarası egemenliklerini kurmuşlardır. 

Bu bakımdan, Dominik Cumhuriyetine Amerikon askerlerinin çıkarıl
masına eski politikanın düpedüz devamı göziyle bakılabilir. Ama Boy 
Conson ile Rask'ın bu cinayeti haklı gösterme çabasiyle ileri sürd ükleri 
gerekçeler, zamanımızda milletlerarası ahlôka karşı küstahça bir kışkırt
madan başka bir şey olmıyan bu sözümona hukuki doktrinin doğurabile
ceği kötü sonuçları bütün dünyanın gözleri önüne sermektedir. 

Bu .. doktrin .. e göre, Birleşik Amerika hükümeti kendi egemenliğinin 
ayrıcalık ve imtiyazlarını dünyanın her hangi bir memleketine yaymak ve 
dayatmak gibi mutlak bir politik hakka sahip gösteriliyor. Aynı zamanda, 
bütün öteki memleketlere, onların topraklarında emperyalistlerin iradesine 
uygun bir «düzenM kurmak veya ihya etmek üzere Birleşik Amerikanın giri
şeceği zorbalık hareketlerine karşı direnmek için hukuki imkôn tanınmıyor. 
Amerikan hükümeti yöneticilerinin iddialarının ve bu türlü izahıarının 
sadece yeryüzünün Batı dilimin� yönelmiş olduğu zannedilebilir. Ama ger
çekte bu böyle değildir. Dikkat edilirse, Amerikan askeri birliklerinin 
Viyetnam'da, Laos'ta, Kongoda, tek sözle kanlı plônlarını gerçekleştirmeğe 
giriştikleri her yerde işledikleri cinayetlerin hep aynı gerekçe ile haklı 
çıkarılmak istendiği görülür. Ne var ki, «Conson doktrini»nin en başta 
bağımsızlıklarını yeni kazanan veya kazanmak için savaşmakta olan dev
letlere karşı yöneltilmiş olduğu gün gibi ortadayken, buna yakın a çıklıkla 
kestirilebilecek ihtimal de şudur ki, kendi kendilerine «istilô hakkı .. tanıyan 
tekeller yarın bu «doktrin»i Batı veya Güney Avrupada, Kanada'da veya 
Güney Afrika'da, velhôsıl arzu edecekleri her yerde uygulamaya kalkışa
bilirler. Belirli bir anlamda denebilir ki, Vaşington politikacıları, teorik 
olarak sadece «hayat sahası» iddiasındaki Hitler'i bile geçmişlerdir. Patlak 
veren olayların ve Boy Conson'un «doktrin .. inin temelinde yatan meşum 
gerçek şudur: Amerikan hükümeti, çağımızin tekmif milli kurtuluş ve 
demokrasi hareketine karşı açıkça harp i/ôn etmiştir. 

Amerikan devlet adamları, bu devletin yönetici çevrelerine özgü bir 
hayôsızlık ve ikiyüzlülükle, kendi işgal hareketlerinin gerçek karakterini 
gözlerden saklamak için, Dominik Cumhuriyetindeki halk hareketinin 
mahiyetini de tahrif ederek d ünya kamuoyunu şaşırtmağa kalkıştıla r. Ame
rikan baştemsilcisi Bay Stivenson'un BM Güvenlik Konseyi'ndeki iddiasına 
göre, güya Küba'da yetiştiriimiş küçi,ik bir komünist grupu Dominikte dev
rimin ve onun silôhlı kuvvetlerinin kontrolünü ele geçirmeyi denemişlerdir. 
Karşıdan geçeni göstererek «kolla kendini şundan .. derken adamın cebin
dekini bizzat çalan yankesiciden farksız olan Başkan Conson da, hiç ikile-
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meden, Amerikan askerlerinin ödevlerinden birinin de Dominik Cumhuri
yetini her türlü milletlerarası komplolara karşı savunmak veya bu ülkede 
her hangi bir d iktatoro kurulmasını önlemek olduğunu söylemiştir. Bundan 
başka, Dominikteki istilô hareketini Amerikalıların değil, bu memlekette 
komünizmi kurmak için dışarıda partizan savaşı hazırlıyonların ya ptığını 
iddia etmekle kabalıkta ve lôf ebeliğinde daha da ileri gitmiştir. 

Fakat gayet iyi bilinmektedir ki, Dominikte Trujillo diktasını devam etti
renlere karşı yapılan ayaklanmanın gerçekten halkçı ve anayasacı bir 
karakteri vardır. Ayaklanmanın amacı kanunların çiğnenmesine son ver
mek, 1963 yılında ezici bir çoğunlukla seçilen Başkan Juan Boş'un iktida
rını canlandırmaktı. Bu silôhlı ayaklanmanın milli bir hareket olduğu, 
itici güçlerini de geniş halk yığınlarının yurtsever birliğinin ve demokratik 
eğilimli askerlerin teşkil ettiği bütün dünyanın gördüğü şüphe götürmez 
bir  gerçektir. Anayasa savunucuları hareketinin «Küba hamuru» olduğu 
iddiası düpedüz iftiradır ve bu iddia sahipleri akıl fukarasıdır. 

Halkların kendi kaderini tôyin hakkının bazı sınırları olduğu kanısını 
ancak emperyalistler besliyebilir. Ve yine ancak emperyalistler, halkların 
egemenliğinin kendi hükümetlerinin anti-komünizm üstüne verecekleri 
garantilere bağlı kılınabileceğini düşünebilirler. Fakat büyük mali serma

yenin bu arzuları objektif tarihsel gerçeğe taban tabana zıttır. Bu objektif 
tarihsel gerçek şudur: Halkların kaderlerini kendi başına buyruk tôyin 
etmeleri hakkı, ilericilerin uğrunda savaştıkları ve savundukları bu hak, 
genel kapsamiyle hukuki bir norm olmuştur ve yığınların şaşmaz iradesi 
ve çabalariyle desteklenmektedir. Her halk kendi kaderi meselesini kendi 
başına çözmekte ve kendi devletini kurmakta hürdür. Ve her halk, sosya
list sistem yararına, komünizm fikirleri yararına bunları benimsediği ölçüde 
sözünü söylemek hakkına da sahi ptir. Halkları kendi kaderini başlıbaşına 
tôyin hak ve olanağından yoksun etmek istiyen ise, milletlerarası hukuk ile 
otomatikman çatışma haline girer. (Şunu da belirtelim ki, Başkan Boş'u 
bütün d ünya bir burjuva li berali olarak tanır. Ayaklanan yığınların ön 
saflarında savaşan ve ölen Dominik komünistlerine gelince, onların şiarı 
da bütün yurtseverlerin şiarıdır: .. Coni'lerle uzlaşma ile değil, halkın müca
delesiyle Anayasa düzeninin tekrar kurulması H 

Çağdaş toplumun hukuk bilinci, nüfuz alanları veya mevcut statükonun 
korunması zorunluğu tezlerini reddettiği gibi, .. Conson doktrini»ni de 
ka bul edemez. Her halk, yeryüzünün hangi bölgesinde bulunduğuna veya 
memleketinde nasıl bir düzen mevcut olduğuna bakılmaksızın, Anayasa
sını kendi başına seçmek ve mevcut düzende her türlü değişikliği yapmak 
hakkına sahiptir. Bu hüküm hukuk bakımından doğrudur ve aynı zamanda 
toplumun ilerici gelişme ihtiyaçlarına da tamamen cevap vermektedir. 
Buna karşı, barışı korumakta biricik yolun halen mevcut şartları her bakım
dan muhafaza etmek olduğunu iddia eden tez düpedüz gerici bir tezdir 
ve bundan ötürü de tarih tarafından yok edilmeğe mahkumdur. Düzeni 
ihlôl etmenin en büyüğü, hayatın istemleriyle a çık çelişme halindeki bir 
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düzeni kaba kuwet yardımiyle koruma yeltenişleridir. Bu bakımdan, Mek
sika halkının büyük evlôdı Benito Juarez'in «Barış, başkasının hakkına say
gıdır» sözü daima hakseverlik ifadesi olarak kalacaktır. 

Görülüyor ki, Amerikan emperyalizminin Dominik Cumhuriyetinde giriş
tiği işgal hareketini mazur göstermek üzere ileri sürdüğü «doktrin» barış 
dôvası için büyük bir tehliKe gizlemektedir. Bu «doktrin», ancak hareketin 
«harp sınırı» durumuna varmasını çabuklaştırır. Amerikan emperyalizmi, 
yalnız milli kurtuluş hareketi a dresine değil, bağımsızlıklarını artık elde 
etmiş olan memleketler adresine de yönelttiği gözdağı ve tehditler yolunu 
tutmuştur. Şimdi Amerikan ordusu Demokratik Viyetnam Cumhuriyetine 
karşı «pis harp» yürütüp dururken, buna benzer bir tehlikenin Kübayı, yani 
Conson ve Stiveson tarafından mahut «yıkıcı komünist faaliyet» ortaklığı 
ile itham edilen devrimci Kübayı da tehdit ettiği gerçeği karşısında göz 
yummak mônasızlık olur. 

Emperyalizm elbette kendi politikasının sonuçlariyle burun buruna 
gelecektir. Küba, Viyetnam ve Dominik halkları, dünyanın bütün diğer 
halkları gibi, bağımsızlıkları ve ülkelerinin ilerici gelişmesi uğrunda 
sonuna kadar çarpışmaya azimlidirler. Hücuma uğrıyan memleketlerle 
sosyalist ülkelerin dayanışmasını unutur görünerek saldırganlık yolunda 
ceza görmeden yürünebileceğini düşünmek çılgınlıktır, ve bütün dünya 
barışı için ölümcül bir tehlikedir. Keza, milletlerarası komünizm hareketin
deki görüş ayrılıklarının, halkların haklarını cezasız kalarak çiğnemeye 
elvereceğine bel bağlamak da daha az çılgınlık değildir. Hiç kimse unut
mamalıdır ki, biz komünistler, 19 komünist partisinin Moskova Danışma 
Toplantısı Bildirisi'nde belirtildiği gibi, «emperyalizme, sömürgeciliğe ve 
yeni sömürgeciliğe karşı, mali sermayenin egemenliğine karşı, kurtuluş 
hareketini aktif olarak destekleme uğrunda, emperyalist tecavüzüne hedef 
olan halkları savunma uğrunda, dünyada egemenliklere ve devletlerin 
bütünlüğüne saygı temeline dayanan barış uğrunda mücadelede» birliği 
sağlamak için savaşıyoruz. Amerikan emperyalizmi bütün kendi tarihi 
boyunca hiçbir zaman şimdiki kadar tecrit durumuna düşmemiştir. Yeryü
zünde, istisnasız, bütün halklar, Amerikan emperyalizminin giriştiği saldı
rıları endişeyle izlemekte ve halkların hür ve barış içinde gelişmelerine 

karşı bu saldırıların ne büyük bir tehlike doğurduğunu görmektedir. Bu 
öylesine göze çarpmaktadır ki, artık Birleşik Amerikada da, emperyalizmin 
milletlerarası alanda giriştiği saldırıları protesto eden sesler gittikçe artan 
bir kuvvet ve kesinlikle yükselmeğe başlamıştır. 

i i i  

Komünist ve işçi partileri temsilcilerinin 1960 Kasımında Moskovada yap
tıkları danışma toplantısının Bildiri'sinde şöyle denmektedir: «Son yıllarm 
milletlerarası olay/ann/n ortaya koyduğu birçok yeni deliller göstermekte

dir 'ki, Amerikan emperyalizmi dünya gericiliğinin baş desteği ve bütün 
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dünya halklarının düşmanı olan milletlerarası jandarmadır.» Daha sonraki 
olaylar da bu değerlendirmeyi tamamen doğrulamıştır. Netekim, en yeni 
delil, Amerikan emperyalizminin bugün Dominik halkına karşı işlediği 
alçakça cinayettir. 

Amerikanın Dominik Cumhuriyetini işgal hareketi, sadece bu olay, 
Vaşingtonun resmi propagandasına temel edindiği ideolojik tezlerin iflô
sına apaçık tanıklık etmektedir. Beyaz Saray politikasının savunucuları 
belki de «temsili demokrasi«ye sadakatieriyle övündükleri kadar başka 

hiçbir şeyle övünmemişlerdir. Kendi «Ilerilik birliği» programına yol açmak 
için Amerikan hükümeti Lôtin Amerika toplumunun bazı tabakalarından 

araç olarak faydalanmak zaruretini hissettiği zaman, artık askeri darbeler 
sonucunda iktidara gelmiş hükümetleri tanımıyacağını bile ilôn etmiştir. 
Ama pratikte Kenedi dahi bu vaadi ekseriya tutmamıştır. Dallas'ta silôh 
sesleri duyulduktan sonra, Bay Man kendini tamamen askeri darbeler 

organize etmeğe vermiş ve bu darbeleri uygulıyanlar yığınların iradesini 

gözlerini kırpmadan çiğnemişlerdir. Brazilya'da Başkan Gulard hüküme
tinin devirilmesi bu cümledendir. Ve bu meselede hiç kimsede hiçbir 
şüphe bırakmamak istercesine, şimdi Başkan Conson ve onun Dominik'teki 

kumpanyası, burada 1963 Anayasasını ve bu yasanın prensiplerine göre 
kurulmuş hükümeti canlandırmak amacını güden hareketi ezmek için 

ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani «temsili demokrasi»nin büyük 
mücahidi yüzündeki maskeyi atmıştır. Dünya jandarması katkısız iğrenç 
çehresiyle karşımızdadır. 

Pan-Amerikan politikası kriz devresine girmiş bulunuyor. Birleşik Amerika 
tarafından küçümsenen ve keyfi hareketlerle tüzüğü de çiğnenen Amerika 

Devletleri Teşkilôtı (ADT) çöküp dağılma durumundadır. Gerçekten, 
6 Mayıs gecesi toplantısında, Birleşik Amerika bu teşkilôtın kumandası 

altında Dominik Cumhuriyetine Amerikalılararası bir askeri kuvvet gönde
rilmesi kararını geçirebilmek için gerekli oy sayısını büyük güçlüklerle top

Iıyabildi. Bu karar, Birleşik Amerikanın korsanca davranışlarını .<legalize» 
etme aracından başka bir şey değildir. Fakat, Birleşmiş Milletler'de Küba 

temsilcisinin belirttiği gibi, Birleşmiş Milletler yasasına aykırı olan bu 
kararın her hangi bir geçerlilik gücü olamaz. Kaldı ki, kararın oylanma

sında hiç kimseyi temsil etmiyen Dominik .. temsilci»sinin oyu da sayıl
mıştır. Oysa, onun hükümeti, Başkan Conson'un da kendi ağzıyla ifade 
ettiği gibi, halk hareketi tarafından politik alandan silinip süpürülmüştür. 
Ote yandan aynı karar teşkilôta dahil beş memleket temsilcilerinin muha

(efetine rağmen alınmıştır. Bir temsilci de, alınması gerekli ilk tedbirin 
Dominikten Amerikan askerlerinin çıkarılması olmak gerektiğine işaret 

ederek oylamada çekimser kalmıştır. Teşkilôtta Birleşik Amerikanın tekli
fini destekliyen birçok hükümetler de, sonradan, kendi halklarının baskısı 

altında irkilmiş. Dominik Cumhuriyetine asker gönderilmesine katılmanın 
maksada uygun olup olmıyacağını düşünmeğe başlamışlardır. 
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Çok geçmeden, Amerikan ordusu tarafından hazırlanan,  gönderiien ve 
savunulan faşist Cunta birliklerinin Amerika Devletleri Teşkiliitı aracılığı 
ile sağlanan ateşkes anlaşmasını da hiçe sayarak Santo-Domingo halkına 
tekrar ateş açmaları ve ortalığı salhaneye çevirmeleri üzerine, teşkiliittaki 
çatışmalar daha da şiddetlenmiştir. Böylelikle, meşhur 6 Mayıs kararının 
alınmasını sağlıyan .. çoğunluk .. da erimiştir. Meksika ve Arjantin'de, hükü
metleri, ADT-den, Amerikan emperyalizminin böylesine dikine ve hayiisızca 
manevralar çevirdiği bu meşum teşkiliittan çıkmağa zorlıyan bir hareket 
başlamıştır. Amerikan emperyalizminin haince saldırı ve manevralarına, 
kıtanın Buenos-Ayres, Sontiogo, Montevideo, Rio-de-Janeyro, Korokas, 
Bogoto, Meksiko, Panama, Son Hoze v. s. gibi başkentlerinde geniş halk 
yığınlarının giriştiği muazzam protesto hareketleriyle verilen cevap Coni'le
rin tekellerine ciddi bir ihtardır, ve Liitin Amerika holklarının hiçbir zaman 
kendi kardeşlerinin katili olmıyacaklarını göstermektedir. 

Dominik'te olup bitenler, .. Ilerilik birliği .. farfara programının demagojik 
dekliirasyonlarını tükürük direğ ine mıhlamıştır. Barbar istiliicılar, bu prog
rama göre Dominik'i bir yatırım alanı olarak elde tutabilme hırsiyle göz
leri dönerek Santo-Domingo'yu bombalamaktan da çekinmediler; ıspan
yol-Amerikan kültürünün beşiği olan, Kolomb'un şanlı seyahatleri dev
rinde kurulan ve bağrında Amerikanın büyük kiişifinin mezarına da yer 
veren bu şehrin yarısını yakıp yıktılar. Santo-Domingo sokaklarında ve 
bombalanan evlerin yıkıntıları altında Dominik halkının nice civanmert 
evliitları can verdiler . .. Ilerilik birliği .. halkların birliği değildir. Onun kuru
luş amacında yapıcılık da, hayatı yükseltmek de yoktur. Dolar'ın kanlı 
saltanatı ile Albay Vesin'in kırantalar güruhu, bu birliği, etrafa ölüm saç
mak, yakıp yıkmak için kurmuşlardır. 

iV 

Dominik Cumhuriyetine Amerikan müdahalesine, oradaki Amerikan 
uyruklularının hayatını (hiçbir tehdit altında bulunmadıkları halde) savun
mak gibi meşru görünüşlü bir bahane ile girişiidi .  fakat Amerikan 
donanmasının hemen harekete getirilmesi, Dominikte halk yığınları ile 
demokratik eğilimli askerlerin elbirliği sayesinde gerici kuvvetlerin boz
guna uğratılmasının Vaşingtonda ne büyük bir teliiş uyandırdığını apaçık 
gösterdi. Iki yıl önce halk tarafından seçilen Parliimento'nun kurduğu yeni 
Anayasacı hükümet Dominikte yönetimi ele aldı ve memleketin durumunu 
kontrol etmeğe başladı. Santo Domingo sokaklarında gerici Cunta'ya 
dayanan birlikleri hezimete uğratan siıahlı yığınlar, Osama kalesini ele 
geçirdiler ve gericiliğin son sığınağı olan San Isidro üssüne hücum hazırlı
ğına giriştiler. Işte bu sırada, Başkan Conson, Dominik'e Amerikan asker
leri çıkarılmasının, artık geniş ölçüler almış olan bu müdahale hareketinin, 
Santo Domingo'da hükümet bulunmaması ile bağlı olduğu yolunda bir 
demeç verdi. Bu demektir ki, Dominik'e Amerikan müdahalesi, bu memle-
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kette demokratik düzenin halk hareketiyle sağlanan zafer yolunda ser
bestçe gelişmesine engel olmak, Anayasa hükümetinin tekrar kurulmasını 
önlemek için yapılmıştır. Netekim, birkaç gün sonra, Amerikan yöneticileri 
yaptıkları müdahalenin bahanesini üçüncü defa değiştirmekten utanmadı
lar. Ve bu defa, Dominik Cumhuriyeti dışında hazırlanmış «komünist grup
larınnın hükümet ve memleket üzerinde kontrol kurdukları iddiasını ileri 
sürdüler. 

Emperyalizm, Trujillo soltonatı devrinin sona erdiği gerçeğini kabul 
etmek istemiyor. Memleketi otuz yıl boyunca kanlı diktası altında inleten, 
tekellerin çıkarına ve kendi servetine servetler kotmak için halkı soyon 
Trujillo ile gayet yakın bağalantısı olon emperyalizm, şimdi, demokratik 
hareketin gelişmesine rağmen, Dominik halkının artık asla boyun eğmi
yeceği rejimin varlığını devam ettirmeğe çabalıyor. Bunun içindir ki, dik
tatörün öldürülmesinden sonra Amerikan emperyalistleri Dominik sahil
lerini donanmayla sorarak demokratik gelişmenin yolunu kesmeğe yelten
diler. Yine bunun içindir ki, her şeye rağmen direnen halk sınırlı programa 
sahip liberal ve Anovasacı bir hükümetin kurulmasını sağlayınco, Ameri
kan emperyalistleri eski rejimin tekne kazıntısı döküntüleriyle anlaşma ve 
Anayasa ruhundaki barışçı gelişmeyi durdurmak maksadiyle bu unsurları 
ôlet ederek hükümet darbesi hazırlama yolunu tuttular. Ve şimdi, Cunta 
güruhunu halkın tekrar hezimete uğrattığı günümüzde, Amerikan emper
yalistleri daha önceki bol keseden deklôrasyonlarını yırtıp atarak yine o 
güruhun imdadına koştular, yine ihanet ve soygun rejimini yaşatma gay
retine düştüler. 

Ne var ki, emperyalizmin bu hesaplarında do yanıldığı görülecektir. 
Dominik demokratlarının haklı olarak belirttikleri gibi, Nisan" sonunda iç 
savaş sona ermiş, gerici Cunta güruhu üzerinde söz götürmez bir zafer 
sağlanmıştır. Şimdi yabancı müdahalecilere ve onların yerli uşaklarına 
karşı milli kurtuluş savaşı söz konusudur. Dominik halkı, yurdunun bağı m
sızlığını ve onun egemen bir devlet olarak varlığını silôh elde çalaçakmak 
savunmaktadır. Santo Domingo sokaklarında, eşit olmıyan şartlar içinde 
kanlı bir savaş yürütmekte olan Dominikliler de, Viyetnam kurtuluşçuları 
gibi, harbin kendilerine doyatıldığı bütün halklar gibi, zaferi sağlamak ve 
bağımsızlık şartları içinde mesut geleceği yaratmak için canlarını do esir
gemiyeceklerdir. 

Dominik halkının nihai zafere inancının kaynağı sadece Santo Domingo 
sokaklarında çarpışan yurtseverlerin sarsılmaz azminden ibaret değildir. 
Bu halkın, servetlerini çarçur eden geleneksel soyguncular ve emeğini 
sömürenler yüzünden düştüğü trajik durum, bütün halkların acel� ve 
güçlü bir dayanışmasına ihtiyaç gösteriyor. Dayanışma kampanyasının 
başlangıcında, emperyalistlerin silôhlı müdahale ve cinayetleri, genel in
fiali belirten bir şiddetle suçlandırılmış bulunuyor. Bütün halklar, Avrupa 
ve Asya, Afrika ve Lôtin Amerika ülkelerinden birçoğunun hükümetleri, 
Dominikteki Amerikan müdahalesine son verilmesini, bütün yabancı asker-
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lerin bu ülkeden derhal çekilmesini istediler. Fakat, dünyanın bütün ilerici 
güçlerinin, sözleriyle değil de işleriyle demokrat ve yurtsever olanların, 
insanlığın başarılarını savunmağa hazır olan herkesin sadece protestolarıo 
yetinmemeleri gerekir. Her halk, kendi hükümetinden, Dominik Cumhuri
yeti emekçilerine maddi yardım işinin de organize edilmesi, kahraman 
Dominiklilere her bakımdan destek olunması için faydalı ola bilecek bütün 
milletlerarası teşkilôtlara başvurmasını ısrarla istemelidir. Zira Dominik 
halkı şimdi bütün lôtin Amerikanın dôvası, bütün halkların dôvası uğrunda 
çarpışmaktadır. Ve bütün dünyanın, bu kahraman halkın yardımına koş
ması doğru ve haklı bir harekettir. 
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BU GO N KO Y A K IN D OÖU 

Sert çelişmelerin düğümü 

Yeryüzünün en dinamik ve «tutuşmaya haw» bölgelerinden biri olan 
Yakın Doğu'daki olaylar sürekli olarak dünya kamuoyunun dikkat merke
zinde bulunuyor. Burada milli kurtuluş, ilerilik ve banş kuvvetleriyle, emper
yalizm, gericilik ve harp kuvvetleri arasında çetin bir politik mücadele 
oluyor. Son on yıl içinde Yakın Doğu'da başgösteren anlaşmazlıklar, bir
çok defalar doğrudan doğruya harp tehlikesi yaratan ciddi milletlerarası 
buhranlar halini aldı (1956'daki Süveyş buhram, Batılılann 1958'de Lüb
nan ve Urdün'ü işgale kalkışmalan, 1961-64 yıllannda ısrail sınıflannda 
Arap memleketleriyle askeri çatışmalar v. s')'

. 
Bugünlerde banşsever halklar lrak'ln kuzey bölgesinde olup bitenleri 

endişeyle izliyorlar. Burada, Irak ordusunun, muhtariyet hakkı istiyen Kürt
lere karşı tekrar askeri harekata girişmesi sonucu olarak, bütün Yakın 
Doğu'da banşı ve güvenliği tehdit eden tehlikeli bir durum meydana geldi. 

Yakın geçmişe kadar, Yakın Doğu'nun dünya politika ve ekonomisinde 

tuttuğu yer başlıca iki faktöre dayamyordu: Elverişli stratejik durumu ve 

bazı tahminlere göre 20 milyar tondan fazla olan, yani kapitalist alemin 
petrol rezervlerinin % 70'ini bulan muazzam petrol yataklart. Bölgenin 
stratejik önemi ve petrol, Birleşik Amerikanın ve öteki Batı devletlerinin 
dünyanın bu bölgesinde güttükleri saldlfganlık politikasmm başlica etken
Ieridir. 

Yakın Doğuda milli kurtuluş hareketindeki güçlü gelişme gözönüne alın

mazsa, bugün bu bölge memleketlerinin milletlerarası politikadaki yeri 
doğru olarak anlaştlamaz. Yakın Doğu'nun ve her şeyden önce bu böl
gede ana kitleyi teşkil eden Arap aleminin birçok devletleri bağımsızlık

lan m elde etmişler, ve Yakın Doğu'da politik kuvvet/erin durumu ve millet
lerarası ilişkilerin gelişmesi üzerinde, önemli milletlerarası problemlerin 
çözümü üzerinde büyük etkisi olan yeni ve başlıbaşıno bir faktör haline 

gelmişlerdir. 
Yakın Doğu ülkelerinde milli kurtuluş hareketinin ve politik durumun 

bugünkü safhası için karakteristik olan, bu memleket/erin ilerdeki gelişme 
yolla" etrafındaki iç mücadelenin hızlanmasıdır. Bu ana mesele etrafln

daki mücadele sürecinde oldukça açıklıkla iki esas eğilim belirmiş bulun
maktadır. 

475 

TÜSTAV



Birinci eğilim, anti-emperyalist ve anti-feodal devrimin tamamlanma
sına, halk yığınları yararına ekonomik ve sosyal uyamş ve kalklnmamn 
başlıca ödevlerinin sistemli ve radikal tedbirlerle gerçekleştirilmesine, yani 
toprak meselesinin .. toprak çiftçilerindir» prensipine göre çözümlenmesine, 
işçi slnlfımn ve bütün emekçi yığınlarının durumunda köklü bir iyileşme 
sağlanmasına, devlet cihazımn ve tekmil devlet yönetim sisteminin demok
ratizasyonuna yönelmiştir. Bu eğilim, en yakın bir gelecekte milli demokra

tik devrimin anti-kapitalist devrime yükselmesine, Yakın Doğu devletlerinin 
kapitalist olmıyan gelişme yoluna koyulmalarına imkôn vermektedir. Yakın 
Doğu'nun çoğu bağımsız ülkelerinde bu eğilimin başlıca temsilcileri daha 
ziyade solcu ilerici demokratik güçler blokudur. Bu bloku, niceliği ve 
niteliği ile büyümekte olan işçi sımflnln ve köylülüğün ilerici kısmı, yurt
sever eğilimli milli burjuvazi ve bilhassa bazı memleketlerde halk yığln
larımn milli kurtuluş savaşımn başına geçen ilerici sivil ve asker aydınlar 
teşkil etmektedir. 

Yakın Doğu'da bağımsız devletlerin politik gelişmesindeki ikinci eğilim, 
kapitalist düzenin yerleşmesi ve sağlamlaşması temeli üzerinde bazı sosyal
ekonomik ve politik reformlar yaptıması çabasıdır. Bu eğilimin başltea 

temsilcileri sağcı-gerici güçler blokudur. Bu bloku, sayı ca çok olmıyan 
büyük milli burjuvazi, derebeyi ve ağa unsurlarımn oldukça burjuvalaşmış 
bir kısmı ve keza sağcı burjuva nasyonalist çevrelerinin (bir kısım gerici 

subayların, memurların, küçük ve orta tüccarların) peşinden yürüyen çeşitli 
küçük burjuva tabakaları teşkil ediyor. 

Gelişme yolu etrafında çetin sınıf mücadelesi Yakın Doğu'nun Birleşik 

Arap Cumhuriyeti ve Suriye gibi memleketlerinde bilhassa kuvvetle gelişti. 
Son zamanlarda bu memleketlerde, kapitalist elemanların, emekçi yığın

larım kapitalist ve yarı-feodal sömürme şekillerinin sınırlanmasım hedef 
tutan önemli sosyal-ekonomik dönüşümler gerçekleştirildi. Aym müca
deleyi Sudan'da, Irak 'ta, Yemen'de görüyoruz. Bu mücadelenin yan

ktları Yakın Doğu'nun Türkiye ve Iran gibi en büyük memleketlerinde de 
gittikçe artan bir kuvvetle duyulmaktadır. Bu devletlerin kapitalist yolda 

yürüdükçe derinleşen ekonomik ve sosyal bunalımları, onların ekonomik ve 
sosyal kalkınma ihtiyacımn ertelenmez ödevlerini çözmeye, emekçi yığın
larımn yoksulluk içindeki yaşama şartlarım düzeltmeye kapitalizmin yete
nekli olmadığını gösteriyor. Türkiye ve Iran'da ilerici güçler, bu çıkmazdan 

kurtuluşu iç ve dış politikada radikal değişiklikler yaptımasında, köklü 

sosyal-ekonomik reformlarda, toplum düzeninin ve devlet cihazının dem ok
ratizasyonunda, kapitalist olmıyan gelişme yoluna koyulmakta görüyorlar. 
Radikal dönüşümler ve kapitalist olmıyan gelişme yolu fikirleri, sosyalizm 

fikirleri, geniş halk yığınları tarafından gittikçe daha büyük ölçüde destek
leniyor. 

Birleşik Amerika ve öteki Batı devletleri emperyalist çevreleri, Yakın 

Doğu ülkelerinde tutulacak gelişme yolları meselesi etrafında alıp yürü
yen iç politika mücadelesini büyük bir dikkatle izliyorlar. Olayların geliş-
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mesine her ne pahasına olursa olsun kendi yarar/anna uygun bir yön 
vermeğe çaltşan bu çevreler Yakın Doğu'da durumu yeniden gerginleştir
mek için ellerinden geleni yapıyor/ar, 

Son zamanlarda SENTO üstüste özel toplantdar yaptı, Batı devletlerinin 
asker ve sivil yetkilileri, Yakın Doğu durumuyla ilgili olarak arka arkaya 

birçok damşma toplantdan yaptılar, Yakın Doğu problemlerinin gözden 
geçirildiği Londra, Paris, Bon görüşmelerini takibeden bu gizli toplan
tılardan önce, Amerika Başkanının özel temsilcisi Hariman, Devlet Sekre
teri yardımcısı Talbot, bunlann arkasından da Amerikan Vi, Filosunun 
Komutanı Telaviv'i ve diğer bazı Yakın Doğu başkentlerini ziyaret ettiler, 
Ne hikmetse, yetkili Amerikan temsilcilerinin gezileri ile saldırgan SENTO 
bloku üyelerinin toplantılan, ısrail askeri kuvvetlerinin Qrdün sınınna 
yığllmasiyle, ısrail'in Arap memleketleri, özellikle Suriye sımrIarini ihlal 
hareketlerinin sıklaşmasiyle, kuzey Irak'ta Kürtlere karşı askeri provokas-. 
yonlarla ve onlara karşı yeniden askeri harekata girişilmesiyle ve Arap 
Yanmadası'nın güneyinde ayaklanan Araplara karşı ingiliz birliklerinin 
askeri harekatı genişletmesiyle hep aynı zamana .. rasladı», 

Bu durumda, başta Birleşik Amerika olmak üzere emperyalist devlet

lerin Yakın Doğu'ya karşı bir komplosu söz konusudur, Bu komplonun 
amacı, Yakın Doğu'da bağımsız memleket/eri ve her şeyden önce bu böl
gede halklann anti-emperyalist savaşının önünde yürüyen Arap devlet
lerini yeni sömürgecilik şartlanna boyun eğdirmek; Suriye, Sudan, M/m 
ve diğer Arap ülkelerinde gerçekleştirilen devrimlerin başanlannı hiçe 
indirmek, onlann anti-emperyalist savaştaki dayanışmalannın temelini 
paltalamaktır, Emperyalistler, Yakın Doğu devletlerinin içişlerine kanşa
rak bu bölgedeki baltalama faaliyetlerine hız vermekle, dünya kamuoyu
nun dikkatini Güney Doğu Asyada Amerikanın giriştiği saldıTganlık hare
ketlerinden uzaklaştumağa çabaltyorlar, 

Yakın geçmişin gerçekleri gösteriyor ki, Arap memleketlerinin ve bütün 

Yakın Doğu halklarımn birleşik ve dayanışmalı bir cephe halinde hareket 
ettikleri her ahvalde, emperyalistler giriştikleri maceralarda yenilgiye 
uğratllmışlardlT, Yakın Doğu ülkelerindeki bütün ilerici-devrimci güçlerin 
anti-emperyalist savaşta sosyalist alemin ve milletlerarası işçi hareketinin 

desteğine dayanan birliği ve beraberliği emperyalizm ve gerici kuvvetler 
üzerinde sağltyacaklan zaferin garantisidir, i 

.. Banş ve sosyalizm problemleri» dergisinin bu sayısında, Yakın Doğu'nun 
bazı memleketlerinin - Türkiyenin, Iranın ve Irakın - politik durumunu ve 

milli kurtuluş hareketindeki gelişmenin yeni eğilimlerini tahlil eden yazılar 
yayınlanıyorJ} 

1) .. Iran - durum ve perspektifler» başlıklı yazıyı gelecek sayıda yayın
Iıyacağız, 
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Türkiye: Gelişme yollan 

Yakub Demir, Ahmet Akıneı 

Türkiye SO yıldı ki kapitalist yolda yürüyor, fakat açık gerçekler kapita
lizmin toplumumuzun en önemli sosyal-ekonomik meselelerini çözemedi
ğini, ülkemize hızla gelişme imkônı sağlamadığını gösteriyor. Türkiyemiz 
bugün hôlô ekonomik ve askeri bakımdan emperyalist devletlere bağlı 
geri kalmış bu memlekettir. Milli gelirinden yılda insan başına ancak 
160 dolar düşüyor. Memlekette tesadüfi gelirlerle yaşıyan bir buçuk milyon 
tamamen işsiz, birkaç milyon da yarı işsiz vardır. Halkımızın % 60-1 okuma 
yazma bilmiyor. Bugün Türkiye yabancı devletlere 2 milyar dolardan fazla, 
yani 21 .5 milyar TL borçludur. Bu miktar, ülkemizin bütün altın ve döviz 
yedeklerini birkaç misli aşıyor. Dış ticaret açığı 1961 yılında 1 62,3 milyon 
dolar, 1962 yılında 238 milyon dolar, 1963 yılında 320 milyon dolar, 1964 
yılında (altı ayda) 1 26 milyon dolardır. 

27 Mayıs 1 960 hükümet darbesinin başlıca sebeplerinden biri de, ülke
mizin kapitalist gelişme yolunda sürüklendiği derin ekonomik ve sosyal
politik buhrandı. Fakat ordu tarafından yapılan bu hükümet darbesi buh
ranı çözemedi. Bu şartlar altında Türkiyenin ilerdeki gelişme yolları üze
rinde bugün Türk toplumunun geniş çevrelerinde ve basında gittikçe daha 
sık durulmaktadır. OIkemiz, ilerde de emperyalist devletlerin môli, ekono
mik ve politik bağımlılığında kalarak kapitalizm yolunda mı yürümelidir, 
yoksa başka bir gelişme yolu mu tutması gerek? 

Burjuva partilerinin !iderleri ve burjuva ideologları, kapitalizm yolundan 
gelişmenin Türkiye'ye en uygun yol olduğunu iddia etmektedirler. Açık 
gerçekıere rağmen, kapitalizmin Türk halkına sözde refah getirdiğini, 
yığınların çıkarlarına en uygun yol olduğunu söylüyorlar. 

!JIkemizin i lerici güçleri, özellikle Türkiye Komünist Partisi başka bir yol, 
kapitalist olmıyan gelişme yolunu ileri sürüyorlar. Bu güçler ülkemizin 
geleceğini sosyalizmle bağlamaktadırlar. Fakat Türkiye Komünist Partisi, 
ilerici güçler, ülkemizin şimdiden doğrudan doğruya sosyalizm kuruluşuna 
geçmesi için gereken objektif şartların, temelin henüz mevcut olmadığı 
fikrindedirler. Türkiyede, sosyalizm kuruluşuna geçilmesi için, memleket 
ekonomisinin hızla kalkınmasını köstekleyen bütün engellerin ortadan 
kaldırılmasını ve sosyalizmin kurulması için gereken şartların yaratılmasını 
sağlayacak belli bir geçiş dönemi gerektir. 

Kanaatimizce, Türkiyede, kapitalist gelişmesinin devamını durdurmak ve 
kapitalist olmıyan gelişme yoluna girmek için gereken objektif şartlar 
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meydana gelmekte, olgunlaşmaktad ı r. Böyle b i r  dönemi kolaylaştıran eko
nomik etkenlerden biri, ü l kemizde bütün sanayi ü retimin in  yarıs ından faz
lası n ı  veren büyük bir devlet sektörünün mevcut olmasıd ır. Devlet sektörü 
ü lkemizde şimdi l ik  kapitalizmin gelişmesine h izmet etmektedir. Bu bir 
kapital ist devlet sektörüdür. Fakat bu sektör demokrati kleşti ri l i p, onun 
kapita list nitel iğ i  değişti ri l i rse, devlet sektörü, Türkiyenin kapital i st olmıya n  
gelişme yolundan gel işmesinde ekonomik temel o lobi l i r. 

Politik nite l ik  taşıyan önemli etkenlerden biri de Türkiyede, politik güçler 
denges in in  değişmesi, ü l kemizin kapital ist olmıyan yoldan, sosyal izm 
yolundan gelişmesini istiyen i lerici güçlerin gittikçe a rtmas ıd ı r. Sosyal i st 
ü l kelerin , kapita list olmıyan gelişme yoluna g i ren kurtuluşlarına yen i  
kavuşmuş bağı msız Asya ve Afrika ü l kelerin in  ekonomik ve  politik a la nda 
elde ettikleri başarı ları n etkisi a ltında sosyal izm fikri ü lkemizin geniş halk 
yığı n ları a rası nda hız la yayı lmaktad ı r. Tü rkiyenin sosyal izme doğru yönel
mesi ve kapitalist olmıyan yoldan gelişmeSi fikrini bugün Türkiyede yalnız 
işçi s ın ıfı n ı n  öncü kolu deği l ,  Türkiye Işçi Partis inde, Sosyal Demokrat Par
tis inde ve Cumhuriyet Halk  Partis in in  solcu kanadında büyük nüfuzu o lan 
geniş  i lerici aydınlar ın tabakaları da savunmaktad ı r. Sosyal izm ve kapita
l ist olmıyan gelişme yolu i l ke leri, ün iversite hareket in in önemli  bir kısmı 
tarafından da destekleniyor. 

Mi l l i  kurtuluş i lkelerin in  ordu içi ndeki etkisin i  de belirtmek gerektir. Or
dunun yurtsever subayları memleketin bugünkü durumu karşıs ında mem
nuniyetsizl iklerin i  açığa vuruyorlar. Yurtsever subaylar, Türkiyen in  kalk ın
ması i l kelerin in ,  ordunun 27 Mayıs 1 960 da uğrunda hükümet 'darbesi 
yaptığ ı  i l kelerin gerçekleştir i lmediği i nancındadıriar. Bunun için bu subay
lar ın çoğu, i lerici ayd ın ları n  ve işçi s ın ıfı temsilcilerin in  i leri sürdükleri 
demokratik reform ve istekleri desteklemektedi rler. 

Böylece, bugün  Türkiyede politik güçleri n dengesi, kan ımızca, gelecekte, 
i lerici güçlerin önünde, emperyal izmle bağl ı  gerici g üçleri ü l kenin idare
s inden uzaklaştırmak, ha lkçı demokratik b i r  idare kurmak, düzenin  demok
ratikleşti ri l mesin i  sağlamak ve demokrati k dönüşümleri gerçekleşti rmek 
imkônın ı ,  yani kapita l ist olmıyan gelişmeye politik şartlar  hazırlamak im
kdn ın ı  açmaktadır. 

Türkiye ve benzeri ü l kelerde kapita l ist olmıyan gelişme yolu meselesi 
çok bileş ik  ve az a raştı rı lmış bir problemdir. Bu mesele i nceden inceye ve 
her yönden tahl i le muhtaçtır. Bu yazım ızda biz, meseleyi genel o larak  ele 
almağa ve kapitalist olmıyan gelişme yoluyla i lg i l i  olarak  Türkiyenin en 
a ktüel meseleleri üzerinde durmağa çal ışacağız. 

Toprak meselesi 

Köy ekonomisi ,  ü lkemiz ekonomisinin başl ıca koludur. Çal ışan halk ın 
% 7S-nden çoğu ziraatle uğraşır. Memleketin mi l l i  gel i r in in ya rısından 
fazlas ın ı  ve i h racatımız ın % 7S-80-n in i  köy ekonomis i  sağlar. Fakat, köy 
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ekonomisi. Türkiye ekonomisinde çok önemli b i r  yeri o lmasına rağ men. az 
gel işmiştir. işlenmeğe elveriş l i  on  b in lerce hektar topraktan faydalanıl
maz. Dlkemizde işlen ir topraklar 23 mi lyon hektardan b iraz fazladır. lşle
n i r  toprakları n  % 60�ndan fazlası büyük toprak sahiplerin in  mülküdür. 
Tü rkiyede. iş lenir topra kların % 44-ne sah ip  olan büyük toprak sahipleri
nin sayısı yakın zamana kada r  76 bini (bütün büyük toprak sahipleri n i n  
% 2.6-s l) kadard ı r. 773 b i n  fakir köylü a i lesin in  (köylü a i lelerin in  % 30.6-
s ın ın)  el inde yaln ız 836 b i n  hektar toprak vardır. Türk köylüsünün büyük 
bir çoğun luğu - 489 b in  ai le - topraksızdır. köy proleterleridir. Topraksız 
ve az toprakıı köylülerin çoğu. Türk işçi s ın ıfı n ın  yedek ordusu. şehi r  sanayi 
proletaryas ın ın  başl ıca kaynağıdır. 

Mi l l i  Kurtu l uş. a nti-emperyal i st ( 1919-1 923) devri minden sonra idareye 
gelen burjuva hükümetleri. Türk köyündeki feodal ve yarı-feodal toprak 
münasebetleri kal ıntı larını  tamamen yoketmediler. 

Feodal ağa toprak mülk iyetiyle sıkı sıkıya bağl ı  bu lunan burjuvazi. 
köylü yığ ın ların ın  ekonomik  isteklerini elde etme çabalarına. toprak refor
munun gerçekleştir i lmesine karşı koydu. Uzun y ı l lar Türkiyede b ir  toprak 
meselesi n in  varlığ ın ı  kabul etmek bile i stemedi. IJ Ikede ve . özel olara k  
köyde sı nıfları ve s ın ıf  mücadelesi n i  i nkar  etti. Cumhuriyet Halk Parti s in in  
Programında Türk ha lkı şöyle tarif edi lmişti r :  

«Biz Türk halkını çeşitli sınıfların toplumu olarak değil. bir bütün olarak 
kabul ediyoruz. Küçük çiftçiler. küçük esnaf/ar. işçiler. serbest meslek 
sahipleri. sanayiciler, büyük toprak sahipleri, mütaahhit/er. küçük ve 

büyük tüccarlar Türk toplumunun başlıca emekçi gruplaııd". Bu grup/aıın 
her birinin emeği, öteki gruplartn ve bütün toplumun yaşaması ve refahı 
için zaruridir ... 

Böylece, Türk burjuvazisi emekçilerin s ınıf şuurunu körletmek ve burjuva 
toplumunu sarsan s ın ıf mücadelesin i  bastırmak istemiştir. 

Türk burjuvazisi n in  büyük toprak mü lkiyeti n i  s ı n ı rlandıracak tedbirler 
o lmaması ve ada letli bir tarı m  reformu yapmamasın ı n  tabi i  bir neticesi 
o larak  kapita l ist üretim münasebetleri köye giremedi, kuvvetli feodal ve 
yarı-feodal münasebet a rtıkları kaldı .  

Tarım meselesi Türkiyede bugüne kadar çözü lememişt ir. OIkemizde 
büyük feodal mülkiyetin i  yokederek sanayide ve köy ekonomisinde üretim 
güçlerin in  gelişmesine yol açacak bir toprak reformu yapı lmamıştır. Hükü
metin köy ekonomisi a lanında a ldığı bazı tedbirler. köyün duru m u n u  
değiştirmed i .  Kanaatimizce. ekonomimiz in h ızla gel işmesin in  sağlanma
sında başlıca önem taşıyan tarım meselesin in  kökten çözülmesi i l k  önce şu  
esas meselelerin çözülmesin i  gerekti ri r :  Büyük toprak mülkiyeti ortadan 
kaldırı lmal ı  ve kamulaştırı lan  topraklar topraksız ve az toprak l ı  köylü lere 
dağıtı lmal ıd ır. Büyük toprak sah ipleri n in  kamulaştın lan  toprakları n ı n  elve
rişli sahalarında kooperatifler ve devlet çiftl i kleri kuru lmal ıd ı r ;  rant-icar 
münasebetleri köylü yığ ın ları n ı n  yararı na uygun  olarak ayarlanmal ıd ı r. 
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Olkemizin bugünkü şartları nda, Türk köyündeki çel işmeler a ncak köklü 
bir toprak reformunu ve emekçi yığınların ın  çıkarlarına uygun başka köklü 
sosyal-ekonomik dönüşüm leri öngören kapital ist o lmıyan gelişme yoluyle 
çözülebi l i r. 

Sanayileşme problemleri ve devlet sektörü 

Türkiyede mi l l i  sanayi işletmeleri kurmak yolunda atı lan i l k  önemli  
ad ımlar, Mi l l i  Kurtuluş ( 1919-1 923) burjuva devrimin in  zaferinden sonraki 
y ı l lara rastlar. Burjuva devrim in in  başl ıca a macı, yarı feodal, yarı sömürge 
nitel iğinde olan Türkiyeyi bağımsız b i r  burjuva devleti haline getirmekti. 
1 91 9-1 923 burjuva devrimin in i lerici ka rakteri de o zaman için tarihi olan 
bu ödevin i  yerine getirmesindedir. Burjuva devrimi, Türkiyede kapital izmin 
gel işmesine yol açtı . I ktidara gelen mi l l i  burjuvazi, yabancı kapital i stlerin 
ü lkenin ekonomik  hayatına karışmaları imkônlar ın ı  s ın ı rlandırmak, etatizm 
politikası yardımıyle kendi mevzilerini, memleketin bağımsız l ığın ı  sağlam
laştı rmak istiyordu. Etatizm, b i r  yandan devletin ekonomik  hayata karış
ması, öte yandan da özel sermaye teşebbüslerin in  teşvik edilmesiyle 
ka rakterize edi l i r. Etatizm, ü l kemizin geril iğinden, Tü rk burjuvazisinin, 
henüz i l k  ad ımların ı  atan mil l i  sanayie büyük sermaye yatı r ımları yap
maktan korkmasından ve memleket ekonomisinin gelişmesini sağ I ıyo bile
cek sanayi kol ların ın  meydana geti rilmesi zorunluğundan doğmuştur. 
Mi l l i  burjuvazi etatizm politikası yoluyle, mi l l i  sanayiin bazı önemli kolla
rını  kurmak için bütün mil l i  gel i r  kaynaklarından fayda landı .  Mil l i  önemi 
olan bütün iş letmeler (maden ocakları, demiryol la rı vb.) yabancı kapita
l i stlerden a l ınarak  devletleştiri ld i .  Devlet gücü ve devlet sermayesin in  yar
d ımıyle büyük sanayi ve köy ekonomisi işletme/eri kuru/du. Türkiye ekono
m isinde önemli  bir devlet sektörü meydana geldi. 

Türk burjuvazisi, etatizmi bütün halkın «refahmı» sağlıyan bir sistem 
olarak göstermeğe ça l ış ı r. Burjuva iktisatçı ları ,  devletleştiri len işletmelerin 
.. halk mülkiyeti» nitel iği taşıd ığ ın ı ,  «kapitalizmle savaş demek olan etatiz
min hakiki bir devlet sosyalizmi» olduğunu iddia ederler. Gerçekte, mi l l i  
burjuvazin in güçlenmesinde ve kapital izmin gel işmesinde öneml i  rol oynı 
yan etatizmin hayata geçirilmesi, her  şeyden önce burjuvazinin çıkar
larına uygundu. Bunu Atatürk de dolaylı ola rak  kabul etmiş, şöyle demişti : 

«Bugün Türkiyenin gerçekleştirdiği devletçilik, XiX. yüzyılın sosyalist 

düşünürlerinden alınmamıştır. Bizce, devletçiliğin temeli, özel teşebbüs ve 

özel faaliyet olmalıdır; fakat büyük milletin ve geniş ülkemizin bütün ihti
yaçlarınt gözönünde tutarak ekonominin devlet tarafından kontrolü ge

rektir.» 

Burjuvazi etatizmden, halk yığ ı nla rın ın  zara rına olarak  kôrlarını a rtırmak 
ve politik mevzilerin i  kuvvetlendirmek için faydalendı .  I kinci Diinya Har
binden sonra, etatizm devrinde oldukça. kuvvetlenen burjuvazinin çıkarları . 
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etatizm politikasıyle çatışmağa, çel işmeğe başladı .  1950 yı l ından sonra 
etatizm pol itikasından uzaklaşma eği l im leri bel i rdi .  Ilk Menderes kabine
s in in  progra mında «devlet in ekonomik  hayata karışmasın ı n  mümkün 
olduğu kadar s ın ı rlandır ı lması ,  özel faaliyetin azami  m iktarda genişleti l
mesi gerektiği» bel i rtil iyordu.  Menderes hükümetin i n  «her mahallede bir 
milyoner» politi kasın ı n  temel i ,  devlet sektörünü tedricen yoketmek pren
sipine dayan ıyordu. Büyük burjuvazi devletin ekonomik hayata gi rmesini  
sı n ı rlandırmak için yabancı sermaye i le bağlanma yol ların ı  a rıyordu. 
Büyük Mi llet Meclisi 1 951 'de ,<Yabancı sermaye yatırımlar ın ı  teşvik» kanu
nunu kabul ett i .  Amerikan sermayesinin «yardımı» i le «Türkiye sanayi kal
kınma bankası» kuruldu. Daha sonra la rı yabancı ve yerl i  sermayenin katı l
masıyle yeni karma şirketler kuruldu. Böylece Türk ekonomisi yavaş yavaş 
Ameri kan, Batı Alman tekelleri n i n  ve başka tekellerin boyunduruğu a ltına 
g i rdi .  

Bugün ekonomimizin ana kol larına baskı  yapan yabancı sermaye, yerli 
büyük sermaye ile ortaklaşa devlet sektörünü yutmaya çal ışıyor. Kemal ist 
devrim in in  başl ıca kazançlarından sayı lan devlet sektörü, bugün ortadan 
kaldırı lma teh l i kesiyle yüzyüzedir. Devlet sektörünün  verim l i  olmadığından 
s ı k  s ı k  söz eden idareci çevreler art ık açı ktan açığa özel sektörü destekl i 
yorlar. !J lkemizde büyük özel sermaye i le devlet sermayesin in kaynaşması 
seyri gittikçe daha açık bir şeki l a l ıyor. Devlet, özel sermayenin etkisi 
a lt ına g ittikçe daha çok g i riyor. Ozel sermayenin,  devlet sermayesi i le 
kaynaştığ ın ı  gösteren örneklerden biri ,  Ereğ l i  demi r-çelik kombinasıdır. 
Resmi  açık lamalara göre, bu raya yatırı lan sermayenin % S1 -i devletin, 
geri kalan kısmı ise çeşitli Türk ve Amerikan Anon im Şirketlerin indir. 
Fakat, daha Menderes zamanında kabul edilen özel bir  kanun la bu 
işletme, özel işletme sayı lm ış ve devlete onu kontrol hakkı tan ı nmamıştır. 

Etatizm polit ikası, genel olarak  memleket ekonomisinin gel işmesinde 
o lumlu  bir rol oynam ıştı r. 1 930 y ı l larında Biri nci beş y ı l l ı k  sanayi kalk ınma 
plônına uygun  olarak, Kayseri ve Nazi l l i  dokuma kombinaları ve başka 
sanayi işletmeleri kuru ldu.  O sırala rda Türkiye, sanayi gelişme seviyesi 
bakımından Yakın ve Orta Doğunun  en i leri ü l kesi hal ine gelmişti. Fakat 
başlayan sanayi leşme, esas itibariyle yalnız hafif sanayi kol lar ın ın geliş
mesiyle kaldı. Memleketin sanayileşmesine  temel olacak  ve ekonomik 
bağımsız l ığ ımız ı  sağ l ıyacak ağ ı r  endüstri kurulmadı .  

Zengin ham madde kaynaklarına sah ip  olan 30 m i lyon luk  Türkiyemiz 
için sanayi leşmek, ağ ı r  sanayi iş letmeleri kurmak hayati b i r  zarurettir. 
Bugün bu, toplumumuzun çözüm bekliyen en öneml i  sorunlarından b i rid ir. 
Ağ ı r  sanayi işletmelerin in  kurul ması, a ncak devlet sektörünün  genişleti l 
mesi, kuvvetlendiri lmesi, çağdaş teknikle donatı lmasıyla mümkündür. 
Başl ıca ü retim güçleri n in  yoğunlaştığı devlet sektörü, özel sektöre tôbi, 
onun eki o lmamal ıd ı r. 

Türkiye Komünist Partisi, devlet sektörünü ta baştanberi desteklemiş ve 
savunmuştur, onun genişleti l ip  ku\(vetlenmesi üzerinde durmuştur. Partim i -

482 

TÜSTAV



zin doküman ve kararlarında bi rçok defala r  bel i rti l miştir ki, Türkiye Komü
nist Partisi, devlet sektörünü, onun geliştirilmesi, kuvvetlendirilmesi işini, 
memleketin ekonomik ve politik bağımsızfIğı üzerinde yapacağı etkiler 
açısından ele almış, onu halkın gözünden düşürmek istiyenıere karşı müca
deleyi önemli bir vazife saymışt". 

Gelecekte, devlet sektörünün gel işmesi ve ekonomim izin kalk ınması 
imkan la rı a ncak Türkiyenin bugün uyguladığı  pol it ik hattın temelden 
değişmesi ve köklü demokratik dönüşümler yoluna g i ri lmesiyle gerçekleşe
b i l i r. Böylece, durmadan genişl iyen ve yeni  bir nite l ik  kazanan devlet sek
törü emekçi yığ ın la rın ın  çıkarlarına uygun olarak  üretim güçlerin in  ora ntı l ı  
gelişmesin i  sağ l ıyabi l i r. 

Yabancı sermaye meselesi 

Askeri, tekni k, ekonomik "yard ım�, borç ve krediler, banka la r  ve dış 
ticaret sistemi ,  devlet yatırım la rı ve özel yatırım lar  yoluyle ü lkemize g i ren 
yabancı sermaye, acı bir geçmişi hatı rlatır. Türkiye ağ ı r  .. kapitüıasyonlar" 
devrini yaşam ıştı r  . .. Tru m a n  doktri n i» ve .. Marşal pıanı»nın yüklediği borç
ları haıa ödüyoruz. Memleketimiz bugün de yabancı sermaye için b i r  
sömürme a lan ıd ır. Amerika, Batı Almanya, Ingi ltere, Fransa, Belçika, Hol 
ıanda, Dan imarka v .  b. ü l kelerin çeşitli özel kumpanya ve f irmaları ,  tekelci 
karlar elde etmek amacıyla birbi rleriyle yarışıyorla r. Gerici çevreler, tekelci 
yabancı sermayenin  ü l kemize serbestçe g i rebi lmesi için gereken bütün 
kolayl ı kları gösterdi ler. Menderes idaresi zamanında kabul edilen özel 
kanunlarla, yabancı sermayenin ekonomimiz in bütün kol larına kolayca 
g i rebi lmesi sağ landı .  Yabancı sermayeye özel haklar tanındı .  Yabancı 
sermayenin bütün karları n ı  döviz ola rak  memleketten serbestçe çıkarması 
iç in özel b in  kan u n  kabul edildi. Yabancı sermayenin  baskısı a ltında, Türk 
l i rası n ı n  kıymeti üç  m isl inden fazla düşürüldü. Zamanında 2.80 TL değe
rinde olan bir Amerikan dola rı, bugün  resmi kur üzerinden 9 TL, karabor
sada ise 10 TL-dan çok fazladır. Bunun sonucu olarak,  Türkiyenin o 
zamana kadarki borçları otomatikman üç mis l i nden fazla a rttı, ve bu. 
memleketteki enfıasyonu büsbütün artırdı. 

Mi l l i  menfaatleri n zararı na ve Atatürkün .. yu rtta sulh, cihanda sulh,. 
parolasına aykırı olarak. Türkiye bugün NATO ve SENTO'nun üyesi, Yakın 
ve Orta-Doğuda emperyal izmin desteğ idir. 

M i lyarlarca borcuyla emperyal ist harp arabasına koşulan ü l kemiz, 500 
b i n  kiş i l i k  bir  ordu beslemek, bütçe gel irlerin in  % 40-ndan fazlasını  dolayl ı  
ve dolaysız olarak  askeri masraflara ayı rmak zorundadır. Emperyal izm, 
kumandasına da karıştığı ordumuzu Kore halk ın ın mi l l i  kurtuluş  savaşın ı  
ezmek iç in  ku l landı .  Süveyş krizi günlerinde, ü lkemizi b i r  harp a lan ı  hal ine 
soktu. 1 963-de Kıbrıs ha lk ın ın  bağımsızl ı k  m ücadelesin i  bastı rmak i çin 
emperyal izm Türkiyeden NATO-nun askeri üssü olarak faydalandı .  

Memleketimizin, mi l l i  menfaatlerimize, coğrafi ve ekonomik  özel l i kleri
m ize uygun olarak, ü retim güçleri n i  gel iştirmesine imkan verecek karş ı l ı ksız 
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mal i  yard ıma, envestismanlara ve kredilere ihtiyacı vardır. Bu yard ı m  
memleketin ekonomik  kalkınmasın ı  gerçekten sağ laya bi l i r. Böyle b i r  yar
d ı m, aynı zamanda Türkiyeye, kredi a ld ığ ı  ve şimdi yok pahasına satma k  
zoru nda kaldığı kromu, tütünü, pamuğu, tiftiği ve b i rçok tarım ü rünleri n i  
elverişli fiyatlarla satı n a lacak bütün memleketlerle karşı l ık l ı  fayda ve eşit 
hak esasına dayanan bir ticaret geliştirme imkôn ı  verebi l i r. Böyle bir  
yard ı m  sayesi nde Türkiye dengeli b i r  d ış  tica ret sistemi kurarak, her yıl dış 
tica ret bi lônçosunda beliren m ilyonlarca açığı  önlemiş olur. 

Devletlerarası karş ı l ık l ı  münasebetlerde gerçekten ivazsız yard ım p ra
ti kte vardır. Türk hal kı ,  ekonom ik  bağımsızl ık uğrunda mücadelesi n in  en 
çetin günlerinde büyük komşumuz Sovyetler Bir l iği  tarafından memleke
timize yapı lan,  i l k  beş yı l l ı k  ( 1929-1 933) kalkınma plônı genel tutarı n ın  
% 33- ü m iktarındaki  faizsiz gara nti l i  kredi şekl indeki cömertçe yard ımı  iy i  
b i l i r. Zamanında .. ölmez Türk-Sovyet dostluğunun yık ı lmaz ôbideleri» d iye 
an ı lan  Nazi l l i  ve Kayseri dokuma kombinala rı bu yard ımla kuruldu. Bu 
yardım,  zaman ında memleketimize politik ve ekonomik  bağımsızl ı k  sağlı
yan, gerçekten kardeşçe, karş ı l ıksız b i r  yardımdı .  Bu yard ı m, bize, Atatürkün 
«Karagün dostumuz» dediği ve halkı  dünyada ilk olarak kapital ist düzenini ,  
insanın i nsanı sömürmesin i  yok eden, sosyal ist düzeni kuran, halklara 
mi lli kurtuluş, sosya l ist devrimleri yolunu açan, büyük Leni n' i n  diya rından 
gelmişti r. 

Birkaç yı l  önce yine Sovyetler Birl iğ in in  yard ım ıyla memleketimizde bir 
soda ve büyük bir  cam fabrikası kurularak işletmeye açı ldı .  

Eğer I ki nci Dünya Harbinden sonra Türkiye emperya l ist blok ve 
paktıcra g i rmeseydi, i ki komşu ü lke a rasındaki dostl uk  m ünasebetleri 
bozu lmasaydı, memleketim izde k imbi l i r  daha böyle nice fabrikalar kuru
lacaktı. 

Assuan barajı g ib i  bir h idroteknik  kompleks, veya birleşik Arap Cum
huriyetinde, Irakta, Cezayirde, Suriyede, Birmanyada, Pakistanda, Endo
nezyada ve daha birçok ü l kelerde Sovyetler Birl iğ in in  kardeşçe yardım
la riyle kuru lan işletmeler Türkiyede de kurulamaz mıyd ı ?  

Böyle b i r  yard ı m  ve kredi ,  Demokratik Almanya Cumhuriyetinden, Çekos
lovakya Sosya list Cumhuriyetinden, Polonya, Romanya, ve Bulgaristan 
Halk  Cumhuriyetlerinden v. b. sosya l ist ü l kelerden de sağlanabi l irdi .  

Türkiyenin mi l l i  menfaatleri, memleket ekonomisin i n  tekelci yabancı 
sermayenin kıskacından kurtulmasın ı ,  tarafsız bir  politika uygulanmasın ı  ve 
bütün memleketlerle, bu a rada sosya l ist ü l kelerle karş ı l ık l ı  çıka r ve eşit 
hak esasına dayanan ekonomik işbirl iğ i  i l işki leri ku rulmasın ı  istiyor. 

işçi Slntfı ve Milli Demokratik Cephe 

Bugün  ü lkemizin en karakteristik özel l iği ,  son y ı l larda işçi hareketin in  
h ız la  gelişmesidi r. Bugü n  Türkiyede 2 .5  mi lyona yakın işçi vardır. Bunları n  
700 bi nden fazlası sendika üyesidir. Türk işçisi sosyal, ekonomik  ve  politik 
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hakları uğru nda savaşıyor. Baskı, polis terörü, provokasyonlar onu yı ldır
m ıyor. Yığ ı n  grevleri, m itingler ve gösteriler bugün ü lkemiz hayatın ın  tabi i  
olayları hal ini  aldı .  Memleketim izde tek legal politik işçi teşkilôtı olan 
Türkiye Işçi Partis in in doğuşu, son zamanlarda Türkiye işçi hareketinde 
görülen büyük i leri hamleierin bir yansımasıdır. Bu Parti, devlet idaresin in  
demokratikleştiri lmesi, tar ım  reformunun gerçekleştirilmesi, ve  ü lkemizin 
kapital ist olmıyan gelişme yoluna g i rmesi şartı o lara k  emekçi . yığ ın 
ları n ı n  (bu  a rada köylü y ığınlar ın ın) teşkilôtland ı rı lmasın ı  a maç edindiğini  
i lôn etmiştir. 

Burjuvazi, işçi hareketini  parça lamak, yabancı o lan  burjuva ideolojisini 
işçi s ınıf ına aş ı lamak için her çareye başvurmaktadır. 

Türkiyede 700 binden fazla üyesi olan sendikaların öneml i  bir kısmı,  
Türk-Iş'e bağ lıdıriar. Türk-Iş' in yönetici kadrosu, burjuva partilerin in  ve 
ayni zamanda Amerikan sendika larıyle Mi l letlerarası Hür  Send ikala r Kon
federasyonu liderlerin in  etkisi a lt ındadır iar. 1 964 yı l ında Türkiyenin birçok 
bölgelerinde işçi ler g rev i lôn etmişler, bazı yerlerde de yeni g rev hazır l ık
larına başla mış lard ı .  Bu sırada Türk- Iş' in yönetim kurulu, Kıbrıs buhran ı  
devam ettikçe grevlerin durdurulması  ve  yenilerin in  yap ı lmaması kara rın ı  
a ld ı .  Fakat a l ı nan  bu karara rağ men, işçiler grevlerine, K ıbrıs buhran ın ın  
en şiddetl i an larında b i le  devam ettiler. Sonunda Türk-Iş yöneticileri, grev
lerle i lg i l i  kararı değişti rmek zorunda kaldı.  

Türkiyenin bugün  izlediği politikanın temelden değişmesi ve ü lkenin 
demokratik, devrimci dönüşümler yoluna g i rebi lmesi için gereken şart
lardan b iri, Türk toplumunun bütün i lerici güçleri n in M i l l i  Demokratik 
Cephe'de birleşmeleri ve gerici lJrgüplü-Demire l  hükümetin in  yerini mil l i  
demokratik b i r  hükümetin a lmasıdır. 

Bugün Türkiyede bir  Mi l l i  Demokratik Cephe kuru lması mümkün müdür? 
lJlkem izde bu cephenin genel istem lerini gerçekleştirebilecek ve ü lkeyi 
kapita l ist olmıyan gelişme yoluna götü rebilecek güçler va rmıdır? 

Türk komünistleri bu soruyu olumlu yönde cevaplandırmaktadırlar. Biz 
bu soruya, ya ln ız  işçi s ın ıfı n ın  - bütün gücüyle gericilerin, tekellerin ve 
emperyal izmin karşıs ına di ki len toplumumuzun en kararl ı ,  en devrimci gücü 
olan sın ıfı n - aktifleşmesine ve gel işmesine değil ,  aynı zamanda Türk bur
juvazisi içindeki esas çelişmelerin tah linine dayanarak  evet diyoruz. 

Tü rkiyede kapitalizm gelişmesiyle paralel olarak  tedrici bir ü retimin  ve 
sermaye konsantrasyonu seyri, büyük sermaye birl iklerin in ,  kendine özgü 
Türk tekellerin in  meydana geldiği görülmektedir. Bu çeşit bi rleşmelere 
örnek olarak  iş Bankasını gösterilebi l i r. Bu banka, 35 büyük işletmenin,  
ş i rketin hisse senetlerine sahiptir ve 4 sigorta şirketin i  kontrolü alt ında tut
maktad ı r. Yabancı ü l kelerde - Iskenderiyede ve Lefkoşede i ki şubesi, 
Frankfurt (Mayn)'da (Batı Almanya) iki ajan l ığ ı  va rdı r. Büyük Türk ser
mayesinin temsilcileri Vehbi Koç, Taşkent, Bayer, Avundıık, Selek, Bu r/a, 
Benl i ,  Daniş Koper, Demirel ve başka ları gibi temsilci leri m i l l i  gelirimizin 
% 38-ni ceplerine indiren mutlu bir  az ın l ıktır. Bunlar, yaboocı tekelci 
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sermaye i le ortaklaşa memleket ekonomisinin ana kol ların ı  kontrolleri 
a ltına a lmaya ça l ışmaktad ı riar. Bu büyük sermaye kodamanları ,  kendi 
s ınıfi pozisyonlar ın ı  daha do kuvvetlendirmek için Ameri kan emper
yalizmiyle anlaşmaktan, ü lkemizin mi l l i  çıkarla rı n ı  satmaktan çekin
memektedirler. Bunlar Mehmetci klerimizi Korede ölüme mahkCım eden
ler, 1 960 Nisan ında On iversite gençliğine, 1 965 Martında da Zon
guldakta işçilerimize karşı «ateş aç" emrini verdirten ler, ü l kemizi m i l l i  
çıka rlarımız zararına emperyalist bloklara,  NATO'lara,  SENTO'lara sokan
la rd ı r. 

Küçük b i r  büyük burjuva tabakası ,  emekçi y ığınlar ın ı  amansız bir şekilde 
sömürmektedir. Bu tabaka ayni zamanda, küçük ve orta burjuvazin in  de 
çıka rla rını  baltal ıyor. Memlekette yabancı tekelci sermaye i le sı kıca bağlı 
büyük burjuvazi i le küçük ve orta hall i  mil l i  burjuvazinin geniş tabakaları 
a rasında keskin çel işmeler olduğu bugün tereddütsüz söylenebi l i r. Büyük 
burjuvazi yen i l i klere, reformlara karşıdı r, Mi l l i  Demokratik Cephe'nin istek
lerini h içbi r zaman kabul etmez. Olkemizin i lerici güçlerin in  bugün  bi r  
numara l ı  ödevi, bu burjuvazin in  halk a leyhtarı, emperyal ist nitel iğin i  açık
lamak, ona karşı savaşmaktır. 

Tekelci burjuvazin in ve yabancı tekellerin rekabetine dayanma gücü 
gösteremiyerek bugün  daimi  b i r  dağı lma, tabakalaşma sü reci içinde bulu
nan mi l l i  burjuvazin in  çoğunluğu,  Mi l l i  Demokratik Cephe'ye g i rebi l ir, 
g i rmel idir. Yabancı tekelci sermaye ve emperyal izm tarafından yokedi lmek 
teh l ikesi, m i l l i  burjuvaziyi, emekçi yığ ın ları n ı n  yeni l i k  ve sosyal ada let istek
lerini desteklemeğe zorlamaktadır. Işte bundan dolayıd ı r  ki, mi l l i  burju
vazin in  küçük ve orta tabaka ları ,  ik i  yönlü,  tereddütlü ve sebatsız bir 
karakter taşımala rına rağmen, Demokratik Mil l i  Cephe'n in  aktif g ücü, 
p roletaryan ın  ve bütün emekçi y ığın lar ın ın emperyal izme ve büyük burju
vaziye karşı savaşlarında m üttefiki o labi l i r. 

Bugünkü şartla r  altında, m i l l i  burjuvazin in  gerici çevrelerle ve emper
ya lizmle bağl ı  o lmayan yurtsever tabakaları ,  özel l i kle i lerici ayd ın lar, ün i
versite gençl iği ,  o rdunun yurtsever subayları memleketin a ktif politik 
güçleridir. Bu sosyal tabakaların birçok temsilci leri işçi s ın ıfı i le beraber, 
mil l i  bağımsızlık ve sosyal dönüşüm isteklerini desteklemektedirler. Reform
lar, özel l ikle tarım reformu uğru nda savaş, işçi s ın ıfıyle köylü yığ ın la rı 
a rasında Demokratik Mi l l i  Cephe'de birl ik yaratı lması için reel şartları 
yaratmaktadır. 

Türkiyede köylü yığ ın ları mi l l i  ha reketin büyük bir potansiyel gücüdür. 
Köylü hareketi bizde henüz zayıftır, doğru. fakat bu hareket a rt ık  başla
mıştır. 1 963 yı l ında Adana'da topraksız köylüler ve ta rım işçileri protesto 
yürüyüşü yaptı lar. 1964 yı l ı  başlangıcında Urfa vilôyetine bağ l ı  Siverek 
bölgesinde tarım reformunu destekliyen köylü lerin bir mitingi oldu. Mem
leketin başl ıco tütün ü retimi  bölgelerindeki köylülerin memnuniyetsiz l iğ i  
(örneğin ,  1 965 Şubatında, Akhisar ve Adıyamanda köylü yürüyü�leri ve 
miting leri) gittikçe a rtmaktad ı r. Bu bölgelerdeki köylü yığın ları tütün 

486 

TÜSTAV



ticaret in in mi l l i leştirmesi ve tütün a l ış fiyatların ın  art ı r ı lması isteğin i  i leri 
sürmüşlerd i r. 

Böylece bugün Tü rkiyede, a nti-emperyalist, anti-feodal cephenin kurul
ması için reel, objektif şa rtla r  mevcuttur. Bu cepheni n  temeli ,  işçi  s ın ıfıyle 
köylü ler ve orta ha l l i  şehi r  ve köy tabakaları, özel l ik le i lerici aydın lar  a ra 
sındaki bir l ik o lmal ıd ı r. Hattô denebi l i r  ki, bu cephe, emekçi yığ ın ların ın ,  
her şeyden önce işçilerin, üniversitel i lerin ve i lerici aydın ları n  teşebbüsüyle 
«aşağıdan .. kurulmaya başlamıştır. Bu, özel l i kle, ağ ı r  ça l ışma şartlar ın ı  
p rotesto amacıyle 1965 Martında grev yapan Zonguldak maden işçilerin in  
h aklarını savunan i lerici g üçlerin yığın  ha reketlerinde kendini  gösterdi. 
Hükümetin, işçilere ordu birl i kleriyle saldı rması, bütün memlekette büyük 
bi r nefret ya rattı. 

Grev yapan işçiler, yalnız işçi s ın ıfı n ı n  partileri ve sendikalarca deği l ,  
aynı zamanda i lerici ayd ın lar, Mi l l i  Türk Talebe Birl iğine g i ren bütün talebe 
dernekleri ve Istanbuldaki bazı talebe birl i kleri tarafı ndan desteklenmiş
lerd i r. Bu teşekkül ler, işçilerle dayanışmaların ı  bel irterek onlar ın sosyal ve 
ekonomik  haklar ın ı  tanımıyan gerici güçlerle savaşmaya karar l ı  oldukların ı  
b i ld irdi ler. 

Zonguldak Mart grevinden önce Mi l l i  Türk Talebe Birl iğ i 'n in  in isyatifiyle, 
demokratik dönüşüm ler, reformlar için savaşan bütün i lerici güçleri b i r
l ikte harekete çağ ı ra n  b i r  bi ld i ri yayınlandı .  Bununla beraber, memleketin 
i lerici güçlerindeki bu b i rleşme eğ i l imine rağmen, onlar ın önemli bir kıs
m ı n ı n  henüz gerici parti ler ve ak ımlar  içinde dağ ı lm ış  oldukları gerçeğ ini  
kabul etmek gerekti r. 

I lerici güçleri, Demokratik Mi l l i  Cepheyi kurumağa çağ ı ra n  işçi s ın ıf ının 
öncüsü Türkiye Komünist Partisi, bu Cephe'n in  yapıs ın ın şu veya bu 
sınıf ın veya partin in  d iktatörlüğü prensipleri üzerine kurulmaması gerek
tiği düşüncesinden hareket etmektedir. Bu Cephe, ü l kenin emperyal izmin 
boyunduruğundan, tekelci yerli ve yabancı sermayenin kölel iğinden kurtu l 
masın ı  ve Türkiyemizin bağımsız bir ü l ke olarak gelişmesini istiyen, mi l l i  
burjuvazi de dahi l ,  bütün i lerici, yu rtsever güçlerin birleştiği b i r  cephedir. 

Türkiye Komünist Partisi, gizli çalışma şortla rın�, emperyal istlerin ve 
gericilerin körükledikleri komünizm düşmanlığına rağmen, yığınlar içi nde 
gereken çal ışma imkônlarını  a rayıp bu lmaktadı r. Pa rtimizin çal ışmala rı 
g ittikçe genişl iyor. Onun MiLLI DEMOKRATiK CEPHE parolası, emperya
l izme ve gerici l iğe karşı, tam bir mi l l i  bağımsızl ık, köklü sosyal -ekonomik  
dönüşümler uğrunda savaşan Türk halkı n ı n  i lerici, yurtsever güçlerin in  bir
leşmesine yard ı m  ediyor. 
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I RAK: 

Kürt meselesinin barışçı çözüm yolu 

Salôh Ahmet 

Yakın Doğu 'nun  havası emperyal ist komploların ın  zehriyle dopdoludur. 
Emperyal istlerin ana a macı, bu bölge halklarını ,  emperyalist egemenl iğine 
karşı uzun ve çetin bir  mücadeleden sonra elde ettikleri başarılardan 
yoksun etmektir. 

Emperya list kuvvetlerin entrika ve manevra la rı ,  ekonom ik  baskıdan ve 
ekonomik yard ımı  kesme tehditleri nden, iç  işlere karışmala ra,  iç anlaşmaz
l ık ları körüklemelere, m i l l i  birl iği ba ltalamalara ve Yakın Doğu ü lkelerine 
asker göndermelere kadar çok çeşitli biçimler a lmaktadı r. 

I rak  Kürtlerine karşı imha harbin i n  yeni lenmesi de, emperyal izmin Yakın 
Doğu plônların ın  organ ik  b i r  parçasıdı r. Emperyal i stler, bu su retle I rak 
halklar ın ın mi l l i  b irl iğ in i  balta lamayı ve bu ü lkede kendi egemenl ikleri n i  
kurmayı düşünüyorlar. Arapla rla Kürtler a rası nda yen iden askeri b ir  çatış
mayı körükliyen emperya l ist çevreler, b i r  yandan da Arap  memleketleri 
a rasında emperyalizme karşı m ücadele dayanışmasını  zayıflatacaklar ın ı ,  
gerek Arapların, gerekse Kürtlerin i lerleme yolunu keseceklerini üm it edi
yorlar. 

I ra k' ın,  Arap Doğusu'nun ve bütün dünyan ın  demokratik g üçleri, I rak  
hükümeti i le Kürt m i l l iyetçi leri a rası nda 1 0  Şubat 1 964 tarihinde bağ lanan 
ateşkes anlaşmasın ı  gayet o lumlu karşı lamış lard ı .  Bu anlaşmayla atı lan 
edımı , Kürtleri s i lôha sarı lmak zorunda b ı rakan sebepleri ortadan ka ldıra 
ca k tedbi rlerin takip etmesi beklen i rdi .  Kürtlerin m i l l i  hakları n i hayet 
tan ınmal ıydı .  I rak  Cumhuriyet in in  yapısında onla rı n  durumu açıkl ı kla tes
b i r  edilmel iydi .  Ve böylece, Kürt meselesi, ada let, hak eşitl iğ i  ve Arabı  ve 
Kürdü i le bütün I rak  halk ın ın menfaatleri ne sayg ı temeli üzerinde barışçı 
yoldan çözümlenmel iydi .  

Gel gör ki ,  I rak  hükümeti, Kürtlerin mi l l i  haklar ın ı  tanıyacağına dair  
defala rca tekra rladığı vaadlere rağ men, bu hakla rı hôlô tan ıma mış ve 
Kürtleri n istekleri �i ciddiye a lmamıştır. Varı lan anlaşmanın,  Kürtlere 
kanun i  hakların ı n  tanınmasın ı  öngören maddesi de dahi l ,  esas maddele
rinin çoğu hôlô gerçekleşti r i imiş deği ld ir. HcUô, I rak  hükümetin in bazı 
üyeleri ş imdi  daha da i leri g itmekte, Kürt m i l letin in  ve Kürt problemin in  
varl ığ ın ı  b i le inkôra yeltenmektedirler. öte yandan, 10 Şubat 1964 anlaş
masına aykırı o larak, I rak  askeri bir l i kleri savaş mevzi lerinden geri a l ın
mamıştır. Hükümet, kanunsuz olarak meydana geti rd iği  ve başına da 
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gerici aşiret reisierin i  geçirerek Kürt mi l l i  hareketine karşı ateşe sürdüğü 
Kürt pol is kuvvetlerin i  a rttı rmağa ve bu bir l ikleri d i lediği yerden al ıp di le
d iğ i  yere göndermeğe devam etmektedi r. 

Keza, hükümet, Baas rej im i  zamanında Kerkük bölgesinde evlerin i  ve 
toprakların ı  yüzüstü b ı ra kıp  kaçmak zorunda kalan on binlerce Kürdün  
tekra r yerlerine dönmeleri için de h içbir şey yapmadı. Ostel ik, bu göçmen
lerin topraklarına,  hükü metin yard ım iyle, reisieri emperyal ist "Irak  Petro
l i u m  Kampani"i le bağl ı  o lan Arap aşiretleri yerleşti r i ldi .  Hattô, hükümetin,  
bu petrol şi rketine, zengin  b i r  petrol bölgesi olan Kerkük'ten Kürtleri 
yığ ı n la göçürme pol itikasına devam etmeyi taahhüt ettiğine dair  elde b i r
çok del i l ler  vard i r. 

l rak' ın yen i  ve geçici Anayasasında, Kürtlerin m i l l i  varl ık ların ı  ve I rak  
çerçevesi içinde m i l l i  muhtariyet hakla rın ı  tanıyan hiçbir  madde yoktur. 
Kürtler kendi teşki lôtla rını  kurma hakkındon do yoksun edi lmişlerdir. Bu,  
on ları politik bakımından tecrit o lma duru muna düşürmektedir. Hükümet 
tasarı larında Kürtlerin ancak Irak'ta biricik legal parti olon Arap Sosyal ist 
Bir l iği 'ne katı lmaları öngörü lmekted i r. 

Hükümetin, I rak'ta 1 m i lyon 800 bin i  bu lan Kürt vatandaşları n  eşit hak
la ra sahip oldukları yolundaki iddialar ına rağmen, bunlar  kendi d i l lerinde 
bir gazete çıkarmaktan do tamamen yoksundurlar. Halen I rak'ta Kürtçe" 
çıkan h içbir gazete, dergi veya diğer bir yayın organı  yoktur. Tabii ,  i l legol  
yayın lar  bu sözün kapsamı dış ındadır. Hükümet, daha önce de yapı ldığı  
g ib i ,  Kürtleri bütün devlet yönetim organlarından, özel l ik le o rdudan ve 
polisten kovup çıkormağa devam etmektedir. Halen Harp Akademisinde 
ve Polis Enstitüsünde okuyabi len Kürtler parmakla sayı lacak kadar azd ı r. 
Sivi l yüksek oku l la rda do aynı ayır ım göze çarpmaktad ı r. 

I rak  hükümetin in  Kürt meselesiyle i lg i l i  politi kası, Kürt halk ı  a rasında 
gittikçe o rtan b i r  hoşnutsuz luk  uyandı rıyor. Bu hoşnutsuzluk, Kuzey I ra k  
Kürt ahal is in in ,  ateşkes anlaşmasın ın  biri nci yı ldönümü olon 1 0  Şubat 1 965 
ta rihinde yaptığ ı  genel politik grevde özel ve kesin ifadesini  bu lmuştur. Bu 
g rev Irak Kürdistan ı 'n ın  bütün bölgeleri n i  kapsamıştı. Kürtlerin yerleşt iği  
bütün şehirlerde ve köylerde, Kürtlere I rak  Cumhuriyeti çerçevesinde m i l l i  
m uhtariyet veri lmesin i  istiyen şiarlar göze çarpıyordu. Grev sırasında, en  
büyükleri Sü leymaniye ve  Erbi l 'de, Kerkük ve  Musu l'da o lmak  üzere, onbin
lerce Kürdün katı ldığı  yığın m iting leri yap ı lmıştı. Kuzey Irak'ta bütün Kürt 
bölgeleri ni kopsıyon bu grev, ü lkenin güney bölgelerinde de bütün yurt
sever Arap lar  tarafından desteklenmişti. 

Kürdistandaki durum son aylarda özel l ik le keskinleşti. 1 965 Şubat ve 
Mart aylarında, I rak  s i lôhl ı  kuvvetleri nin büyük bir kısmı, yani tank tabur
la rı ,  motorlu bir l ikler, hava fi loları ve büyük ölçüde polis ekipleri Kürd istan 
bölgelerine yığ ı imıştı . Bu b i rl i kler, doğrudan doğruya Kürt pa rtizan ları n ın 
mevzi lerine soku lmağa ve özel l ik le Hanekin,  Şokalova ve Zaho kesim
lerinde Kürtlere ateş açmağa, onların mevzi l erin i  bombalamağa giriştiler. 
N isan ayında da, I rak  ordu bir l ik lerine, bütün Kuzey I rak'ta Kürt aşiret-
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lerine karşı genel taarruza geçilmesi emri veri ldi .  Bu işi de uçak  fi lolariyle 
takviyeli Beşinci Tümen yaptı . 

I rak  ordusunun böylece Kürtlere karşı yeniden askeri ha rekata g i rişme
siyle bir l ikte, Irak resmi bası n ı  da, kamuoyunu hazı rlamak a macıyla Kürt 
a leyhtarı kam panyaya h ız  verdi. I rak  hükümetin in  bazı temsi lcileri, Kürtlere 
karşı girişi len bu askeri provokasyonun  sorumluluğunu, bizzat bu kışkırt
maya uğrıyan Kürtlere yüklemeğe, hükümet askerlerini kendi lerin i  savun
mak zorunda ka lmış  göstermeğe kalkıştı lar. Oysa bu, b i l inen eski  taktiktir. 
Oteden beri, Kürtlere karş ı  gi riştikleri askeri harekatı haklı  göstermek ve 
kamuoyunu Kürtlere karşı kışkırtmak, bu yol la  da hükümetin içinde Kürt 
meselesin in  barışçı çözümünden yana olan bazı elemanları n  çabalarını 
zayıflatmak  a macını güden gerici rej im ler hep bu taktiği uyguIıyagelmiş
lerdir. 

Hükümetin son askeri tedbirleri ve keza Türkiye ve Iran yönetici çevre
leriyle hayli şüphe uyandıra n  temasları ,  Kürt devrimin i  e lbi rl iği i le boğma 
yönünde belirl i b i r  p ıan ı n  varl ığ ına tan ı kl ı k  etmektedir. Hükümetin bu 
davranış ları, emperya l ist çevrelerin ve Sento Pakt ın ın  I rak'ta Kürtlerle 
Araplar  a rasında bir iç askeri çatışmaya yol açma politi kasına uygun düş
mektedir. 

l rak'ta yeniden bir iç savaş ın başgöstermesi gibi reel bir teh l ike karşı
s ında, Kürtler, meselenin barışçı yoldan çözülmesi için mücadelede az iml i  
olduklarını  tekrar i ıan ediyorla r. Haklarını  istiyen Kürtlerin önderi Mustafa 
Barzani ,  geçen lerde bir demeç vererek, şartlar  ne o lursa olsun, savaşı 
evveıa Kürtlerin açmıyacağın ı  bel i rtti. Barzani,  Kürt Devrimi Yönetim 
Kurulu'nun 1 4  Şubatta açı lan m u ntazam toplantı devresi i l k  otu rum u ndaki 
konuşmasında şunları söyledi :  «Karş ım ızda, Arabı ve Kürdü i le bütün I ra k  
halk ın ın  kötülüğünü istiyen kuvvetler var. Onlar, Arabın  da, Kürdün  de 
menfaatine olmasa da, I rak'ta iç ha rbi yenilemeğe can atıyorlar. Oysa, iç 
ha rbi yeni lemek ancak yabancıla rı n  değirmenine su akıtır. Yabancı lar ın  
e l inde, onlar ın kendi pıanlar ın ı gerçekleştirmek iç in  kul lanmak istedikleri 
b i r  alet durumuna düşme teh l i kesin in  bizi gözlediğ in i  u nutmamal ıyız. Biz, 
şartlar ne o lursa olsun, her türlü kışkırtmalara asla kapı lmamakta ve harbe 
başlamamakta kararlıyız. H ücuma uğradığ ım ız ve a i lelerimiz i, çocukları
m ızı ,  topraklarımız ı  savunmak zorunda bırakı ld ığ ımız  takdirde, tan rıya 
ve ha lkı mıza güvenerek savunma mızı yapmaktan da geri durmıyacağız." 

Kürtler, bu meselenin barışçı ve demokratik çözümünü isterken, evvelce 
olduğu g ibi, bugün de, I rak ın  m i l l i bir l iği ve toprak bütün lüğü menfaat
lerine bağ l ı  ve sadık olduklarını  ve I ra k  Cu mhuriyeti çerçevesi içinde kal

, mayı a rzu ettiklerini bel i rtiyorlar. Onlara göre, kendilerine mil l i  muhtariyet 
hakkı tan ınması I rak' ın mi l l i  birliğ ini  sağ lamlaştıracak, Arap ve Kürt mi llet
Ieri a rasındaki kardeşl ik bağ ları n ı  kuvvetlendirecektir. Kürtlerin mi l l i  var
l ığ ın ın  i nkarı ve kanuni  hakların ın  çiğnenmesi ise, I rak' ın  bütün lüğünü 
tehdit etmekte ve Kürdistan'da emperyal ist komplolarına elverişli b i r  
ortam hazırlamaktad ı r. Kürtler, bu meselenin ad i l  ve  demokratik b i r  şekilde 
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çözümünün, bütün I rak'ta demokratik b i r  idarenin  kurulması çabalanna 
büyük ölçüde yard ım edeceği kanınsındadırlar. Ve bundan ötürü, yayın la
d ıkları mektup ve çağrıda, bütün siyasi tutukluları n  serbest bırakı lması  ve 
askeri duruma son verilmesi için ısrar etmektedirler. Buna hükümetin ver
diği  cevap ise, Kürtlerin böyle istekler i leri sürmeğe hakları olmadığı ,  z i ra 
bu gib i  meseleleri n hükümeti n kendi iç yetkileri kapsam ına g i rd iğ i  yolun 
dadır. 

Bütün del i l ler gösteriyor ki, I rak'ta Kürtlere karşı askeri harekatın yeni 
lenmesi, emperya l istlerin müd�hale pıanların ın  bir  pa rçasıd ı r. Bu p ıan
larla güdülen a maç da, bütün Arap ü l kelerinde anti-emperyal ist güçlerin 
faal iyetini felce uğratmak, I rak  halk ın ı ,  onun yurtsever kuvvetleri n i n  b i r
l iğ in i  zayıflatmak, Arap halk ları n ı n  emperyal izme karşı ve i leri l i k  uğrunda 
yürüttükleri mücadeleye engel o lmakt ı r. 

Arap halkların ın  emperya l ist baskıya karşı d i rend i kleri, bu baskıyı geri
lettikleri ve bu ha lkları büyük teh l i kelerin gözlediğ i  böyle krit ik b i r  
zamanda I ra k  Kürdistanında harp ateşi tutuşturmak, ancak emperyal istlere 
I rak' ın iç işlerine açıktan açığa karışma ve bu ü l kede egemenli klerin i  can
landı rma f ı rsatı verebi l i r. Bugünkü gerg in  durumda, Kürd istan ve bütün 
Ira k ölçüsünde tekrnil devrimci, yurtsever ve anti-emperyalist güçler için 
yapı lması gereken iş, a ra ları nda birlik ve dayanışma sağ lamağa çal ış
makt ı r ;  kan dökülmesine yol vermemek, emperya l izmin ve gerici l iğ in  pro
vokasyonlarına engel o lmaktı r ;  bu yoldan da Kürt ha lk ın ın  m i l l i  hakların ın  
tan ınması ve  I ra k  Cumhuriyetin i n  i lerlemesi uğrunda çal ışmaktı r. 

Kürtler, halkların kurtuluşu asrı olan çağ ım ızda hü rriyete ve hüman izme 
inanan herkese, i nsan hakla rına,  ha lkla rı n  haklarına saygısı o lan herkese 
şu çağrıyla hitabediyorla r :  

Kürt halkına karşı açılan yeni harbe engel olunuz! Emperyalistlerin 
Irak'a karşı giriştikleri hücumu durdurunuz. Mil/i haklarını tanıtma ve 

demokrasiyi koruma m ücadelesi yapan Kürtlere yardım ediniz ! 
Biz, Kürt halkının dünyada bütün ilerici demokratik güçler tarafından 

desteklenen kurtuluş mücadelesinin daha büyük ölçüde maddi ve manevi 
yardım göreceğine inanıyoruz. Çünkü Kürtlerin uğrunda savaştıkiaTı dava, 
adil ve insaniyetçi bir davadir. 
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Milletlerarası durumdaki yenilikler 

R. Palme Dutt 

Mil letlera rası işçi ha reketi b i rl iğ in in i lk  gösterisi 1 Mayıs, bundan tam 
yetmiş beş yı l  önce kutlanmıştır. 

Bu yetmiş beş yıl içinde oluşan, Marks ve Lenin in  bel irttiğ i  yönde gelişen 
büyük değiş ikl ikler meydandadır .  Sosyal izmin düşmanları bile bunları 
i nkô r  etmiyor. Sosyal izmin ve mi l l i  kurtu luş hareketi nin gelişmesi, çağ ı
mız ın başl ıca özel l iği  hal ine geldi. Ilk «1 Mayıs» ta bütün dünyayı hôki
miyeti a lt ında tutan emperya l izm, bugün  a rt ık azı n l ı ktad ı r. 

Bununla beraber, - özel l ikle Viyetnam ve Kongoda görüldüğü gib i  -
emperya l izmin saldırıcı l ığ ı  ve vahşeti aza lm ış  deği ld i r. Mi l letlerarası işçi 
ha reketi, sömürgeci l iğ i  ve yeni-sömürgeci l iğ i  kesin olara k  ortadan kaldı
racak olan mi l l i  kurtuluş hareketin in gelişmesi, sosyalist ü lkelerin, sosya
l izmin,  m i l l i  kurtuluş hareketiyle işbirl iği, kapitalist ü lkelerde işçi sınıfın ın  
yürüttüğü savaş ın  gelişmesi i le i lg i l i  sayısız sorun ları e le  a l ı rken, büyük b i r  
di kkat ve  uyan ıkl ık la davranmal ıyız .  

1960 Bi ld i ris inde bel i rti ld iğ i  g ib i ,  çağımız ın başl ıca özel l iğ i : «Dünya 
sosya l ist sistem in in  m i l letlerarası güç ve etki lerin in  hızla a rtması, m i l l i  
kurtu luş hareketleri n in  darbeleri a ltında sömürgeci l iğ in çöküp dağ ı lmaya 
yüz tutması, kapitalist dünyada s ın ıf  kavgas ın ın  sertleşmesi, dünya kapita
l i st sistemin in çökmesi ve dağı lmaya yüz tutması» d ı r. Bi ldiri şöyle devam 
ediyordu : «Sosyal izmin kapita lizmden, barış kuvvetlerin in  harp kuvvetlerin 
den  dünya çapındaki üstün lüğü günden güne  daha  aç ı k  b i r  şeki lde bel i r
mektedir.» 

öte yandan 1 960 Bi ldirisi, Amerikan emperyal izmin in bir U-2 uçağ ı n ı  
Sovyetler Birl iğ in in toprakları üzerinden uçurtara k Paris Tepe Konferansı n ı  
suya düşürmesiyle mi l letlerarası durumda bel i ren olumsuz gelişmelere de  
d ikkati çekiyordu : «Emperyal izm gene de durumu elde tutmaya çabalıyor, 
si lôhsızlanma işini baltal ıyor, soğuk harbi sürdürmek istiyor, onu daha da 
keskinleştirmeğe çal ışıyor ve inatla yeni bir dünya harbi hazırl ıyor.» 

Mart 1 965 de, işçi ve komünist parti leri n in  temsilci lerin i  bir a raya getiren 
Danışma Toplantısı Moskovada yapı ld ı .  Bu toplantı n ın  istişari n itel iğ in i  
bel irtmemiz gerekiyor. Çeşitli partilerin temsi lcileri, düzenleyici b i r  rol 
oynayacak bir grup  teşkil etmek, komün ist parti lerin in  genel konferan
s ın ın  yerine geçmek iddiasında deği l lerd i .  Toplantı sonunda yayı n lanan 
bi ldiri mi l letlerarası konferans ın gerektiğini  ayrıca bel irtmiştir. Danışma 
toplantısı ndan sonra yayı n lanan bi ldiri ,  son beş yı l  içinde geçiri len tec-
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rübelerin ış ığında 1 960 Bi ldi ris inin genel hattı n ı  doğruladı, i ncelemelerin i  
ve tanıtlamalar ın ı  daha da gel i ştirdi. 

1 960 Bi ld i risi ndeki genel i ncelemen in  sonuçlarında belirti len b i r  nokta, 
1 965 Bi ldirisinde de yer a lmaktad ı r :  "Bugünkü dönemde, dünyada görülen 
gelişmenin başlıca eğ i l imi, sosya list güçlerin kuvvetlenmesi, m i l l i  ku rtuluş 
hareketinin,  mi l letlerarası işçi  hareketin i n  gelişmesi, bar ış ın koru n ması ve 
sağ lanması için savaşan güçlerin a rtışıd ı r". 

Ote yandan, 1 965 Bi ldirisi ,  1 960 Bi ld irisinden daha kesin olarak, o lum
suz  yön ler, yan i  gerici güçlerin, özel l i kle Amerikan emperyal istlerin i n  
sa ld ırı la rı üzerinde durmaktad ı r :  

" . . .  dünyadaki gerici güçler, ve  öze l l i kle Amerikan emperya l izmi ,  dün
yan ın  çeşitli bölgelerinde faa l iyetlerini a rttırıyor, tehl i ke l i  durumlar  yarat
mağa ça l ış ıyor, sosya l ist ü l kelere, sömürgeci l i k  .boyunduruğundan ku rtulan  
devletlere, ha lkla rı n  yü rüttüğü  devrimci ha rekete karşı saldır ı larda bulu
nuyor." 

1 965 den bu yana geçen beş yı l ı n  başl ıca özel l iğ i ,  emperya list dünyan ın  
i ktisadi ve siyasi durumunda olduğu kada r, büyük başarı lar  kaydeden 
sosyal izm ve mi l l i  kurtuluş hareketinde yen i  u nsurların ortaya çıkmasıd ı r. 
Oneml i  yen i  sorun lar  doğuran bu unsurlar, i nceden inceye değerlendir i l
mel idir. Biz bu yazım ızda bu u nsurlardan, bu sorun la rdan bazı ları n ı  kısaca 
gözden geçirmeğe ça l ışacağız. 

Emperya l izmin  bugünkü gel işmesinde göze çarpan yen i özel l ik ler şöy-
lece özetlenebi l i r :  

1 .  Emperyalistler a rasındaki çel işmeler şiddetle keski n leşmiştir. 
2. Amerikan emperyal izmi  eskisi kada r  önemli  bir rol oynamamaktadır. 
3. Batı Avrupadaki emperyalist devletler grupu günden güne daha 

şiddetle (Amerikaya) meydan okumaktad ı r. 
4. NATO içinde çözülme eği l imleri belirmektedir. 
5. Ing i lteren in  mi l letlerarası a landaki durumu bozuluyor. 
6 .  Kapita list devletler a rasındaki i ktisadi çel işmeler ve ticari savaş kes

kin leşmektedi r. 
7. Yeni sömürgeci lerin stratej isi, saldırı la rı yen i  şeki l ler a lmaktad ı r. 

(Azei l ikle Amerikan ve Ingi l iz  emperyal izmin in  sald ı rı la rı .) 
Bütün bu olayla r, emperya l ist ü l kelerde sınıf i l işki lerini etki l iyor ;  bu 

ü l kelerde halk kitleleri sola doğru kayıyor, tekel-a leyhtarı eği l im ler 
günden güne kuvvetleniyor. 

I kinci Dünya Savaşında kendi toprak larında hiçbi r zarara uğram ıyan, 
aksine savaştan muazzam karlar elde eden Amerika, savaştan sonraki 
dönemde emperyalist dünyası n ı n  yöneticisi durumuna geçti. Savaştan çok 
büyük zara rlarla, çok ağ ı r  kayıplarla çıkan, eski sömürge imparatorluk
la rın ın  çözüldüğünü gören Batı Avrupa devletleri. ekonomilerini kapital ist 
b i r  temel üzeri nde yen iden kurabi lmek;  faşizme karşı yü rütülen savaşta 
gelişmiş, demokratik ve halktan yana bir nitel i k  taşıyan mi l l i  cephe hare
ketleri n i  durdurab i lmek için, Amerika n  emperyal izmin boyunduruğu a ltına 
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girdi ler. Savaş sonrası n ın  başlıca özel l ikleri, Marşal p lônı, Batı Avrupa 
ü lkeleri nde sosya l istlerle komünistleri bir a raya getiren faşizm-a leyhtarı 
cephelerinin bozul ması, bu cephelerin kurmuş olduğu hükümetlerin i kti
dardan düşmesi, soğuk  harbin açıkça yürütülmesi, NATO'nun kurulması,  
Hitleri i ktidara getiren tekelci ler-mi l itaristler bir l iğ inin yönetimi a ltında 
si lôhlan dırı lan gerici b i r  Almanya meydana getirmek amacıyla Alman
yanın ikiye bölünmesidi r. 

Ameri kan tekelci kapita l izmin in  savaştan sonra kurduğu hôkimiyet, ikti
sadi  a landa, kapita list dünyan ın  el indeki a ltın stokların ın  Fort Knox'da 
birikmesiyle sonuçlandı .  Dolar, m i l letlerarası alanda olduğu g ibi, çeşitli 
ü l kelerde mi l l i  paran ın  ka rş ı l ığ ı  olarak  da alt ın ın yerini a ld ı .  Ingi l iz  l i rası 
ise, doların yanında, yardımcı döviz o lara k  tutunmağa çabaladı .  Ama 
1 949 devalüasyonu, ve o tari hten beri devam eden, bugün büsbütün bel i ren 
güçsüzlüğü bu teşebbüslerin sonuçsuz ka ldığ ın ı  gösteriyor. Amerika, savaş 
öncesi a lt ın fiyatı nda herhangi bir yükselmeye müsaade etmed i. Böylece, 
fiyatla r  genel l i kle savaştan bu yana üç misl i  arttığı ha lde, a ltın fiyatları 
değişmedi. Elde edi len sonuç iki yön lüdür :  bir yandan a ltın isti hsa l irı i  
gel iştirmek ve arttı rmak gayretleri dura kladı .  ate yandan, savaş öncesi 
fiyatlara göre değerlendiri len a lt ın stokları çeşitli para ları ve dünya çapın
daki krediyi karşı layamaz o ldu.  Böylece dolar  üstün lüğünü korudu, kapita
list ü l kelerin çoğu nda ekonomiye hakimiyetini kabul  ettirdi .  

Ama bu son dönemde, kapital izmin muntazam o lmıyan gelişme kanu
nunun etkisiyle, başl ıca emperyalist devletler a rasındaki i l işkilerde derin 
değişikl ikler beli rmeğe başladı. Dünya ü retimin in, dünya tica retin in  dağı
tım ında görülen değişik l ikler, bu a lan la rdaki Amerikan üstün lüğünün 
aza lması ,  d ünya a lt ın stokunun  dağ ıtım ın ı  da etkilemiştır. 

Bugün  Fort Knox'da depo edi lmiş muazzam a lt ın mikta rına rağ men, 
kapita list Batı devletleri n in  a lt ın stokları, Amerikan a ltı n stoklarını geçti : 
1 964 son larında, Amerikan ın  el indeki a lt ın stokları 1 5,6 milyar doları 
buluyordu .  Batı Avrupa kapita l i st ü l kelerinde ise a lt ın  stokları 1 8,2 m i lyar 
dolara yükseliyordu. (Bu m ikta rın 1 3,2 mi lya rı Ortak Pazar ü l kelerin in  
el inde bu lunuyor.) IJstel ik  Amerika, ödeme bi lônçosunda borçlu durumuna 
geçti. 1 965 yı l ı n ı n  Mart son ları nda, a lt ın stokların ın  değeri 1 4,8 m i lyar 
dolara düşmüştür. ( 1949'dan bu yana en düşük seviye demektir.) B� ortam 
içinde, Fransa ile Batı Almanya, kôğıt para ların ın  karşı l ığ ı  o larak  dolar 
yerine a ltın esas ın ı  kabul ettiği gün, doları en yüksek döviz hal ine getiren, 
doların a lt ına çevri lebilmesi prensipi, dolar için çok büyük bir teh l ike 
teşki l  edecektir. De Gaul le 'ün bu son gün lerde g i riştiğ i, ama Batı AI
manya nın bugüne dek katı lmadığı  taarruz, işte budur. 

Bu şartlar  içinde, De Gaul le 'ün teklif ettiği gibi ,  a lt ın esasına dönül
mesi, kırk yı l  önce a lt ın esası n ın  kabulünden bambaşka bir an lam taşı r :  
1 925'de a lt ın esas ın ın  kabu lü  dolara boyun eğmek demekti. D e  Gaul
le' ün  yeni  teklifi, ve bugüne kadar  bu yolda a l ınan tedbirler ise, Amerikaya 
karşı başkaıd ı rmak  demektir. ate yandan, Amerika a rtı k Ingi l iz  l i ras ın ı  
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korumağa ça l ı şıyor. bu dövizin yard ım ı  i le. dolarla  Ingi l iz  l i rasın ı n  
bugüne kadar oynadığı  para esası rol ünü teh l i keye düşürecek saldırı lara 
karşıkoymağa çaba lıyor. 

Şimdi l ik  bir faraziyeden öteye gitmiyen ik inci bir çözüm yolu düşünül
mektedir. Dünya Bankası n ı n  veya ona benzer bir  teşkilôtın aracı l ığ ı  i le. 
prati kte Amerikal ı lar ın kontro lü  a ltında bulunacak suni bir döviz yaratı l 
m a k  isteniyor. Görüldüğü gibi .  emperya l istler a rasında meydana gelen ve 
g ittikçe keskinleşen çatışma. para a lanı nda. a ltın-dolar  meselesiyle. mi l 
letlerarası sun i  döviz projeleriyle yen i  yeni şeki l ler a l ıyor. 

Batı Avrupa ü lkelerin in .  ekonomilerini düzene soktuktan sonra. Ameri
kan ı n  hakimiyetine meydan okumaları .  iktisadi. siyasi ve askeri a lan larda 
da di le gel iyor. Avrupa Iktisadi  Birl iğ i 'n in kuru lması n ı  i lk önce can ı  
gönülden tasvib eden Amerika. bu bir l iğin. Batı Avrupadaki peyklerin i  
b i rib irinden ayrı lmaz b i r  şekilde birleştireceğin i. mi l l i  bağı msız lı k  isteklerin i  
ön l iyeceğ ini .  Amerikan ın  başl ıca ortağına.  yani Batı Almanyaya baş rol ü  
sağ l ıyacağ ın ı .  Ingi ltereyi ise Amerika i le özel i l işki ler sistemi gerektiren 
büyük bir  devlet ha l inden çı karıp. Amerikan ın  kontrolü a lt ında bulunan 
Avrupa Birl iğinde ikinci derecede bir  güç hal ine geti receğ ini  umuyordu. 

Ama Ortak Pazarın geçi rdiği  gelişmeler. a ltı ortak devletin üye bulun
duğu siyasi m üesseselerde meydana gelen çelişmeler. Amerikan ın  tah
min leri ni ya lanladı .  Ortak Pazar. Bat ı  Avrupa tekellerin in  menfaatlerin i  
temsi l  eden. Amerikan ı n  iktisadi  üstün lüğünü teh l i keye düşürebi lecek bir 
blok hal ine geldi .  B i r  yandan Amerika i le s ık ı  bağları n ı  devam ettiren. 
ama öte yandan da Fransoya ve Ortak Pazara bağ l ı  o lan Batı Almanya 
tekelcileri. bu iki yön lü  durumdan yara rlanmağa çal ışıyorlar. Batı Ai
manyan ın .  nükleer s i lôhlara kavuşmak için sarfettiği çabalar. bu tutumun 
b i r  ifadesidir. Almanya bir  yandan çoktaraflı nükleer güç çerçevesi içinde 
Amerikan ın  yan ı nda yer a lmak istiyor; bir  yandan da. el a lt ından. Fran 
san ı n  nükleer planlar ına katı l ıyor. Uzun b ir  kararsızlıktan sonra. Ingi lte
renin .  Amerikan ın  baskısı a lt ında. Ortak Pazara girme teşebbüsü. Ameri
kan ın  sözcülüğünü yapacak. kendi planlar ın ı  a l t  üst edebilecek yeni bir 
üyenin  Pazara gi rmesinden çekinen Fransa n ı n  etkisiyle reddedi ldi .  Bu son 
dönemde. Ortak Pazar üyelerin in  iktisadi  i lerlemeleri durakladı .  siyasi 
i l işki lerde. siyasi bir l ik projeleri nde çel işmeler artt ı .  

Bu değ işen şartla r içinde. ya ln ız  kald ığ ın ı  gören Ingi ltere. bugün d ış  
politikas ına yen i  bir yön vermeğe çal ışıyor. 

Savaş sonras ın ın  ilk döneminde. sömürge imparatorluğunun çözülmesine 
rağ men. Ingi ltere. devlet adamaların ı n  ifadesiyle «üçlü daire» sistemi 
ortasında bulunduğu için. kendisine özel bir mevki tan ı nmasın ı  istiyord u ;  
Amerikan ın  başl ıca ortağı idi ; Komonveltin başı olduğu için. dünyan ın  e n  
önemli  devletleri nden biriydi .  Batı Avrupadaki kuvvetli durumu sayesinde 
de. Avrupa kıtas ın ın  en büyük devletlerinden biriydi. Oysa. bu üç yön lü  
rol ün  önemi a rt ık çok aza lmıştır. Kennedy. ve  b i lhassa Johnson idaresinde. 
Amerika Ingi lterenin iddialar ın ı  kesi n l i kle reddetti. Bununla beraber. 
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bugün, Amerikal ı la r, Batı Avrupada Fransanın bağımsız l ık  isteklerine 
karşı Ingi lterenin desteğinden ; Güney-Doğu Asyada yürüttükleri sömürgeci 
savaşlarda, yine Ingi lteren in  yard ım ından  faydalanıyorlar. Asya-Afrika 
ü l kelerin in g ittikçe daha bağımsız bir politika izlediğ i ;  eski beyaz domin
yon ları n  günden güne daha çok Amerikaya yanaştığ ı  ve bağlandağı bir 
devirde, Komonvelt güçsüz, bel i rsiz b ir  varl ı k  ha l ine geld i ; o eski b i r  yapı
n ı n  kalıntısı ,  Ing i l iz sermayesin i n  dünyada oynadığ ı  rolün  bir a ks inden 
başka bi r şey deği ld i r  a rtık. Komonvelt bugün Ingi lterenin dünyan ın  büyük 
güçlerinden biri olma iddiasına temel olacak bir kuvvet olmaktan çıktı. 

Ingi ltere bugün  Batı Avrupaya karşı da bir ricacı hal ine geldi. B i r  
yandan Fransaya, öte yandan Federal Almanyaya yaranmağa çal ışıyor. 
Wi lsonun Parise, Bonna, Batı Berl ine  gitmesi, Kra l içenin Batı Berl i n i  
ziya reti bu politikan ın  bel i rti leridir. Ing iltere, Ortak Pazara girmek, h iç  
o lmazsa Ortak Pazarla b i r  a nlaşmaya varmak üzere, yen i  tekl if ler i leri 
sürüyor. Ama i ktisadi durumunun gittikçe kötüleşmesi, dünya ü retiminde 
ve ticaretinde kendisine düşen payın gitti kçe azalması ,  ödeme bi lônço
sunda ingi l iz l i ras ın ın  varl ığ ın ı  teh l ikeye düşüren ve a rt ık müzminleşen 
açık, Ingi lteren in  du rumunu iyice sarsmaktad ı r. Ingi lterenin Süveyşin 
doğusundaki stratej ik  durumunu ve üslerin i  koruma çabaları ,  bu çabaların 
gerekti rdiği askeri masraflar, ü l kenin i ktisadi durumunu bir kat daha 
zayıflatıyor. 

Bu ortam i çi nde, mi l letlerarası i l i şk i lerde meydana gelen bu denge 
değişi kl iği ,  NATO'nun bütün yapısı n ı  da sarsmaktad ı r. Bugün  çeşitli siyasi 
eği l im l i  gözlemciler, NATO'ya bugünün ihtiyaçlarını  karş ı lamıyan, bundan 
önecki dönemin  şartla rına ancak uygun düşen b ir  kal ı ntı o larak  bakıyorla r. 
Times gazetesi bu yı l ı n  başında şunları yazıyordu : 

«Bugünkü teh l ikeler, NATO'nun  kuru lmasına sebep olan teh l i keler 
değ i ldir  a rtı k. Bugün teh l ike, Viyetnamda, Endonezya i le Malezya a rasın
daki çarpışmalarda, Yemen-Aden çatışmasında, ısrail -Arap s ın ı rla rı nda, 
Kongoda bel iriyor. Bu meseleleri n h içbirine çözüm yolu göremiyoruz. I ş in  
en kötü tarafı, bu  bölgelerde kan a kmasına sebep olduklar ı ,  yahut  engel 
olmadıkla rı için en sert suçlamalara uğrayan Batı l ı  devletler ve özel l ikle 
Ameri kadır. Onları en şiddetle suçlayanlar  da, Ameri kanın,  Ingi lteren in  ve 
diğer Batı l ı  devletlerin y ı l la rd ı r  çeşitli yard ımlar  sağladığı tarafsız 
ü lkelerdir.» 

2 Mart 1965 tarih l i  New York Times gazetesi de, başyasıs ında, mi l let
lerarası durumda meydana gelen ; bundan önceki dönemden a rtoka lmış 
Amerikan dış politikası n ı  eskimiş, bugünkü gerçekıere cevap veremiyen 
b i r  politika hal ine getiren temel değişik l ikleri i ncelemiştir :  «Dünya 
değişti ; eskiden kabul edi lmiş ve kal ıplaşmış görüşler eskidi ;  Amerikan ın  
dış politikasına temel olan b i rçok görüş 1 964 dünyas ın ın  şa rtla rına uygun 
düşmüyor  artık . . .  Biz (Amerika) dünyaya dört el le sarı l ıyoruz, ama dünya 
el imizden kayıp gitmişt ir  . . .  " 

Ingi lterenin yayın ladığ ı  en son Beyaz Kitap (Şubat 1 965), Avrupada Batı 
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i le Doğu a rası nda büyük b ir  savaş olanağın ı  incel iyor. Bu i ncelemeyi 
malOm «karş ı l ı kl ı  cayd ı rma» teorisi çerçevesi içinde yapıyar :  

«Hayatımız ı  doğrudan doğruya tehl ikeye düşürebilecek tek olanak Batı 
i le  Doğu a rasında bir çatışmadan çıkacak büyük bir atom savaşıdır. Ama 
böyle bir savaş. karş ı l ı kl ı  caydı rma yol ları n ı n  bugünkü durumunda. o lanak 
dışı görülmektedir. Avrupada pat lak verecek herhangi bir çatışma hemen 
yayılacağ ı  için. bu bölgede herhangi b i r  sald ı rı -s ın ı rl ı  da olsaolanak dışı  
görülmektedir.» 

Bu i ncelemeden an laşı ld ığına göre. büyük askeri masraflar ın yükü 
a ltında ezi len. ve bu masrafları n  ödeme bi ıançosunda doğurduğu muaz
zam açıktan ü rken Ingi ltere. masrafla rı n ı  kısmağa çalı şıyor. Ama bu 
kısmayı. Süveyşin doğusunda yü rüttüğü askeri saldır ı lar ın masraflarında 
değ i l .  Batı Almanyada bu lundurduğu 62.000 askerin masrafında yapmak 
n iyetindedir. 

Buna benzer yeni  görüşlerden. eği l im lerden ü rken ; Avrupada Batı i le 
Doğu a rasındaki i l işki lerde sert l ik  ve soğ u k  harp politikası nda gevşeme 
bel irtileri karşıs ında teıaşa düşen Federal Almanya yönetici çevreleri. Batı 
Almanya politikasın ı  a ltüst edebi lecek. yeni bir Orta Avrupa politikası 
i ht imal i nden korkuyorlar. Bununla beraber. Batı Almanyada bi le. bazı 
etki l i  çevreler bu politikan ın  gözden geçi r i lmesi zorun luğunu kabul etmiye 
başladı lar. Batı Almanyaya nükleer s i lah lar  verilmesi olanağı devam 
etmesine rağ men. Avrupada Batı -Doğu i l işkilerindeki gerg in l ik  azaldığ ı ;  
emperyalist devletler a rasındaki ekonomik  çatışma lar  keskinleştiği b i r  
dönemde. emperyalistler a rasındaki i l i şki lerin çel işmeler do lu .  günden 
güne değişen nitel iği  karşıs ında. emperyalist politika. bugünkü sorunları n ı .  
yen i -sömürgecil i k  metodlarını  şiddetlendi rmek. Avrupan ın  dış ında sa ld ırı 
ların ı  a rttırmak. çeşitli bölgelere sızma k suretiyle çözmeğe bakıyor. 

Bu son yirmi yıl içinde. eski sömürgelerin büyük çoğun luğu.  çok hızlı b i r  
tempo i le. yen i  bağımsız devletler ha l ine geld i .  Ama bu değ işikl ik. bu 
ü lkeler halk ların ın  sömürülmesine son veri ld iği .  strateji k  hakim iyet teşeb
büsleri nden. hatta dolaysız sömürgeci savaşlardan vazgeçi ldiği  an lamıno 
gelmez. 

Son on yıl içinde. sömürücü emperyalist devletlerle kapitalist i ktisad i  
m i rasın ı  sürükl iyen ve  sömürülen mi l letler a rasındaki uçurum daha  do  
derin leşti. Bütün burjuva gözlemcileri. kendi deyimleriyle. «zengin» ve 
«fakir» ü lkeler a rasında günden güne genişl iyen bu uçurumun  varl ığını  
kabul ediyorlar. Sömürge ve yarı-sömürge halk ların ın  günden güne daha 
çok sömürüldüğünü.  ticari şartlarda yapı lan değişikli klerden an l ıyoru z :  
Emperyalist ü lkelerin i h raç ettiği sanayi ü rünleri n in  fiyatları a rttı ; i ktisatları 
sömürge iktisadı olan ü l kelerin sattığı gıda maddelerinin.  iptidai madde
lerin fiyatları ise. ya düştü. ya pek az a rttı. Bi rleşmiş Mi l letlerin istatist ikle
rinden an laşı ldığı  g ib i : 1950-1962 arasındaki dönem içi nde. «gel işmiş» 
kapital ist ü lkelerin (yani  emperyalist ü lkelerin). «gelişmekte ola n» (yan i  
sömürgelerle bağı msızl ığa yeni kavuşan) ü l kelere yaptığı i h racat ik i  
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katı na çıkm ıştır. Oysa gelişmekte alan ü l kelerin. gelişmiş ü l kelere yaptığ ı  
i hracatta a rtış % 50'yi ancak geçmiştir. '-

Emperyalist ü l kelerin «yardım»ı. iptidai madde sağl ıyan  ve sömürgecile. 
rin boyunduruğu a ltında bulunan ülkelerin i ktisadi durumunun  bozulma
s ına. günden güne kötüye gitmesine engel olamadı .  Gerçekte. bu yard ım ın  
en büyük  kısmı askeri ve  stratej ik  amaçlara sa rfedi ldi .  Ya ha lka karşı olan 
gerici hükümetlerin işine ya radı .  yahut da emperya l ist ü l kelere yeni pazar· 
lar  sağ lamak üzere ku l lan ı ld ı .  Bu ya rdım.  bağı msızl ığa yeni kavuşan 
ü l kelerin. bağ ı msız b i r  ekonomi kurmalar ın ı  kolaylaştı tma k amacını  güt· 
müyordu. Ostel ik. bu yard ım için. çoğu zaman. çok yüksek bir faiz 
i steni idi ,  bu faiz zaten borç içinde olan bu ü l kelerin yükünü b i r  kat daha 
a rttırdı. Dünya Bankası n ın  1 962 raporuna göre : O ta rihe kadar  verilen 
yard ım ın  faizleri 1 962'de 1 milyar ingi l iz  l i rası tutuyordu .  Bu m iktar 1 963'e 
ayrı lan 3.2 mi lya rl ık yard ım tuta rından indirilecekti. Böylel i kle. ya rd ımın  
günden g ü ne artan b i r  k ı smı  (bugün üçte b iri) sözde yard ım  gören ü l keye 
değ i l. ya rd ımı  sağ l ıyan ü lkeye ödenen faizlere ayrıl ıyor. Bu şartlar içi nde, 
bu «yardım» ve «gelişme» mekanizmasın ın  yakın bir günde duruvermesi 
çok tabii olacaktır. Nitekim. bağımsızl ığa yeni kavuşan bi rkaç ü l ke, mal i  
duru m la rı bozuk olduğunu.  yeni  b i r  borç a ltına giremiyeceklerin i  i leri 
sü rerek. ya rdı m  tekliflerini reddetti. 

Emperya l ist devletlerle. bağımsızl ığa yeni kavuşmuş yahut da yarı 
sömürge halinde kalmış  Asya, Afrika ve Latin Amerika devletleri a rasında 
şiddetlenen bu menfaat ayrı l ığ ı ,  1 964'de Cenevrede toplanan ve 120 
ü l ken in  temsilcilerini b i r  a raya getiren Ticaret ve Gel işme Konferansında 
iyice bel i rmiştir. Bu konferansta. gel işme yolunda bulunan devletler. 
«75' ler Bloku» ad ı  a ltında b irleşerek, emperyalist devletlerden. daha adil 
ticari şartların kabu lünü, ve bugün devamedegelen çeşitli sömürgeci l ik  
şekil leri n in  ortadan kaldırı l mas ın ı  isted iler. Böylece, bu konferansta, 
«menfaat b i rl iğ i» sözünün gerçek nitel iği  açığa vuru ldu,  emperya l ist dev· 
letlerin maskesi a laşağı edi ldi .  Sosya l ist ü l kelerle yeni kurtu lmuş ü lkelerin 
oy toplamı sayesinde. ve tek başına ko lon emperyalist devletlerin muha le· 
fetine rağmen. o lumlu  ka rarla r ezici b i r  çoğun lukla kabul edildi .  Emperya· 
l ist devlerier. en ölçülü kararla ra bi le ka rşı geldi ler. örneğ in, Ingi lterede 
yayın lanan konferansla i lg i l i  belgelerde. a l ınan kararlardon biri n in  nası l  
veri ld iğin i  görüyoruz :  

«Olkeler a rasındaki bütün ekonomik i l işki ler ·tica ret i l işki leri dahi / ·  
devletlerin eşit l iği ,  ha lkları n self·determinasyon hakkı ve başka ü lkelerin iç  

işlerine müdahale etmeme prensipleri temeli  üzerine kuru lmal ıd ı r.» 

Oylaman ın  sonuçları : Lehte 1 1 3  
a leyhte 1 (Birleşik Amerika Devletleri) 
çekimser 2 ( Ingi ltere dahil) 

Cenevre Konferansında bel i ren yeni g ruplaşma ları n  ve menfaat ayrılık· 
lar ın ın ,  emperyalist dünyada büyük bir endişe uyandırd ığ ı  görülüyor. 
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Emperyalist devletlerle birçok bağımsız devlet a rası nda gel işen bu 
çatışma. mi l l i  kurtuluş hareketin in  başar ı ları .  mi l letlerarası durumu 
şiddetle etki lemiştir. Bağ ı msızl ığa yen i  kavuşmuş ü l keler a rasında. en 
i lerici o lan lar. emperyalist devletleri n  teklif ettiğ i  şart lar iç inde insanı 
şüpheye düşüren «yard ım  programları» na yanaşmıyorla r ;  tekl if edilen 
ş iddetli şartları reddediyorlar. d ış  politikalarında bağ ımsızl ıklarından 
fedakôrl ık etmiyorlar. (Birleşik Arap Cumhuriyeti n in  Federal Almanyaya. 
Endonezyan ın  Amerikaya karşı son davranış ları bu tutumun birer örneğid i r.) 
Bu i lerici ü l keler. bağımsız b i r  ekonomi kurabi lmeleri için. sosyal ist ü lke
lerin. ekonomilerini  s ın ı rlandırmadan. ve ancak idari masrafları karşı laya
cak önemsiz bir  faizle teklif ettikleri gerçek yardımdan faydalanmayı tercih 
ediyorlar. 

Ama öte yandan. bu d i renişle karşı laşan emperyalist devletler birçok 
bölgede yardım maskesini indird i ler. askeri maceralara. korkunç saldırı 
lara g i rişti ler ;  örneğ in .  Amerikan ın  Viyetnamda g i riştiği hunhar savaş. 
emperya l istlerin Kongo halk ına yaptı kları ortak saldırı. Ing i l iz  emperya l ist
lerin i n  Güney Arabistanda yü rüttüğü  savaş. ing i l iz s i lôh l ı  kuvvetlerin in  
Malezyada bu lunduru lması vb . .  Ing i l iz  emperyal izmin in  yarattığ ı  «Malezya 
devleti». sadece Ma lezya halk ın ın  kurtu luş savaşına karşı değ i L .  bütün 
Güney Doğu Asya ha lkla rına karşı üs o larak  ku l lan ı lmaktad ı r. 

Bütün bu sa ld ırı la rı i le  emperyalistler. mi l letlerarası durumda yeni yen i  
gergin l i k  sebepleri yaratmış oldular. 

Bütün bu olaylar bugünkü m i l letlerarası durumun. emperya l ist strate
j is in in  özel l iklerindendi r. I lerici güçler, sosyal ist ü l keler, bağımsızl ığa yen i  
kavuşan ü l keler, m i l l i  kurtuluş hareketleri, dünya işçi s ın ıfı ve  barıştan 
yana bütün güçler faa l iyetlerin i  tôyi n ve tesbit ederken, bu öze l l i kleri göz 
önünde bulundurmak zorundadırla r. 

Güçler dengesinde sosya l izm ve m i l l i  kurtuluş güçleri lehine meydana 
gelen ve 1 960 ve 1 965 Bi ld iri lerinde bel i rti len değ iş ikl i kler her yı l  a rtıyor. 
Sosyal izmin kapital ist dünyan ın  seviyesi n i  geçeceği ve dünya ü retimin in  
yarısından fazlasın ı  sağlryacağı dönem, eskiden sanı ld ığ ı  kadar  yakın 
değ i l se de. düşmanlar ımız bi le genel evrim in  bu yöne doğru geliştiğ in i  
kabu l  etmeğe başladı lar. 

Çağdaş tekelci kapita l izm, Batı l ı  nctzariyecilerin evvelô  küçümesediği 
p lônlaşma kavramın ı ,  sosyal özün ü  yok ederek benimsedi kleri gibi, sosya
l ist p lôn l ı  ekonomiden a l ınan «gelişme yüzdesi» kavramı  da bugün  kapi
tal ist dünyan ın  bütün ekonomik tartışmalarında yer a lmaktadı r. 

Kapital ist yönetici lerin ve i ktisatçı l a rı n  başl ıca endişesi hal ine gelen, 
y ı l l ı k  gelişme yüzdeleri n i n  beş an  y ı ld ı r  uyandırd ığ ı  büyük i lg in in  
nedenin i  an lamak kolaydı r. Iki nci Dünya Savaşından önce kapita l izmin 
i ktisadi üstünlüğüne inan ı l ıyor. kapita l,ist kanun lar  i ktisad ın  değişmez 
kanun la rı sanı l ıyo rdu.  Ama Ik i nci Dünya Harbinden sonra Sovyet rej im in in  
gücünü kabu l  etmek zorunda kal ı nca, Bat ın ın bu sefer nükleer üstünlüğü 
i leri sürüldü.  1 950 yıl larında, kapitalistler bu alanda do hayal  k ı rı kl ığ ına 
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uğradı lar. Böylece kapita l izmin  genel krizinde üçüncü dönem diye adlan
dır ı lan bugünkü dönem, yani iki dünya sistemin in  b i r  a rada yaşadığı  
dönem meydana geldi .  Yeni iktisadi  sistem şimdiden dünya sanayi ü reti
min in  beşte ikis ini  sağ lamakta, eski rej ime hız la yetişmektedir. N ispeten 
kısa bir süre sonra onu da geçmesi olanağı karşıs ında, kapital ist dünyan ın  
bütün dikkati - bir  maçta go l  sayar g ib i  - yı l l ı k  gelişme yüzdelerinde 
toplan ıyor. 

Istatisti klerde beliren ve günden güne a rtan farkla r  Batı dünyas ın ı  
end işeye düşü rüyor. 1 937-1 962 y ı l l ları a rasında, sanayi ü retimi sosyal ist 
ü l kelerde % 650; kapita list ü l kelerde ise % 1 69 a rtmıştır. «Al man muci
zesi»ni,  Orta k Pazarın göklere çıkarı lan  başarı lar ın ı  ele a la l ı m :  Birleşmiş 
Mi l letler istatistikleri bize şunu gösteriyor :  1 950-1963 a rasında, Sovyetler 
Birl iği ile Doğu Avrupa sosya l ist ü l kelerinde ü retimdeki a rtış % 300'ü 
buluyor. Oysa Avrupanın diğer ü l kelerinde bu a rtış % 1 0a'e ; a ltı Ortak 
Pazar ü lkelerinde de % l S0'ye yükseliyor. 

1 91a-1962 a rasında, sanayi ü retiminde orta lama y ı l l ı k  a rtış Sovyetler 
Birl iğ inde % 10 , 1 ,  Amerikada % 3,4'ü buldu. Oysa yine bu devre içinde, 
I kinci Dünya Savaşı i le  yabancı işgal, Sovyetler Birl iğ inde korkunç zara r
lara, tah ri plere sebep oldu . Amerika ise savaştan hiç zarar görmedi. 
Aksine, savaş Amerikaya büyük kazançlar  sağ ladı ,  ü retim yeteneklerin i  
arttı rdı .  

Kapitalistlerin iddiasına göre, Ça rl ı k  rej i ıııi nden ve Birinci Dünya 
Savaşından Sovyetler Bir l iğine m i ras kalan iktisadi  seviye d üşüklüğü 
hesaba katı l ınca ,  bu karşılaştı rma lar  a nlamsız ka l ıyor. Kapitalizmi savunan 
bir  nazariyeye göre, yüksek bir teknik düzeye va rıl ı nca, gelişme yüzdesi 
mutlaka düşermiş. öyleyse, son on yı l ı ,  1 954 sonras ın ı ,  yani Sovyetler 
Birl iğ in in çok yüksek bir teknik düzeye u laştığı, Amerikadan hemen sonra 
dünya i kincisi haline geldiği devreyi ele a la l ım.  1 954 i le 1 963 a rasında, 
Sovyet sanayi ü retiminde, ortalama yı l l ı k  yükseliş % 1 0,Se varmıştır. Ame
rikada ise, aynı devrede, bu yükselme % 3,1 idi .  1 953 yı l ı nda, Sovyet 
sanayi ü retimi,  Amerikan sanayi ü ret imin in % 33'ü idi .  1 963'de, bu oran 
% 6S'i buluyordu. Hangi ölçü kabul edil irse edilsin, bu ik i  gelişme yolu 
a rasındaki karşıtl ı k, dünyan ın  geleceği konusunda bu karşıtl ı ktan çıkarı la
cak sonuçlar  meydandadı r. Ama burada, karşıt olan ödevieri, p ıan ları ,  
gelişme yüzdeleri n i  tesbit konusunda rekabet yürüten iki metod değ i l ,  iki 
sosyal sistemdir. 

Çine gel ince, ü l kenin biribirini izl iyen tabii afetlerle ve iktisadın artış 
meseleleriyle karşı laştığı ilk y ı l la rdan sonra, elde edilen sonuçlar, burjuva 
gözlemci lerin in değerlend irmelerine dayanan 1 964 Birleşmiş Mil letler 
istatisti klerinde meydana çıkmaktad ı r :  Sosya l izm, dünya nüfusunun dörtte 
bir ini  teşkil eden Çin halk ın ın  yçışama şartla rını  değiştirmiş, tarihsel b i r  
iktisadi kalk ınma sağlamışt ır. Çindeki i lerleyiş, Batı n ı n  büyük yard ımına 
rağmen, Hindistan halkların ın  hayat şartları i le kesin b i r  tezat teşkil ediyor. 
Bu gerçeği Batı l ı  gazetecilerle gözlemcilerin hepsi kabul ediyor . 
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En ileri b i l im ve tekni k  a lan ları nda, Voshod 2-n i n  büyük başarısı, b i r  i n 
san ın  i l k  defa fezada yürümesi, komünizme geçiş dönemi o lan  çağ ım ızda 
sosyal izmin üstün lüğünü bütün dünyaya bir kere daha ispatladı .  

H iç  şüphesiz, dünya sosya l ist kampın ın  kuru luşunda yeni bi r  dönem 
teşkil eden çağ ım ızda, sosyal ist ü lkeler, karş ı l ık l ı  i l işki ler, sorun lar, bir l ik, 
işbir l iği  meseleleriyle karşı laşmaktadı r. Ama bu sorun lar  gelişme sorun
larıd ı r. Sosya l izmin i l keleri n i  ve amaçlarını yarata

'
n temel menfaat bir l iği 

bunların çözülmesin i  sağl ıyacaktır. 1 960 Bi ldirisinde belirti ldiği  gibi ,  enter
nasyona l izmin gel işmesi, sosyalizm zafere ulaştıktan sonra bi le, kendi 
kendine sağlanan, otomotik bir süreç deği ld i r. Bu gel işme, a rtokalan 
mi l l iyetçi eği l imlere karşı şuur lu b i r  savaş gerektiriyor. 

«Dünya sosyalist s isteminin en büyük başarı larından b iri ,  s ın ıf lar a ra
s ındaki uz laşmaz çel işmelerin ortadan kaldır ı lmasıyla mi l letler a rasındaki 
uzlaşmaz çel işmelerin de ortadan ka lkocağın ı  i leri süren Marksist-Leninist 
tez in i  uygu l ıyarak doğ rulamasıdır  . . .  Mi l l iyetçi l i k  ve mi l l i  da rkafa l ı l ı k  be
l i rtileri, sosya l izmin kuru lmasıyla otomatik olara k  kaybolmaz. Sosya l ist 
ü l keler a rasında dostl uğun ve kardeşl ik münasebetlerin in kuvvetlenmesi 
iç in komünist ve işçi parti lerin in  Marksist- Lenin ist enternasyona i ist poli
tikayı uygulamaları ,  bütün emekçilere enternasyonalizm ile yurtseverl iğ i  
bağdaştıran b i r  eğitim sağ lamala rı ,  burjuva mi l l iyetçi l iğ i  ve şovinizm kal ın
t ı lar ın ı  kökten yok etmek iç in  kesin bir savaş yü rütmeleri gerekir.» 

Bugünkü mi l letlerarası durumun başl ıca etkeni sosyal izmin başarı ları 
i se, mi l l i  ku rtu luş  hareketinde son yı l lar içinde görülen paralel gelişme de 
çok hız l ı  olmuştur. Len in in daha 19 17'de bel irttiği gibi ,  m i l l i  kurtuluş hare
ketin in  dünya sosya l ist devri min in  ayrı lmaz b ir  parçası olduğunu günden 
güne daha iyi an l ıyoruz. Bu son beş yı l  içindeki en önemli olaylar, Cezayir 
ha lk ın ın  bağımsızl ı k  uğruna yedi yıl savaş yürüttükten sonra u laştığı 
zaferle, Küba ha lkın ın  Amerikan emperya l istlerin in  saldırı larına karşı koy
ması ve sosya l izm yoluna g i rmesidi r. Yine bu son beş yıl içinde meydana 
gelen genç bağ ımsız devletlerin sayısı, başka hiçbi r dönemle mukayese 
edilemiyecek kadar yüksek olmuştur. Güney ve Orta Afrikada sömürgeci 
ve ı rkçı boyunduruğu a ltındaki bütün halk lar özgürlüğe kavuşamadığı 
halde, bütün Afrika kıtas ın ın  çehresi değişmiştir. Afrikan ın  bu yeni durumu 
Bi rleşmiş Mi l letlerde güçler dengesin i  çok değ iştirm iştir. Buna karşı, Ame
rikan yönetici çevreleri, Birleşmiş Mi l letler adına yapı lan çeşitli saldır ı ları n  
masrafla rın ı ,  bu  saldır ı lara karşı koymak istiyenıere de ödetmek bahane
siyle, Birleşmiş Mi l letlerin Genel Kuru lunda oylamaları engellemeğe ça l ış
maktad ı r. 

Mi l l i kurtu luş hareketin in elde ettiğ i başarıla rıo son y ı l lar  içinde mey
dana gelen değişikl ikler sadece nicel ik  bakımından değ i l ,  nitelik bakımın
dan  da büyük önem taşıyor. Sömürgeci boyunduruğundan kurtulan  ha lk
lar, siyasi bağımsız l ığ ın sömürgeci l iğe son vermediğini ; eksiksiz bağımsız
Iığı sağlamak, emperya l istlerle ortakların ın ,  yani gerici toprak ağaları i le  
yerli tekelcilerin i ktisadi a landaki  hôkimiyetini  yok edebilmek, halk ı  m i l l i  
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servetlere kavuşturabi lmek için, ekonomik ve sosyal dönüşümlerin gerek
tiğ in i an lamışlard ı r. Bugünkü dönemde, bağımsız genç devletlerin çoğu 
sosya l izmi kurma parolasın ı  benimsiyorlar. Bu porolaya çeşitli an lamlar  
veriliyor, hatta bazı gerici rej imier, tutunmak iç in  bu porolayı kul lanıyor. 
Ama bu ü l kelerdeki kitlelerin yaşama şartla rını  yükseltmek, mi l l i kurtuluş 
hareketinde yeni hamleler sağ lamak zorun luluğu,  sosyal dönüşümleri 
günün  meselesi hal ine getiriyor. 

Genç bağımsız devletler iç in «kapita list olmıyan gelişme yolu» fikri i l k  
defa 1 960 Bi ldirisinde yer  a l mıştır. Bunun  an lamı  şudur :  Bugünkü 
dönemde, sosya l ist kampın oynadığ ı  önemli rolün  yardımıyla egemenliğe 
yeni kavuşan devletler kapital ist aşamadan geçmeden sosyal izm yoluna 
gi rebi lecekti r .  

1 960'dan bu yana, bu olanak çeşitli ü lkelerde çeşitli şeki l lerde gerçek
leşti. Cezayirde, Ghanada, Bi rleş ik Arap Cumhuriyetinde, Birmonyoda 
gördüğümüz sosyal izme geçiş şeki llerin in  özell i kleri çok çeşitl id i r. Bi rkaç 
yıl önce, sadece lafı edilen bu yeni tecrübeler bugün çok önemli takti k ve 
stratej i k  sorun lar  meydana çıka rıyor, genç bağımsız ü l kelerdeki s ın ıf  
güçleri dengesi ve siyasi teşekküller meselesin i  ön plana koyuyor. Her 
ü l kenin konkre şartları içinde Marksist-leninistlerin ,  fayda l ı  ve yapıcı bir  
ya rdım sağ l ıyabi lmek için oynıyacakları rolü derin lemesine incelemek ve 
tartışmak zorundayız. 

Mi l letlerarası durumun gelişmesinde bel i ren bazı yeni eğ i l imleri gözden 
geçirdi kten sonra, bugünkü dönemde karş ımızda dura n  önemli sorun ları 
ve başlıca ödevleri şöylece özetl iyebi l i riz : 

1 .  Başlıca ödev, emperya l istlerin özel l i kle Viyetnamda, Güney Doğu 
Asyada, Güney Arabistanda ve Kongoda yürüttükleri sömürgeci savaşla
r ı ,  sa ld ırı ları durdurmak üzere, bütün halklar a rası nda ortak ve etki l i  bir 
faa l iyet düzen lemektir. 

2. Batı Almanyaya nükleer si lah lar  sağlamak istiyen planlara karşı ; mi l 
letlerarası b i r  anlaşma i le kabul  edilen Antarti k atomsuz bölgesi gibi  
çeşitli atomsuz bölgelerin kabul edilmesi ve genişleti lmesi ; nükleer si lah
ları n  topyekun yasaklanması, yok edilmesi, silah lanmonın s ın ı rlanması 
yolunda hızlı adımlar ın atı labi lmesi ; soğuk harbe son veri lmesi ; bölgesel 
askeri blokların ka ld ı rı lması ; Çin Halk  Cumhuriyeti n in  Bi rleşmiş Mi l letlere 
kabul edi lmesi ; çeşitli ü lkelerin iç işlerine yapı lan çeşitli müdahaleleri 
durdurmak ;  barış içinde yanyana yaşa ma prensipin in kabulü ve barış ı n  
sağlanması içi n, çok  geniş b i r  savaş cephesi kuru lmal ı ,  gelişti rilmel idir. 
Bütün bu a maçların gerçekleşmesi, h iç şüphesiz, mi l l i  ku rtu luş hareketi n in  
emperyalist sa ldır ı lara karşı yü rüttüğü  savaşların desteklenmesine bağl ıd ı r. 

3. Sosya l ist ü l keler a rasındaki i l işki ler a lanında, bu ü l keler a rası nda 
ahenkl i  bir iktisadi işbirl iği sağlamak, her sosyal ist ü lkenin mill i egemen
l iğ in i  korumak  ve ekonomik potansiyel in i  geliştirmek konu larında ortaya 
çıkan konkre sorun ları n  çözümünde yeni ad ımlar  atı lmal ıd ı r. Varşova 
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Paktına dahi l  devletlerin Siyasi Danışma Komitesi Konferansında, bütün 
bu sorun la r  yapıcı bir tartışma konusu olmuştur. 

4. Mi l l i  kurtu luş hareketi a lan ında, Orta ve Güney Afrikada emperya
l istlerin el inde kalan son kalelerde mi l l i  ku rtuluş hareketi n in  biran evvel 
zaferin i  sağlamak üzere işbirl iğ in i  gel işti rmek ;  bağ ı msız genç devletlerde, 
her ü lken in  konkre şartlarına uygun sosyal ve politik yol lar  bulmak gere
kiyor. Bu yol lar, b i r  mi l l i  cephe partisi, yahut da demokrati k bir temele 
dayanara k  işbirl iği yapaca k  çeşitli partiler çerçevesi içinde meydana gele
b i l i r. Ama bunlar, işçilerin, aydın la rın ,  küçük burjuva ların eksiksiz ve 
demokratik bir şekilde rol oynıyabi leceği ,  mi l l i  kurtuluşu bira n  önce eksik
siz bir şekilde zafere ulaştı rmak üzere sömürgeci ekonomin in  kalı ntı ların ı  
yok etmek, sosyal izm yolunda i lerliyebi lmek  iç in  gereken sosyal ve ekono
mik dönüşümleri gerçekleşti recek, Marksizm-len inizmin yaratıcı l ığ ından 
fayda lanacak yollar o lmal ıd ı r. 

5. Emperyalist ü lkelerde ve emperyalist sektöre bağl ı  bulunan kapital ist 
ü l kelerde işçi ha reketi n in  ve demokratik hareketin gel işmesinden doğan 
sorunlar, yen i  şart lara uygun, spesifik şekil ler a lmıştır. Bu ü lkelerde halk ın 
emperya list, gerici güçlere ve büyük tekellere karşı duyduğu düşman l ı k, 
genel bir sola kayma eği l imi  i le di le gelmektedir. Amerikada Goldwaterin 
seçimleri kaybetmesi, Ing i lterede Işçi Partisin in  iktidara geçmesi, Yunanis
tan,  ıta lya, Fransa ve daha başka Avrupa ü l kelerinde yapı lan seçimlerin 
sonuçla rı, Ispanyada demokratik savaşın şiddetlenmesi, bu eği l imin bel i r
tileridi r. Ama öte yandan Amerikada başkan Cohnsonun, ingi lterede sağcı 
Işçi hükümetin in  bugün izled iği teh l ikel i  emperya l ist, saldırıcı ve sömürü
geci politika, Fransada Başkan De Gaulle rej imi ,  komünist partis in in hôlô 
kanun dışı  bulunduğu Federal Almanyada mi lita rist ve naııi eği l im lerin 
sald ı rıcı tutumu, Ispa nyada, Portekizde Franko ve Salazar diktatorya
ları n ı n  devam edebilmesi, büyük tekellerin ekonomi k  hayata günden güne 
artan  baskısı g ib i  gerçekler karşısında, en öneml i  ödev, halk kitlelerin in ,  
demokrasi, ekonomik  ve demokratik istekler uğrunda, büyük tekellere ve 
gerici emperyalist politikaya karşı savaşmasıd ı r. Bugünkü dönemde, çok 
gelişmiş kapita l ist ü lkelerde uzun süreden beri gerçekleşmesi gereken ve 
hôlô gerçekleşemiyen temel sosyal i lerleme şartları, bu savaşın gerçekleş
mesiyle ancak sağ lanabi l i r. Bu ödevlerin yerine getirilmesi işçi s ın ıfı n ın  
faa l iyet birl iğ ine, komün istlerle sosya l-demokratla rı n  s ı k ı  işbirl iğ ine, en  
geniş ha lk  kitleleri n in  tekellere karşı ve  barış uğruna, savunmak üzere b ir
leşmesine bağl ıd ı r. Bugün birçok ü lkede bu yönde çok olumlu belirtiler 
görünmektedir. 

6. Bu işbir l iğine para lel o larak, bütün işçi sı n ıfı, bütün demokratik ve 
barıştan yana güçler, barış, mi l l i  bağ ı msızl ı k, demokrasi uğruna, soğuk 
harp politikasına, emperyalist ve gerici güçlere, silôh lanma yarışına karşı 
savaşmak üzere, geniş bir mi l letlerarası bir l ik kurmal ıd ı r. 

7. Bugünkü uluslara rası durumun her a lan ında olumlu ilerlemeler sağ la
yabi lmenin tek şartı, dünya komünist ha reketi n in  b i rl iğ idir. Mi l letlerarası 
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durumun bütün objektif şartla rı ,  dünya sosyalist sistemin in  gel işmesi, 
komünist prensip ve görüşlerin ve komünist parti lerin in  günden güne a rtan 
etkileri, mi l l i  kurtu luş  hareketi n in  a rtan başarı ları ,  emperyalist dünyaya 
büyük güçlükler çıkartı rken, komünizme hızlı gelişme olanaklar ın ı  sağlar
ken, komün izm düşmanları birçok komünist partisin in  içinde, veya komü
nist parti lerin in  a ra larında varolan,  çok kötü sonuçla r doğurabi lecek, tar
tışmalarla açığa vuru lan  ideoloj ik  ve taktik anlaşmazl ık ları istismar etmek 
suretiyle, karışık l ık  yaratmağa, komünizmin ilerlemesin i  engellemeğe çal ı
şıyorlar. Bu duruma son vermeğe ça l ışmak her komün istin ödevidir. Ta r
tışma konusu olan sorun lar  b i r  anda çözülecek meseleler değil . Bunları n  
çözülmesi, büyük b ir  ihtiyat ve sab ı r  gerektiriyor. 1 965 Bi ldirisinde belirt i l
diği  gibi : « . . .  dünya komünist hareketi içindeki havayı düzeltmek için 
durmadan ça l ışmak gerekiyor . . .  Çağımızın en önemli meselelerine karşı 
tutum ve görüşlerimizi bir ibir ine yakı nlaşt ı rabi lmemiz için, en doğru yol, 
di kktatimizi ve çaba larım ızı dünya komünist hareketi karşıs ına çıkan sorun 
la r  üzeri nde teksif etmektir . . •  » 

Yine Bi ldiride bel irti ldiği gibi : «Komünist partiierin i  b i ribi rine bağlıyan 
u nsu rla r, bugün onları ayıran unsurlardan, mukayese edi lmiyecek kadar 
kuvvetl idir. Politik hatla, birçok önemli teorik ve taktik sorunlar la i lg i l i  
a nlaşmazl ık ların var l ığ ı ,  emperya l izme karşı yürütü len savaşta ; halklar ın 
yürüttüğü mi l l i  kurtu luş hareketine sağlanaca k  desteklemede;  dünya barışı 
ve büyük küçük çeşitli sosyal rej imi i  devletlerin barış içinde yanyana yaşama 
prensipi uğrunda yürütülen savaşta, işçi s ın ıfı n ın  hayati menfaatleri i le  
tarihsel amaçları uğruna yü rütülen savaşta bir l iğin kuru lmasını  engeli iye
mez. Varolan anlaşmazl ık lar ı  çözmek için en emin yol, bu ortak amaçlar 
uğrunda yü rütülen ortak savaştır.» 

Marks ve Lenin in  bize öğretti kleri n in  temeli ,  dünya komünist ha reket in in 
bir l iğidir. Dünya komünist ha reketi bu prensip temel ine dayanarak  bütün 
dünya ha lkların ın  öncü kuvvetlerin i  b i r  a raya getiriyor, yine bu prensipi 
işbirliği i le uyguluyor. Her komü nist bütün çabalarını bu  a maca sarfe
decektir. Bütün insa nl ığ ın  kurtı!ı luşu ve i lerlemesin in  temeli ,  kald ı racı ve 
m ihveri işte budur. 
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B O Y Cl K  B I R  T A R I H S E L  D E N E M E  

Avrupa Halk Demokrasili ülkelerinin 
yirminci yıldönümü dolayısiyle 

Leon Zieleni�c. Assen Çarokçiev 

Avrupada ha lk  demokrasi ii ü lkelerin y irminci y ı ldönümü, dünya kurtuluş 
hareketi n in  gelişmesi tarihinde çok önemli  bir  noktadır. Sosyal izm yoluna 
gi rmiş bi rkaç devletin meydana çıkmasıyla, yeni toplum ta rih in in  i l k  dev
resi, yani sosyal izmin s ın ıf  düşman larıyla çevril i  bir tek ü lkede kuru luş 
dönemi, sona ermiştir. Yeni b i r  dönem, sosyal izmin b i r  dünya s istemi  
ha l ine gelmesi dönemi başlam ışt ı r. 

Bu son yirmi y ı l  içinde, sosya l ist ü lkelerdeki komün ist parti leri ,  çok 
çeşitli şartlar  içinde, köklü toplumsal dönüşümler gerçekleştirdi ler, olağa
nüstü tecrübeler edindi ler. Sosya l ist devrimler ve sosyal izmin kuruluşu 
s ı ras ında ku l lan ı lan  çeşitli metodlar, çok eski b i r  ta ri h in  sonuçları o lan 
mi l l i  özel l i klerin ve geleneklerin çeşitl i l iğ in i  di le getiriyor. Ama farkların 
yan ı nda, bel l i  kanun lara tabi, kapita lizmden sosya lizme geçiş sürecin in  
özel l i kleri, günden güne a rtan b ir  açık l ı kla beli rmektedir. Dte yandan 
bütün ü l kelerce ortak genel kanunları n  va rl ığ ı  da meydana çıkmaktad ı r. 

Bugün a rt ık sosyal izmin hayatiyetini ,  ondan önceki toplumsal formas
yonlar ın çözemediği sorun lara çözüm yolu bulma yeteneklerini bütün 
dünyaya ispatlıyan bir tek değil, bi rkaç ü lkedi r. Bu ü lkelerin edindiği kolek
tif tecrübeler meydana getiren i ncelemeler, genelleştirmeler, sosyal izmin 
kurulmasından, görüş ve f ikirlerin karşı laşmasından ç ıkar ı lan ders ve 
sonuçlard ı r. 

Tari hte i l k  defa olarak  sosya lizm, insan ın  sömürü lmesi, sefalet, işsizl i k, 
ü l keler a rası ndaki düşmanl ık lar  gibi  bela la rın ekonomik temel in i  yok etti ; 
ça l ışan insana yarın ın ı  garanti etti ; başl ıca ü retim a raçları nda özel mü lki
yeti ka ld ı rd ı ,  kapita l ist ü retim bağ ıntı larından doğan toplumsal eşitsizl iklere 
son verdi. Böylece, toplumu i lgi lendiren bütün meseleleri n planlaştırı lm ı ş, 
şuurlu  yönetimi  emekçilere veri ldi .  Toplumsal  ve ekonomik a lan larda yapı
lan devrimci dönüşümler, kolektivizme ve karş ı l ı k l ı  yardı m  temeline daya
nan yepyeni i l işkilerin kurulmasına imkan verdi .  

Yeni  toplumun gerçekleştirdiği toplumsal i lerlemeler ne kendi kendine, 
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ne de birdenbire sağ landı .  Sosyal izmin kuru lması yolu,  sadece zafer lerle 
dolu bir yol deği ld i r. Sosya l ist gelişme yoluna giren ha lklar, ilk yı l la rda, 
kapital ist dönemde az gelişm iş, ha rpte mahvolmuş iktisatıarın ı  yen iden 
kurmak ;  emperya l ist tehditler karşısında mali kayna kların ın  büyük b i r  
k ı smın ı  m i l l i  savunmaya ayırmak zorunda kaldı lar. 

Yen i  bir  top lumun meydana gelmesi, çok çeşitli ve çok yönlü  çel işme
lerle dolu, yeni doğan  toplu msal ve ekonomik oluşumlarda ortaya çıkan, 
kaçın ı /maz yanl ış lara,  zorl uklara ka rşı savaşan, zaman zaman geril iyen bir 
süreçtir. Sosya l ist ü lkelerdeki komünist ve işçi partileri, bütün dikkatleri n i ,  
çözümlenmesi gereken sorunlarda, zorluklarda topluyo r ;  ü retici güçleri 
gel iştirmek, emek verimin i  yükseltmek, toplumsal üretim i  etk i l i  şeki lde 
yönetmek, kamu  hayatı n ı  demokratikleştirmek, b i l imi  ve kültürü i lerletmek, 
sosyalist ü l kelerin bir l iğini  ve işbir l iğini  güçlendirmek a maçlarını  güdü
yorlar. 

I ki nci Dünya Savaşından sonra sosyal i st devrim lerin i  gerçekleştiren ve 
sosya l izmi kurma yoluna giren Avrupa ü lkeleri, Sovyetler Bir l iğ in in  tec
rübelerinden yararlandı /ar, bu tecrübeyi zengin leştird i ler, gel iştird i ler ;  
kendi  konkre tarihsel şartlarına uygun  düşen yeni yol lar, yen i  biçimlerle 
sorun la rın ı  çözüm lemeğe ça l ışt ı /ar. Bugün  sosyal ist yolu seçen ü lkeler, 
sosyal izmi gerçekleştirmek i çi n  savaşan komünist ve işçi partileri, bütün 
sosya list ü l kelerin tecrübesinden öneml i  sonuçlar çıkarabi l i r. Yürüttükleri 
savaşta, sa rfettikleri yapıcı çabalarda bu sonuçlardan çok faydalana
bi l irler. 

Sosyalizmin kuruluşunda görülen bazı özellikler 

Halk demokrasi lerinde gerçekleşen toplumsal  dönüşümler. Marksizmin  
temel tezi n in  doğru l uğunu  ispatlad ı : Sosya lizme geçiş. bütün ü l keler için 
gereken. kaçın ı /maz bir  süreçti r. 

Sovyetler Bir l iği i le müttefiklerin in  Hitlerci faşizmi yeni lg iye uğratmaları .  
Orta ve Doğu  Avrupa ü lkelerinde gerici iç güçleri ve emperyal izmi  çok 
zayıflattı. Güçlü b i r  Sovyet/er Bir l iğ in in  varl ığı, bu ü l ke lerde demokrasi ve 
sosyal izm uğruna yürütülen savaşın gelişmesin i  kolaylaşt ı ran sartlar yarattı ; 
karşı devrimin dışardan geti rilmesine, vatandaş savaş ın ın  patlamasına 
engel oldu. Halk kitleleri n in  artık geçmişe dönmeme kararı, komünist ve 
işçi parti lerin in,  bütün i lerici güçlerin faaliyeti. köklü demokratik dönüşüm
leri gerçekleştirdi. Bu dönüşüm ler sosyalist b i r  devrim in  gereken şa rtı 
olduğu g ibi, ya sosyalist nite l ikte ted birlerle birleşip karıştı, yahut da bu 
tedbirlerin etkisi a lt ında kalarak, daha köklü. daha mantık l ı  bir şeki l  a ld ı .  

Avrupa sosya list ü lkelerin in tecrübesi. sosya l izmle demokrasi ; demokra
tik dönüşümlerle sosya l ist dönüşümler a rası ndaki i l işki ler sorunu gibi  
temel b i r  sorunu  yepyeni b i r  şeki lde çözümlemeyi kolaylaştırd ı .  Bu tarihsel 
deneme bize şunu gösterdi : çağ ımızda. devrimci sürecin demokratik 
evresiyle sosya l ist evresi birbirlerine yakınlaşmaktad ı r. Demokratik dönü-
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şümlerle sosyalist dönüşümler birbiriyle ka rışıyor. sosya l izme giden tek 
devrimci ak ım hal ine geliyor. 

Devrimci süreç gel işti kçe. yeni yeni ödevler meydana çıkıyor. Bu ü lkele
rin çoğunda halk demokrasisi devrimi olan devrim. toplumsal hayatın 
bütün siyasal. ekonomik. ideoloj i k  alanlarına yay ı lan sosyalist b i r  devrim 
hal in i  a ld ı .  Devrimin  çeşitli aşamaları. a ra larında her hangi bir s ın ı r  tesbit 
edilemiyecek kadar birb i rin i  yakı ndan izledi .  Bazı ü l kelerde. ha lk  demok
rasisi. attığı i l k  adımlarda sosyalist b i r  devrim şekl in i  a ld ı .  Demokrasi 
uğruna yürütü len savaşla sosyal izm uğruna yürütülen savaşın karışması 
bugün dünya çapında önem taşıyan bir tecrübe teşkil ediyor. Sömürgeci l i k  
boyunduruğundan kurtu lan ü l kelerde olsun. kapita l ist devletlerde olsun. 
komünist ve işçi parti lerin in  karş ıs ına ortak b i r  sorun çıkmaktad ı r :  insan 
bugün sosya l izme doğ ru birkaç adım atmadan. gerçek bir  demokrat ola
maz. Buna karş ı l ı k. toplumsal  hayatı n bütün a lan la rında en geniş demok
rati kleşme uğruna savaşmadan. sosyal izme gidi lemez. Bugünkü şartlar 
içi nde. devrimci sürecin bu kanunu  gittikçe a rtan b i r  önem taşıyor. Bu 
önemi tayin eden. sınıf güçleri n in  dünya çapındaki yen i  den�esi. halk 
a leyhtarı rej imierde toplumsal temelin darlaşması.  demokrasi ve toplumsal 
i lerleme uğruna yürütülen savaş cephesi n in  genişlemesi. sosyal ist dönüşüm
lere olanakl a r  sağl ıyan objektif şartla rı n  olgun laşmasıd ı r. 

Marksist-Len in istlerin daima ısra rla bel i rttikleri g ib i : Proletarya için 
s i lah l ı  savaş bir amaç deği ld i r ;  tarih sah nesinden çeki lmek zorunda kalan 
s ın ıf lar ın i natçı d i reniş i ne. yarattığı teröre karşı boşvurduğu bir  tedbirdir. 
Gerici güçlerin Polonyada vatandaş harbi çıkarmak. Romanyada faşist 
s i lah l ı  çeteler kurmak. Macaristanda. Çekoslovakyada hükümet darbeleri 
yapmak teşebbüsleri başarıs ız l ığa uğradı .  Çünkü bu gerici güçler. başl ıca 
zorlama a raçlarından yaksundu. Mi l i ste. emniyette. orduda bütün ki l it nok
taları p roleta ryan ın  el inde bulunuyordu.  

Sosyal ist devrim in  gel işmesi. ve gerektirdiği dönüşümler. halk iktidarına 
dayanarak gerçekleştir i ldi .  Bu d urumda. a laşağı edilen s ın ıf lar s i lahl ı  
d i renişi büyük çapta düzenl iyemediler. Ama şartlar  devrimci iktidara. 
sosyal izme gitme olanaklarını açan ezici bir ü stün lük  sağladı .  Böylece. 
ha lk. i ktidarı e l ine a ld ıktan sonra.  barışçı savaş metodları çok önemli bir 
rol oynıyabi ld i .  Sosyalist devlet. daha i l k  gün lerde. bütün enerj is in i  yapıcı 
ve veriml i  faal iyetlere ayı rabi ldi ; tari h in  dönüm nokta larında kaçın ı lmaz 
fedakôrl ık ları .  mahvo/an maddi ve mônevi değerlerin tutarını  asgariye 
ind i rebiidi. 

Avrupa sosyalist ü lkelerinde gerçekleşen dönüşümlerle sağlanan tec
rübe. sosyalizme giden b ir  toplumun siyasi düzenlenmesiyle i lg i l i  Mark
s ist-Leninist teoriyi zenginleştirdi. Bu ü lkelerde. devlet iktidarını .  Sovyetler 
B i rl iğ ine oran la.  çok daha geniş bir toplumsal temel üzerine kurdu. Bulga
ristan. Macaristan. Polonya. Demokratik Almanya. Çekoslovakya. Yugos
lavya gibi ü lkeler birçok geleneksel siyasi örgüt şeki l lerinden yararlan
masını  bi ldi ler. 

507 

TÜSTAV



Birçok ü l kede, devrim, eski devlet mekanizmasını hemen ve tamamiyle 
yok etmedi. Bu mekanizmanın, demokratik ve sosyal ist temellere göre 
«perakende» olarak değiştirilmesi nispeten uzun sürdü. Bu ü lkelerin bazı
l a rı nda, işçi s ın ı f ın ın  hegemonyasın ın ,  komün ist ve işçi parti leri n in  gittikçe 
a rtan etkisi a lt ında bulunan bir topl�mda, ortalama siyasi örgütler kuruldu. 
Böylece, köklü dönüşümler, Anayasa çerçevesi içinde ve derece derece 
gerçekleşebi ldi .  1 948 Şubat olaylar ın ı  inceliyen Çekoslovakya Komünist 
Partisi Merkez Komitesi n in  çok doğ ru olarak bel i rttiği gibi : «Devrimci 
süreç, gerçekte barışçı bir şekilde o luştu. Hükümet buhran ın ın  Anayasa 
çerçevesi içinde çözülmesi, bunu ispatlamaktad ı r. Ama Komünist Partisi 
yönetici l iğ i  a lt ında bulunan işçi s ın ıfı, devrimin getirdiği  kazançları 
gerektiği anda si lôhla savunabi lmek üzere hazırlanmayı da ihmal  etmedi ... 

Avrupa ha lk  demokrasileri, eski sömürücü s ın ıf ların seçim hakkından 
yoksun b ı rak ı lması ,  bu alanda işçi  s ın ı f ına bazı  imtiyazla r tan ı nması g ib i  
istisnai tedbi rlere başvurmak zorunda ka lmadı lar. Böylece, geniş  ha lk  
kitlelerin in  toplumun ve devletin yönetimine katı lmasın ı  sağ ladı lar. Bunun 
nedeni ai=ıktı r :  Bu ü l keler vatandaş harbinden, veya Sovyet Rusyadaki 
harp komünizmine benziyen bir dönemden geçmediler. 

Orta ve Doğu Avrupa ü l kelerinde gerçekleşen sosya l ist devrimlerin 
genel hatla rı n ı  incelersek, bu devrimleri Büyük Oktobr Sosyalist Devrimiyle 
karş ı laştırırsak, dünya devrimci · sürecinin gelişmesinde bel iren bazı 
eği l imleri tesbit edebi l i riz. 

Rus köylü ve işçileri n in  iktidarı ele geçirmek üzere başvurdukla rı s i lôhl ı  
aya klanma, kapita l ist ü l kelerin tehditleri, emperya listleri n askeri müdaha
lesi, iç ve dış gerici güçlerin devrim i  boğma çabaları karşısında, vatanda� 
harbi şekl in i  aldı.  Sovyet hükümetin in  i l k ' döneminde si lôhl ı  bastırma 
metodlarına başvuru lması n ın  nedeni, s ın ıf kavgasın ın keskinl iği, emperya
l ist devletlerin i lk  sosya l ist devlete saldı rma tehditleridir. 

Halk demokrasi lerin in  kurulması i le sonuçlanan devrimlerin tarihsel 
ortamı  ise, bambaşka idi. Uluslararası alanda olsun, bu ü lkelerin içinde 
olsun, güçler dengesi, sosya l izme ve proletaryan ı n  diktatoryasına geçiş 
şeki l lerini etki ledi. Sovyetler Birl iğ in in zaferi ile sonuçlanan ikinci Dünya 
Savaşından sonra, mevcut o lan s ın ıfla r a rası ndaki çatışma, Oktobr Sosya
l ist Devriminde meydana gelen çatışma lar  kadar şiddetl i ve geniş olmadı .  
Işçi s ın ıf ı  i le  müttefikleri halk  i ktidar ın ı  kurmak i çi n  sadece barışçı yol larla 
yetinmedilerse de, sosya list devrimle yeni toplum, genel l i kle vatandaş 
harbine gidi lmeden, mi l letlerarası sermayesin in  sa ld ı rıs ına uğramadan 
meydana gelebildi .  

Sosya list dünyan ın ,  mil l i  kurtu luş hareketi n in  ve kapital ist ü l kelerde işçi 
s ınıfı n ı n  yürüttüğü savaşın günden güne güçlenmesi kapita l izmi zayıfIa
tıyor, devrimci sürecin gel işmesine yen i  bir ortam yaratıyor. Bu şart lar 
içinde, birçok ü lke i çin ,  daha kolay, barışçı b i r  yolla, parlômenter savaş 
şekil lerini de ku l lanarak, sosya lizme geçme olanakları meydana çıkıyor. Hiç 
şüphesiz, devrimin  her ü l kede a lacağı şekil, sadece işçi s ın ı f ın ın  isteğine 
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bağl ı  deği ld i r. Işçi s ınıf ı ,  sömürücü sınıf lar ın ters devrimci çabalar ına ka rşı 
koymağa daima hazı r bulunmal ıd ı r. 

Çeşitli toplumsal grupların ,  çeşitli siyasi güçlerin yeni toplumun kurul
masına katı lma ları ,  halk demokrasilerindeki toplumsal gelişmenin  başl ıca 
özell iğidi r. Işçi s ın ıfı n ı n  yönetici rolünü devam ettirmekle, kuvvetlendir
mekle beraber, oluşan dönüşümlere daha geniş b i r  toplumsal temel 
sağlıyan, sosyalizme geçişi kolaylaştı ran,  çeşitli s ın ıf lar a rası nda geniş bir 
b i rl i k  kuran politi kan ın  doğ ruluğunu ve faydalar ın ı  ta ri h bize ispatlamışt ı r. 

Bütün Avrupa halk demokrasilerinde gerçekleşen sosyalist dönüşümle
ri n iteleyici gücü, köylü lerle aydın la rı da peşinden sürükliyen işçi s ın ıfıd ı r. 
Bu ül kelerde işçi hareketini bölen anlaşmazl ı klar  sona erdi .  Bi rkaçında, 
sosyal-demokrat partileriyle komünist partileri, Marksist-Leninist bi l" parti 
kurmak üzere bi rleştiler. 

Orta ve Doğu Avrupa ü lkelerinde gerçekleşen sosya l izme geçişin diğer 
bir özell iği de, şehirl i  orta tabakaların (esnaf, küçük tüccar, küçük işveren
ler vb) ekonomik  ve özel l ikle siyasi hayata daha geniş çapta katı lmasıdır. 
N üfusun geniş b i r  k ısmını  teşkil eden bu g rupları n  önemli bir  rol oynaması, 
bugün  menfaatleri ni n proleta ryan ın  menfaatlerine uyması, bu işbirl iğ in i  
gerektiren ve gerçekleştiren etkenlerdir. Çeşitli siyasi ve ekonomik tedbirler, 
i kna edici konuşmalar, bu tabakaların sosyal ist taplum mekanizmasına 
g i rmesin i  sağladı .  Köylerdeki bu rjuva unsurlarını  tasfiye etmek için, 
özel l i kle ekonomik tedbirler ku l lan ı ld ı .  Çekoslovakya, Macaristan, Demok
rati k Almanya gibi ü l kelerde, kolektifleşmenin belirli bir döneminde ve 
bazı şartlar a lt ında, eski kulaklara (zengi n  köylülere) bir kaoperatife g i rme 
hakkı tan ınd ı .  Böylece, herkese olduğu gibi ,  eski sömürücülere de çalışma 
hakkı veri ldi .  

Bi rkaç siyasi  parti n in  sosyal izmin kurulmasında işbir l iği  yapması, 
büyük tarihsel bir önem taşıyor. Halk demokrasilerin in  çoğu ndaki durum 
bize şu gerçeği ispatlamıştı r :  Işçi s ın ıfı n ın  ve partis in in yöneticil iği, yeni bir 
toplumun kurulmasına aktif şekilde katı lan, şu veya bu toplumsal 
tabakan ın  menfaatlerini temsil eden parti lerin va rlığ ına engel olmuyor. 

Halk demokrasileri nde komün ist partileriyle diğer siyasi parti ler a ras ın
daki işbirl iği çok çeşitli şekil ler a lmaktad ı r :  Çeşitli parti lerin yeni toplu
mun  kurulmasına gerçekten katı lma ları ; iktidarın ve idarenin bütün 
organları nda işbirl iği yapmaları ,  pa rtiler a rası işbir l iği komisyonların ın  
kurulması vb .  Böylece, parti ler a rasında konkre bir işbirl iği sağlanmış 
oluyar. 

Işçi s ın ıf ın ın,  köylülerle ve diğer ha lk  tabaka larıyla kurduğu siyasi 
bir l iğin büyük önem taşıyan ve halk demokrasilerinde başarı kazanan b i r. 
şekli, Mi l l i  Cephe, Vatan Cephesi, Halk  Cephesi adın ı  a lan  birl iklerd i r. 
Birçok parti n in  mevcut olduğu ül kelerde, bu cepheler, bütün pa rtilerin ve 
çeşitli toplumsal  örgütleri n yü rüttüğü faaliyetlerin b i r  yerden yönetil
mesini sağ la r. Halk  Cephesin in devletin bütün faal iyetlerine, seçim 
kampanya ların ın  düz�nlenmesine, taplumun idare mekanizmasın ın  kant-
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rolüne katı lması, sosyalist demokrasin in genişlemesine, en geniş halk 
tabakaların ın  sosyal izmin kurulmasına katı lması n ı  sağlar. 

Sosya l izme geçişin şartla rından b i ri olan, endüstrin in, taşıtla rın ,  ban
ka ları n  sosya l istleştirilmesinde de öıell i kler görüyoruz. Sovyetler B i rl iğ inde 
büyük endüstrin in  topyekun mi l l i leştirilmesiyle başlıyan sosya listleştirme, 
ha lk  demokrasilerinde dereceli geçis şekilleri alarak  aşamalarla  gerçek
leşti. 

Ha lk  demokrasileri n in  örneği bize şu gerçeği de gösterd i : Sosyal ist 
devletin, belirl i b ir  süre için, perakende tica ret, küçük sanayi ve el zenaat
ları a lanlarında özel teşebbüsten yararlanması,  i ktisadi bakımdan karlı 
oluyor. Demokratik Almanya Cumhuriyetinde, Polonyada, Macaristanda, 
Yugoslavyada geçiri len tecrübelerden çı karacağ ımı! sonuç şudur :  EI 
zanaatlarının,  küçük sanayiin, küçük ticaretin sosyalistleştirilmesi, uzun bir  
hazırl ık, çok esnek şekil ler, devlet işletmeleriyle özel teşebbüs a rasında 
işbir l iği  sağl ıyan şekil ler de dahi l ,  çeşitli işbir l iği  şekil leri gerektiriyor. 

Her sosyalist ü lke, iç  ve dış şartlara, tarihsel, ekonomik  ve cografi özel
l i klerine, geçirdiği  denemelere bağl ı  sanayi gelişme şekl in i  seçiyor. Yeni 
olaylar ış ığ ı  alt ında, başarın ın  herşeyden önce ağ ı r  ve hafif sanayide 
çeşitli kolların ahenk içi nde gelişmesine bağlı olduğu anlaş ı l ıyor. Ekono
mik dengeni n  uzun bir süre için bozulmasına engel olan bu ahenktir. 

Avrupa halk demokrasilerinde sosyal izmin kurulma döneminde, sanayi
leşme alan ında muazzam başarı lar  elde edildi. Ik i nci Dünya Savaşından 
öncesine oranla,  sanayide ü retim b irkaç kat arttı, yeni endüstriler mey
dana çıktı, makine ve kimya endüstrileri genel sanayi üretim inde çok 
büyük bir  yer tutmağa başladı. 

Hayat, sosya l ist ekonomiyi, g üçlüklerle karşı laşm ıyan, duraklamadan 
i lerliyen, değişmez, ideal b i r  mekanizma sanan görüşleri yalanladı .  Sosya
l izmi kuran ü lkelerin geçirdiği tecrübeler, ü retimde düzenlemeyi ve yöne
timi ,  planlama ve isteklendirme metodlar ın ı  durmamadan mükemmel
leştirme zorunlu luğunu belirtmektedir. Yen i  sorunlar  tam vaktinde i ncelen
mez, ekonomik  yönetim metodları hayatın,  b i l imsel ve tekn i k  devrimin 
zoru nlu luklar ın ı  karşı lamazsa, sanayide ahenkl i  b i r  gelişme sağ lanamaı, 
toplumun istekleri cevaplandır ı lamaı. 

Bu son on y ı l  içinde, Avrupa sosyalist ü lkelerindeki ü retim mekan izması 
(endüstri, ta rım ve taşıtlara ayrı lan sürel i  yatırımlar) ik i  üç kat a rttı. ate 
yandan, her ekonomin in  içindeki i l işki ler ve bağlar çok genişledi, çok 
yönlü  ve çeşitli bir n itel ik  kazandı .  Bugün birinci planda olan, ü retimdeki 
gel işmenin niteliği meselesidir. Yani işe yarama derecesi, tekn i k  seviyen in  
yükselmesi, daha etkili b i r  düzenlenme vb.  Bunun sonucu olara k  da, günün 
meselesi, eskimiş p lan lama ve yönetim metodlarını b ı rakıp,  i ktisad i  i lerle
menin yeni şartla rına ve i htiyaçlarına uygun düşecek metodlar ve şekil ler 
bulmaktır. Son yı l larda, bazı Avrupa sosya list ü lkelerinde, sanayi artış 
temposunun  yavaşlaması, mi l l i  ekonomide bazı dengesizliklerin meydana 
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çıkması, yatırım ları n  daha az sonuç vermesi, eskimiş yönetim metod ve 
şekil lerin in  devam etmesindend i r. 

Bununla beraber, işçi ve komünist portileri, i ktisadi a landa çok büyük 
ve yararlı b ir  faal iyet yü rütüyor. Ekonomik yönetirnde nitel i k  bakımından 
yeni  bir sistemin kurulması  veya mükemmel leştiri lmesinden doğan sorun
l a r, Doğu ve Orta Avrupa sosyalist ü lkelerinde parti l erin en çok i lgi lendiği 
meselelerdir. Son zamanlarda, halk cumhuriyetler in in baz ı ları nda, 
endüstride ve tarımda plônlaşmayı ve yönetimi is lah etmek üzere çok 
önemli tedbi rler a l ınd ı ,  bazı ları uygu lanmağa bi le başlandı .  Dünya 
çapında yürütülen bu kolektif çabaların sonucu olarak, ekonomik plôn
lama ve yönetim a lan larında sosyal ist ü ret imin objektif kanun lar ın ı ,  
sosyal i st üretim bağıntı larını  göz önünde tutan yen i  prensipler meydana 
çıkıyor. Tecrübeler bize şunu göstermişti r :  Bu yeni prensiplere varabi irnek 
için,  ekonomik hayata uygun düşmiyen otoriter metod lara,  merkeziyete son 
vermek, otofi nansman prensiplerine dayanan isteklendi rmelere büyük yer 
ayırmak gerek. Bugün b irçok sosyalist ü l kede ekonomik plônlama ve 
yönetim metodları nda yapı lan bütün değişi kli kler bu yöndedir. 

Ekonomik mekanizmanın çeşitli basamaklarında özel g iriş ime daha çok 
yer verecek ve bu mekanizmanın, devlet plônlamasına ve ekonomik 
duruma bağ l ı  olan ekonomik hayat temposu na uygun  d üşmesin i  sağ l ıya
cak yeni plônlama ve yönetim mekanizmaları a ranmaktad ı r. 

Plôn l ı  yönetim prensipine bağl ı  kalmakla beraber, Avrupa sosya l ist 
ü lkelerindeki komünist ve işçi part i leri, bütün emekçilerin ekonomik yöne
time katı lma ların ı  sağlamaya, ü retici kolektiflerin ve emekçilerin özel 
g i riş imin i  gel iştirrneğe ça l ış ıyorlar. Doğru uygu landığ ı  takdirde, yeni plôn
lama ve yönetim sistemi ü retici güçlerin ve iş verimin in  yükselmesini ,  
gerçekten sosyal i st yönetim in  istemin i  yeri ne geti rip asga ri masrafla azami 
sonuç a l ınmasın ı  sağl ıyor. 

Ha lk  demokrasilerinde, tarım ın  sosyalistleştir i lmesinde görülen özel l ikler 
de olağanüstü b i r  önem taşıyor. Orta ve Doğu Avrupada toprak sorununa 
bu lunan çözüm yolu  Sovyetler Birl iğ inde olduğundan farkl ıd ı r :  bütün 
topraklar mi l l i leşti r i lmedi. Toprak sahiplerinden, Ki l iseden, ve harp suçlu
l a rından al ınan toprakla rı n  büyük b ir  k ısmı topraksız veya az  topraklı  
köylü lerin özel mü l kiyetine veri ld i .  

Köylerde sosyal istleşti rmenin şeki l leri ni ve temposunu tôyin eden, çok 
eski özel mü lkiyet geleneğ i i le küçük köy ü retim in in  büyük önemidir. Bazı 
ü l kelerde ta rımda sosyal i st dönüşüm, en basit kredi, tüketim, a l ım  satım 
kooperatif şeki l leri nden basamak basamak en yüksek toplumsal örgüt 
şeki l lerine geçmektedir. 

Toplumsal iş letme ile kişisel iş letmenin ortakl ığ ı  konusunda, çok büyük 
tecrübeler elde edildi .  Bu ortak l ık  daha oldukça uzun bir  süre için köylüye 
i kinci bir geçi� kaynağı ,  şehire ise g ıda maddeleri sağl ıyacaktır. Halk  
demokrasilerinde, köyde, sosyal sigorta konusunda oldukça büyük adımlar 
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atı ldı .  Köylü hastalandığ ı  veya ça lışamaz hale geldiği zaman, sosyal 
sigorta lardan yararlanıyor. 

Polonyda ve Yugoslavyada yirmi y ı l l ı k  tecrübeler bize şu gerçeği göster
mişti r :  Halk  iktidarı kuvvetli olursa, köyde küçük işletmenin  üstünlüğü,  
uzun sürel i  de olsa ve müsait  b i r  zemin teşki l  ettiği ha lde, büyük çapta 
kapita l ist i l işkilerin meydana gelmesiyle sonuçlanmıyar. Bu durumun 
an lamı  şudur :  Sosyalist devlet, ikt isadın bütün ki l it nokta larını  e l inde 
tuttuğu, ha lkı n  ve köylü lerin büyük çoğunluğu ha lk  i ktidarı n ı  desteklediğ i  
takdirde, devlet iş letmelerini gel iştirmek, ü retim olanaklarını genişletmek, 
bunları teşvik etmek, kişisel işletmeleri çeşitli tipte kooperatifler ha l inde 
b i rleştirmek yolu i le, köylü sosyalist iş letme şeki l leri n i  kullanmağa a l ıştırı
labi l ir, bütün tarım sosyalist temeller üzeri ne yeniden kuru lab i l i r. 

Sosya l izme giden yola geçiş, tarımda, uzun, çok yön lü ve çok çeşitli 
bir süreç teşkil eder. Şuurlu, büyük çabalar gerektiren bu geçiş, otoriter 
tedbirlerle değ i l, ekonomik tedbirlerle ancak sağ lanabi l i r. Oysa, yüzyı l lar
dan beri özel mü lkiyete dayanan  bir tarımda, bu ekonomi k  tedbi rleri 
uygu lamak fevkalôde nazik iştir. Bütün sosyalist ü lkelerde, tarım ın  gel işme
sini geci ktiren büyük hata lardan b iri, ü retimin devaml ı  artışı ve mal iyet 
fiyatla rın ı n  indir i lmesi a lan ı nda kişisel kazanç prens ip in in  az uygulanması 
olmuştur. Tecrübelerden anlaşı ldığı  g ibi, tarı m  üretim i nde bütün kolların 
gelişmesi, her şeyden önce, şehirle köy arası nda i ki taraf ın menfaatine 
uygun, ekonomik i l işkilerin kuru lmasına bağ l ıd ı r. 

Sosyal izmin kuru lmasında elde edilen çok zengin tecrübeleri n gösterdiğ i  
g ibi, sosya l izmin i lerlemesi, her  şeyden önce, yığ ın ların ,  toplumun yöne
timine katı lmas ına, sosyalist demokrasi prensiplerin in  gerçekten uygulan
masına bağl ıdır. Vatandaşın ,  hak ve özgürl üklerinden eksi ksiz şekilde 
faydalanması, toplumsal hayatın bütün a lan ları n ı  etkiler, bil inç düzeyin i  
yükseltir, emekçilerin g i riş im yetenekleri n i  gel iştirir. 

Halk  i ktidarı n ın  i l k  y ı l ları nda, geçmiş in kal ı ntı la rı bu  G lkelerde sosyalist 
demokras in in  gelişmes in i  o lumsuz yönden etkiledi .  Şahsa tapma devri n i n  
olumsuz etkileri çok oldu. Ama sosya l izm bu güçlükleri n hepsi n i  yenebi idi ,  
sosyal izmin özüne yabancı kalan bu duruma son verebi id i .  

SBKP-n in  XX. Kongresinden sonra, sosyalist demokras in in  gel işmeSi  
yepyeni bir döneme g i rdi .  Devletin hayatında ve kendi foal iyetlerinde 
Len in ist prensipleri yeniden uygulamağa başlıyan sosyalist ü lkelerdeki 
komünist ve işçi partileri, demokratik müesseseleri gen işletrneğe ve 
sağlamlaştırmağa yöneldi ler. Sosya l ist kanun i l ik  eksiksiz bir şekilde uygu
landı ,  temsi lci organların kontrolü genişleti ldi .  Toplumsal örgütler (Ha lk  
Cephesi, sendika lar, kooperatifler, gençl i k  teşkilôtları) i ktisadı n  ve  kültürün 
gelişmesin i  sağl ıyacak sorunların çözümüne katılıyorlar. Son y ı l larda, 
Polonyada, Çekoslovakyada ve daha başka ü lkelerde seçim sistemi 
demokratikleşti ri ld i .  En önemli toplumsal sorunlar ın açık tartışması gitgide 
genişl iyor, devletin izlediği politi kayı günden güne daha çok etkiliyor. 
I ktisatta yeni plôn l ı  yönetim metod ve biçimlerin in kabulü, sosya l i st demok-
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rasinin genişlemesin i  ve toplumda siyasi örgütlerin mükemmelleştiril mesini 
kolaylaştırıyor. 

Avrupa ha lk  cumhuriyetlerinde sosyal izmi kuran komünist ve işçi par
ti leri ,  bütün faal iyetlerini yürütürken, Marksist-Leninist teorisi temeline 
dayanıyorlar, bu teoriyi ü l kenin konkre gerçeklerine göre, dogmacı l ığa sap
lanmadan uyguluyorlar. Pratik tecrübeler, eskimiş görüşlerden vazgeçme 
zorunlu luğunu ispatlomıştır. Olumlu sonuçlara varabi lmek, sosyal izmi kura
bi lmek için Marksist-Lenin ist teori gerçekten yaratıcı bir şeki lde uygulan
mal ı ,  nazariyeler daima pratikle karşılaştı rılmo l ıd ı r. 

Sosyal ist ü l kelerin geçirdiği  tecrübeler sosya l izm fikr inin özünü  daha 
şiddetle bel irtti, zenginleştirdi. Şu gerçeği de ispatladı : Oretim a raçla
r ının sosya listleştir i lmesi, işçilerin iktidara geçmesiyle, sosyal izmin ancak 
temeli atı lmış  ol uyor. Gelişmiş, olgunluğa varmış b i r  sosyalist top lum 
demek, bütün  halk  iç in  o rtan b i r  refah, devletin ve  ekonominin yönetimine 
yığınlar ın daha geniş katı lması demektir. Gel işmiş b i r  sosya l ist toplumun 
yaratı lması,  toplumsal i lerlemeni n  yeni başarı larına, komünizme g iden 
yolu açmaktadı r. 

Dünya sosyalist sistemi 

Dünya sosya list sistemi b i rçok ha lk  ve ü lkeyi b i r  a raya getiren b ir  ortak
l ıktır. Bu sistemin kuru lması, devletler a rasında yeni b i r  tip i l işkinin kurul
ması demektir. Bu i l işkilerin özel l iğ i ,  ha lkları n  ve ü lkelerin temel istekle
rinde, temel menfaatlerinde benzerl ik ve ortak l ı k  kurulması ,  bu ü l keleri 
eskiden bölen eski karşıtların kaybolması, güttükleri amaçların ,  ideallerin 
bi rleşmesidir. 

Sosyal ist devletler a rasında bütün a lan larda işbirl iği ve dayanışma, sos
ya l izmin bir kanunu, karşı gel inmez bir zorun lu luktur. Sosya lizm bir tek 
ü lkenin çerçevesini aştığı günden beri, sosyal izmin iktisad i  kanunlarının 
etki ve faa liyet a lanı  durmadan genişledi .  Oysa bu konunlar, kardeş dev
letler arasında yürütülen ekonomik  işbirl iğinde yeni biçimler gerektiriyor; 
bu  kanunların etkisiyle dünya çapında ve yepyeni bir işbölümü meydana 
gel iyor. 

Sosya l ist ü l kelerin işbirl iğ i  ve dayanışması işte bu objektif temel üze
rinde gelişiyor. 

Sosyal ist halkla rın  ve ü lkelerin isteği i le  kurulan bi rl ik, yirmi y ı ld ı r  devam 
edegelen tecrübelerde bel i rdiği  g ib i ,  sosyal izmin kuru lmasını  geciktir
meğe, tarihin gidişini durdurtmağa çobaiıyon emperya lizme ve gerici 
güçlere karşı ortak savaş yü rütmekle sağ lamlaşıyor, perçinleşiyor. Bu 
ha lkları bi rbi rine bağl ıyan kardeşlik ve dostl uk bağları ,  eski toplumsal 
kuru luşlardan a rtoka lan sorunların  çözümlenmesiyle de gelişiyor. Ekonomik 
düzeyleri birb i rinden çok fa rklı o lan, bazı ları uzun süre düşmanl ık  içinde 
yaşamış, hattô savaşmış ü l keler a rasında kardeşl ik ve işbirliği i l i şki leri 
kuruluyor. 
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Yirmi yı l l ı k  tecrübe bize şu gerçeği gösteriyor :  her ü lkenin içindeki sos
yalist i l i şki lerin gelişmesiyle. bu i l işkilerin dünya sosyalist sistemi çerçevesi 
içindeki gel işmesi a rası nda bir  fark vard ı r. Sosyal ist ü lkeler a rasında kuru
lan sayısız i l işkileri genişletmek ve güçlendirmek üzere. yeni toplumsa l  
sist!!min sağladığı  geniş v e  çeşitli olanaklardan hemen yararlanmak. bazı 
şartlar içinde. pek kolay olmuyor. Konkre menfaatleri daima bağda ş
madığı  için. sosya list ü lkeler a rası nda çel işmeler doğabi l iyor. Bu ü lkeler 
a ra sında yen i  tip i l işkilerin kurulmasını güçleştiren diğer b i r  etken de. 
çok taraf l ı  i ktisadi ve siyasi i l işki ler mekanizmas ın ın  ayarlanmasında görü
len tecrübesiz l iktir. 

Sosyal ist ü lkelerin birbirine yaklaşmasın ı  zorlaştıran üçüncü bir etken 
de. şahsa tapma devrinde yaratı lan durum olmuştur. XX. Kongreden bu 
yana. bütün sosya list ü lkelerin m i l l i  egemenliğ i ve bağımsızl ığı  kuvvet
lendi. a ra larında gerçek eşitl i k  i l işki leri gel işti. Bugün. yeni b ir  hayat 
yoluna girmiş halk ları n  mi l l i  istekleri n i . m i l l i  menfaatleri n i  bağdaştıracak. 
daha esnek. daha etki l i  işbir l iği  metod ve şeki l leri aranmaktad ı r. 

Çeşitli sosya l ist ü l kelerin gelişme düzeyleri arasında görülen ve kapita
l izmden artaka lm ış eşitsizlikler. dünya sosya l ist sistem in in  gel işmesin i  
engell iyor. Sosyal ist halklar topluluğu kuru lduğu g ünden beri. sosya l ist 
ü l kelerin toplumsal ve ekonomik düzeyleri n i  eşitleme süreci. komün izme 
gidiş in önemli b i r  kanunu ha l ine geldi .  Bu sürecin  bütün sosyal ist devlet
lerin gel işmesin i  h ız land ı rma prensipi temel inde örgütlenmesi. dünya sos
ya l ist sistem in in  temel sorunlarından birid i r. 

Avrupa sosya list ü l keleri n in  fedakôrl ı kları ve yapıcı çabalorı .  Sovyetler 
B i rl iğ in in  sağladığ ı  muazzam kardeşçe yardım sayesinde. sosya lizmi ve 
komünizmi kuran ortak cepheni n  eşitl iğ ine doğru. yirmi y ı l  içinde önemli  
adımlar atı ld ı .  Bununla beraber. bu alanda çözülecek sorun lar  hôlô pek 
çoktur. 

Daha etki l i  kolektif i ktisadi işbir l iğ i  şeki l leri a rama işinde önemli bir rol 
oynayan kuru l .  I ktisadi Işbirl iği  Konseyidir. O nbeş y ı l  önce kurulan bu teş
kiıôt. çok önemli sonuçlar  elde etmiştir. Sosya list ü lkeler arası nda yürü
tülen işbirl iğ in in  diğer bir örneği de ortaklaşa döşenen «Dostluk» petrol 
borusudur. Bu boru i le  geti rti len petrol Demokratik Almanya Cumhuriye
tinde. Polonyada. Çekoslovakyada ve Macaristanda çağdaş bir petrol 
kimya endüstrisi n in  gelişmesin i  sağ ladı .  «Barış» ad ın ı  taşıyan enerjetik 
sistemi de yine bu işbirl iğ in in  güzel bir örneğ id i r. Çok iyi sonuç veren b ir  
metod da. sanayi iş letmeleri n in  kuru lmasına ayrı lan  kolektif yatırımlard ır. 
Mi l letlerarası hesapların görülmesin i  kolaylaştırmak ve çok taraflı i l işki leri 
gel iştirmek a macıyla. Konseye üye olan ü l keler 1 964'de Mi l letlerarası 
Ekonomik  Işbir l iği Bankası n ı  ku rdu lar. 

Sosyalist ü l keler a rasındaki işbölümünü daha iyi iş ler ha le getirmek 
için yapı lacak iş çoktur. Ama tecrübelerden anlaş ı ld ığ ı  gibi .  sosyal ist 
ü l keler a rasındaki ekonomik işbir l iği .  sanayi leşmeyi h ız landıracak ve ta ri
h i n  g idiş inden doğmuş toplumsal  ve ekonomi k  farkları yok edecek başl ıco 
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etkenlerden birid i r. Bi l imsel ve teknik devrimin çerçevesi içinde, mi l let
lerarası sosyal ist işbölümü, ekonomin in  bütün a lan larında, i lerlemeyi sağ
Iıyacak, önemi gittikçe a rtan b ir  etkendir. 

Bu şartlar  içinde, çok tabii o lara k, Çekoslovakyada, Demokratik Almanya 
Cumhuriyetinde, Polonyada, ve daha başka ü lkelerde, p lanlaşmoda yapı
lacak değişiklerle i lgi l i  tartışmalar s ırası nda, ortaya en sık atı lan sorunlar
dan biri ,  işbölümüne daha aktif katı lma şeki l lerinin bu lunmasıdır. 

Ekonomik işbir l iği Konseyinin i nceled iği en önemli sorunlardan b i ri,  
ü retimde ihtisaslaşmayı ve işbirl iğini  - özel l ik le makine i nşaatı, kimya ve 
çel ik  endüstrilerinde - gel iştirmek meselesidir. Konsey, bu a landa, işbir
l iğ in in gel işmesini  engell iyen güçlükleri yoketmeğe, sosya l ist ü lkeler a ra
sındaki i l işkilerde otofinansman prensiplerini uyugulamağa çal ışıyor. 

I ktisadi Işbirl iği Konseyinin ça lışma ları ,  mi l l i  menfaatler a rasındaki ayrı
I ık lardan doğan güçlükleri n konkre tartışması ve ortadan ka ld ırı lması 
konusunda çok öneml i  b i r  tecrübe sağlamaktadır. Macar Sosya list işçi 
Partisi Merkez Komitesi Büro üyesi A. Apro, Konsey çerçevesi " içinde mi l l i  
menfaatlerin koordinasyonunu sağlamak üzere g i rişi len faal iyetleri ince
lerken, şu noktaları bel i rtiyo r :  «Gelişme düzeyleri fakl ı  o lon ü l keleri i lg i len
d i ren şu veya bu iktisadi sorunu konkre şekilde i ncelerken, Konsey üyesi 
bu lunan ü l keler a rasında anlaşmazlıklar çıkabilir. Çünkü bir ü lkenin mi l l i  
menfaatleri, ekonomik olanakları d iğer  devletlerin menfaat ve olanakları 
i le her zaman bağdaşmaz. Hatta kapitalizmden m iras ka lmış düzey fark
lar ın ın sonucu olarak, m i l l i  menfaatlerle sosya l ist ü lkeler toplu luğunun 
menfaatleri a ras ında çel işmeler adeta kaidedi r. Ama bu soydan bağdaşa
bi l i r  çel işmeler ancak sosyalizm çerçevesi içinde ortadan kaldınlabi l ir ;  sos
yal ist ü l keler toplu luğunun ortak menfaatlerini hesaba katma k ;  hiçbir ü l ke
nin menfaatlerine zarar vermeden, bütün sosya l ist ü lkeler toplu luğunun 
menfaat ve olanaklarını  göz önünde tutarak çel işmeleri yok etmemize yar
d ım  edecek karşı l ı kl ı  yard ımı  ve proletarya enternasyonalizmini sağlamak 
şartiyie ... 

Bugün görüldüğü g ibi, ü retimde mi l letlerarası ihtisaslaşmanın ve işbir
l iğinin sağladığı olanaklar, sosya l izmin kuruluşunun basamağına göre 
değişir. Bu olanaklar birçok etkenlere bağ l ıd ı r. Görü1düğü gibi ,  bütün 
sosya l ist ü l kelerin durumu ekonomi k  işbirl iğ in in şu veya bu şekline, plan
laştırı lmaş ve koordine edilmiş ortak faal iyetlere aynı ölçüde kat ı lma la rına 
elverişli deği ld i r. Gerçek şartla ra uygun düşmeleri, gereken şa rtla rın  
varolduğu yerde uygulanmaları için ,  işbirl iği şeki l lerine çok çeşitli biçim ler 
veri lmel idir. 

Güçlüklerin meydana çıkmasını ön leyebi lmek için, her ü l keye kabul  edip 
etmeme hakkı tanınma l ı ; her ü lkenin menfaatleri ve ihtiyaçları göz önünde 
tutu l ma l ı ; bütün ü l kelerin kabul edebi leceği işbir l iği metodları sabır la 
a ranmal ıd ı r. Bu a maca varmak için,  son za manlarda sosyal ist ü l keler a ra 
s ındaki ekonomik i l işki lerde yeni şeki l ler a ranmakta ve  i ncelenmektedi r. 
Bun/arın  a rasında ü retimide işbirliği yapacak ortak iş/etme .. I ntermetaı", 
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Bulgarla rla Macarlar  a rasında kurulan Agromach, Intransmach gib i  i k i  
veya çok taraflı karma işletme ve ş irketleri sayabi l i riz. Tecrübelerin göster
d iğ i  g ib i ,  Konseyin çal ışmalarının başarı l ı  o lması iç in,  i lg i l i  ü l keler i k i  
veya çok tarafl ı işbir l iğ in i  buyük b i r  esnekl i k  ve g i riş imle yürütmek zorun
dadı rlar. 

Sosya l ist ü l keler a rası nda yü rütü len işbirl iğ in i  daha etk i l i  hale getiren 
önemli  etkenlerden biri, siyasi meseleleri görüşmek üzere, yönetici ler a ra
sında düzenlenen ik i  veya çok taraflı toplantı lardır. (Orneğ in,  sosya l ist 
ü lkelerin b i rl iğ i n i  kuvvetlendirmek üzere ocak 1 965'de toplanan Varşova 
Konferansı .) Mi l letlerarası alanda, enformasyon değiştakuşu, dış  politika
lar ın koordinasyonu, mi l letlerarası örgütlerde dayanışma ; bütün bu etken
ler, ortak bir genel hat uygulayan kardeş ü lkelerin ,  kışkırtıcı manevralara 
karşı gelmelerini. bütün sosyal ist ü l kelerin menfaatlerine uygun  d üşecek 
b i r  dış politika izlemelerin i  sağ la r. 

Sosya list ü lkeler a rasında kültür i l işki lerin in  ölçüsü de çok büyüktür. 
Emperyal ist, gerici ve mi l itarist güçlerin tehditleri karşış ındo. sosya list 

devletlerin askeri gücünü sağ lamlaştırmak a macıyla kuru lan Varşova 
Poktı, sosyal ist kampın savunmasın ı  sağl ıyan  öneml i  b i r  etkendir. Sovyetler 
Bi rl iğ in in  eli nde bulunan nükleer ro ket ve bombalar. sosyal izmin elde 
ettiği kazançları etkili bir  şeki lde koruyor. 

Sosyal ist ü l kelerdeki komün ist ve i şçi partilerin i n  işbirl iğ i .  d ünya sosya
l ist toplu luğunu perçinlemektedir. 

Hiç şüphesiz. her komünist partisi , programın ı ,  iş ve dış politikası nı 
bağımsızl ık içinde tesbit ediyor. Kardeş partilerin işbir l iği ,  Marksizm
len inizm temel ine dayanan, başkaların düşüncelerine ve tecrübelerine 
saygı göstermesin i  bilen bir işbirl iğ id i r. 

Temeli teşkil eden esas s ın ıf  a maçla rı konusunda görüş ve f ik irler a ra 
sında fark bulunmaması, askeri veya i ktisadi a landa. şu veya bu pratik 
mesele karşısında kardeş parti ve ü lkelerin çeşitli tutumlar  takınması 
olanakdışıdır, demek değ i ld ir. 

Bu parti ve devletlerin doğru b i r  Marksist-len in ist pol itiko izlemeleri 
ayrı l ık  ve çel işmelere dostane çözüm yol la rı bulmak, m i l l i  ve m i l letlerarası 
unsurları ahenk içinde birleştirmek. çeşitli görüşleri bağdaştı rmak, tom 
b i r  eş it l ik içinde ve karşı l ık l ı  çıka rla rı koruyarak. ka rdeşçe bir dayanışma 
yü rüterek ü lkeler a rasındakı i l işki leri b i r  kat daha kuvvetlendirme olanakla
r ın ı  sağ la r. 

Polonya Bi rleşik işçi Partis in in iV. Kongresinde okuduğu faalilet rapo
runda W. Gomulka yoldaşın belirttiğ i  g ib i : «Mi l letlerarası komün ist hare
ket in in bugünkü döneminde, bu hareket b i r  dünya hareketi hal ine geldiği. 
parti lerin, gelenekleriyle olduğu kadar  gel işmeleri bakım ından da birbi
rinden farkl ı  olan ü lkelerde, birbir ine çok benziyen toplumsal ve siyasal 
şartlar içinde hareket etmek zorunda kaldığ ı  bu dönemde, konkre mi l let
lerarası sorun lar  karşısında görüş farkların ın  ortaya çıkması ; hotta 
ideoloj i k  meselelerde bi le a nlaşmazl ı kla rı n  bulunması, kaçın ı lmaz b i r  ger-
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çektir. Gerçekler daima göz önünde tutularak, gerçekçi ve akla  uygun 
b i r  şekilde inceleni r ;  b i r l i k  gerçekten korunmak istenirse, bu a nlaşmazl ık lar 
dünya komünist ha reketin in  ortak cephesini yıkmaz, b i r  bölünme tehl ikesi 
yaratmaı.» 

Kardeş partilerin temsi lci leri a rası nda görüş değiş-tokuşu, ortak b i r  
ideoloji temel i nde gerçek b ir  yoldaşl ı k  duygusu içi nde ve  çok konkre b i r  
şekilde yürütülmek şartıyla, anlaşmazl ı k  konular ın ı  çözümler, ortak bir  
faal iyet programın ın  hazı r lanmasını  sağlar. 

Tecrübelerden anlaş ı ld ığ ı  g ib i ,  görüşlerin değiş-tokuşu i le  görüş birl iğ ine 
varı lamadığı  durumlar  o labi l i r. O zaman,  çeşitli görüşleri doğrulayan veya 
yalanl ıyan, devrimci aksyonlard ı r, olaylard ı r. 

Sosya l ist ü lkelerin Marksist-leninist partileri, ideoloj i k  anlaşmazl ı klar ın  
devletler a rası ndaki i l işki lere etki yap ma masına di kkat ediyorlar. Anlaş
mazl ık ları ne  o lursa olsun, sosyalist bir ü lke d iğer bir sosyalist ü lkeye karşı 
yüklendiği ödevleri titiz l ikle yerine getirir, ekonomik, b i l imsel, teknik ve 
kültür a lan larında işbirl iğ in i  genişleti r ve devam ettir i rse, emperyalistıere 
karşı ortak savunmayı kuvvetlendiri r ;  m i l letlerarası alanda tek cepheyi 
gerçekleştiri rse, bu ü l ke sosya l ist zaferin gerçekleşmesine yard ım etmiş 
o lur. 

Hiç şüphesiz, komünist partileri a rası nda ideoloj i k  anlaşmazl ı kları n  var
l ığ ı ,  bir partiye, diğer sosya l ist ü l ke ve partilere karşı düşmanca propo
ganda yürütme hakkını  vermez. Komünist parti leri a rasındaki anlaşmaz
l ı klar  ne olursa olsun, temel menfaatleri, halk kitlelerin i n  enternasyonal izm 
ve karş ı l ı kı yard ım prensipleri için eğiti lmeleri n i  gerektiriyor. 

Halk ıarda enternasyonal izm bi l incin in  arttı rı l ması, yurtseverl ik  ve mi l l i  
şeref duygusu i le bağdaşır. Sosyalist yurtseverl i k  enternasyonal izmle bağ
daşır, hattô onu kuvvetlendi rir. 

Sosya l izm, ha lk ıarda b i l i nci ve yu rtseverl iği  gelişti rir. Halk kitleleri n i n  
yu rtseverl i k .duygular ın ı  rencide etmeden, mi l l iyetçi l i k  ka l ıntı larını  temiz
lemek için, komünistler büyük b i r  di kkat ve usta l ı kla faal iyet yü rütmek 
zorun lu luğundadırlo r. 

Hiç şüphesiz, sosyal izmin düşmanları ,  sosya l ist devletlerin a rasın ı  
açmak, a ra la rında kuşku, düşman l ı k  yaratmak, sosyal ist ideo l in  kredisini  
düşürebi lmek için, sosya l ist devletler a rasındaki menfaat ayrı l ı klarından, 
sosya l izmin kuru luşunda kul lan ı lan  metod ve yol  çeşitl iğ inden yararlan
mağa çal ışıyorlar, ve çal ışacaklardır. Ama bu a maçlarında başarıs ız l ığa 
uğrayacaklard ı r. Bunun güvencesi, sosya l ist ü lkeler a rası nda ki i l işki leri n ,  
bir yandan mi l l i  kültürün ve siyasi müesseselerin gel işmesine yard ım 
eden, her  ü lkenin bağımsızl ığ ın ı  ve egemenl iğ in i  sağlamlaştıran, öte yan
dan da halk ları n  işbirl iğ in i  ve yakınlaşmasını  kolaylaştıran proletarya 
enternasyonal izm i temel i nde, günden güne gelişmesidir. 

Sosya l i st ü l kelerdeki komünist ve işçi parti lerin in  ödevi, gelecekteki 
dünya sosya l ist ü l keler birl iğ in in  temel in i  atmaktır. Sosya l izmin bütün 
dünyadaki olanak ve i ht imal leri bu temel lerin in  nitel iğine bağ l ıd ı r. 
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Bugün dünya sosyal ist sisteminin dolaylı -dolaysız etkisi a lt ında kaI mı
yan hiçbir ü lke, i nsan faa l iyeti n in hiçbir a lanı  yoktur. Sosya l ist dünyanın 
sağladığı  çekici gücü, ekonomik  gücünün i lerlemesi, hayat seviyesinin ve 
toplumsal iş  ü retimin in yükselmesinde sağlanan başarı lar, sosyalist de
mokrasinin gel işmesi ve yükselmesi, b i l imde, tekni kte sağladığı  zafer
lerle oran l ıd ı r. Emekçilerin şartla rını yükseltmekle, sosya l izm sadece toplu
mun tümü bakımından değil, her emekçinin durumu bakımından da kapi
tal izme üstün olduğunu ispatlıyor. Sosyal ist ü l keler bugün bu ödevlerini 
yerine getirmektedir. Dünya sosya l ist s istem inin büyük devrimci etkisi bun
dan i leri gel iyor. 

Sosyal i st top lu luğun dünyaya sağladığı  örneğin  gücü, Sovyetler Bir l i
ğ inde ve bütün sosya l ist ü l kelerdeki soya l ist yaşama türünün gel işmesine 
ve yükselmesine bağ l ıd ı r. Sosya l ist yaşamada sağ lanan her başarı, sosya
l izm ve komünizm için yapılacak en iyi propagandadı r. 

l'Jretid güçlerin gel işmesiyle zorun lu luk hal ine gelen mi l l ileştirme ve 
pıanlama tedbirlerin in  sosya l ist dünyanın dışı nda da uygulanmağa başla
masında, mi l l i leştirme ve i ktisadi p ıanlama a lanında sosya l ist ü lkelerin 
sağladığı tecrübelerin etkisi büyüktür. Bu  tedbirler ha lk  yığ ın ların ın  konkre 
b ir  isteği hal ine geldi. Siyasi yönelişleri her devletin sınıf nitel iğine göre 
değişiyor, ama sosyal ist p ıanlama fikrin in  halk lar  a ra.sında günden güne 
yayı ldığı  inkar edilmez b ir  gerçektir. 

Sosyal izmin ve genel l i kl e  demokrasinin güçlenmesi sayesinde, kapita l i st 
ü lkelerde de işçi s ın ıf ın ın toplumsal  hayatta oynadığı rol ve faal iyet çok 
a rttı ; emekçi lerin sömürücülere kafşı yürüttüğü savaş yeni ölçüler kazandı .  
Dünya sosya l ist toplu luğunun varl ığı, sömürgelerin ve yarı-sömürgelerin 
siyasi bağımsızl ığa kavuşmasını kolaylaştırdı, sömürge sistemin in  çöküşünü 
hızlandı rd ı .  Sosyal ist dünya, emperyal ist a leyhtarı mil l i  kurtuluş hareket
lerine manevi, siyasi  ve maddi (si lah yard ımı  de dahi l )  b i r  destek sağ
lamakta, bağımsızl ığa yeni kavuşmuş genç devletlerin başl ıca sorunla
rını - i ktisadi bağımsızl ığa kavuşma sorununu  - çözmeğe yard ım  etmek
tedi r. 

Sosya l ist sistemin dünyanın gel işmesi üzerindeki etkileri a rttıkça, sosya
l izm sadece emekçi ler değil , köylüler, şehi r  orta tabaka ları ve aydın lar 
a rasında da çok yayı l ıyor. 

Dünya sosya l izminin güçlenmesi, barış olanakların ı  a rttırdı. Ama şu  
noktayı da unutmıya l ım : Mi l letlerarası i l işkiler sadece sosya l ist dünyanın 
deği l ,  kapita l i st dünyanın da tutumuna, davranış larına bağlıdır. Emper
yal istlerin isteğ i ,  devletler a rasındaki i l işki lerde, kuvvetl inin zayıfı ezmeğe 
devam etmesidir. Bunun içindir ki, ba rış içi nde bir a rada yaşama prensipi 
halk kitlelerinin yürüteceği uzun, i natçı savaşla a ncak zafere u laşabi le
cektir. Kitlelerin yü rüttüğü bu savaşın en büyük desteği ise, sosyalist d ün
yanın gücü ve bir l iğ idir. 

Bu anda barıştan yana güçlerin yü rüttüğü savaş, Amerikan emperyal ist
lerin in  Güney-Doğu Asyadaki sald ı rı la rına karşı yürütü len muazzam pro-
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testo horeketine bağl ıd ı r. Amerikan emperyal i stlerin in  saldırıcı ve maceracı 
pOlitikası ile sosyalist ü lkelerin ve dünya işçi sınıfı n ı n  desteklediği mi l l i  
kurtuluş ha reketi dünyan ın  bu bölgesinde karşı karşıya gelmektedir. 

Enternasyona l ist ödevlerini yeri ne getiren Sovyetler Bir l ig i ile diğer sos
yal ist ü l keler. Amerikanın .  saldırı la rı na son vermesini .  Demokratik Viyet
nam Cum huriyetin in  ve Güney-Doğu Asyadaki bağımsız devletlerin ege
menl iğine sayg ı göstermesini enerj i k  b i r  şekilde istiyor lar. Viyetnam hal
k ın ın  savaşına etki l i  b i r  yard ım sağ lamak üzere tedbirler  a l ıyorla r. 

Emperyalistler şiddet yoluna başvurarak ta ri hi durdurmak istiyorlar. ama 
toplumsal ve mi l l i  ezgi. s ınıf  çatışmaları. harpler dünyası artık tarihe karış
mak üzeredir. Bu eski dünyan ın  yerine de. insan ın  sömürü lmesine. mi l let
ler a rasındaki düşman l ığa son vermiş yeni bir dünya doğmaktad ı r. Yen i  
ufuklara doğru yükseli rken. insa n l ı k  çok kere zorlu. çetin. dolambaçıı  
yol la rdan geçiyor. Sosyal izmin tari hi. dünya gerici güçlerine. peşin h üküm
lere. hata l ı  sosyal izm an layışlarına karşı yü rütülen b i r  savaş ın tarih id ir. 
Savaşta başa rın ın  başl ıca şartı yeni toplumsal düzeni n  devaml ı  yüksel
mesidir. Oretici güçlerin. iş  ü retimin in  devaml ı  gel işmesi. hayat seviyesin in  
yükselmesi. sosyal ist demokrasin in  sağ lamlaşması, manevi değerlerin 
çoğa l ması. yeni yeni şeki l ler  a l ması. Marksizm-leninizmin daha da derin
leştiri lmesi. sosyal i zme. tarihte eşi görülmemiş gücünü sağ lamaktad ı r. 
Yi rmi y ı l  önce Hitlerci ordular ın yeni lg isiyle ortaya çıkan Avrupa sosyalist 
ü lkeleri bugün bütün dünyada sağ ladığı  başarı la rla  fevkaıade önemli b i r  
rol oynuyor. 
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Dünyada Mayıs'ıo adımlan 

Romon Amoyya Amador 

Mil letlerarası emek günü 1 Mayıs y ı ldan yı la daha geniş ve gerçekten 
dünya çapında b ir  önem kazanıyor. Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve 
Avustra lyada yığ ı n lar  1 Mayısı kutlamaya yı ldan yı la daha geniş ölçüde 
katılıyorlar. 1 Mayıs törenleri, emekçilerin sınıf bi l i nci ölçülerini gösteren 
kendine özgü b ir  barometredir. Emekçilerin m i l l i  ölçüde ve dünya ölçü
sünde gün lük  ve uzak menfaotlerin i  ifade eden ekonomik ve po litik istek
leri uğrundaki m ücadelede ne derece azi ml  i oldukların ı  gösteren de bu 
barometredi r. Bu gerçek, çağ ımızda, yan i  kapitalizmden sosya l izme geçiş 
devrinde, işçi s ın ıfın ın ,  her şeyden önce sosyal ist kamp ın  ortaya çıkma
sında ve gelişmesinde ifadesin i  bulan yüce ta rihsel  zaferleri devrinde 
kolayca sezi l i r  ve kavran ı r  olmuştur. 

Sosyalist ü lkeler topluluğu devrimci işçi s ın ıfı n ın  ve bütün emekçilerin 
eseridir. 1 4  ü lkeyi ve insanl ığ ın üçte birini kapsıyan bu toplu luğun varl ığ ı ,  
Marks, Engels ve lenin ' i n  devrimci teorileri n in  doğruluğunu, işçi  s ın ı fın ın  
emin  s i lôh ı  i lmi sosyal izmin tarihsel zaferin i  pratik olarak ortaya koy
maktad ı r. 

Sovyetler Bir l iği ve öteki sosyal i st ü l keler emekçilerin in  ekonomik, i lmi
teknik ve kültürel başarı ları - ki bun ları emperyalist propaganda artık 
sükGtla geçemiyor - bütün memleketler işçi s ın ıf ın ın ve emekçilerin in sefer
ber olmalarına yardı m  ediyor;  kapital istlerden ve parazit ol igarşiden 
temizlenmiş ôdil ve hür bir toplum kurma ları için onlara gerçek imkô n  
ufukları açıyor. 

Sosyal izm f iki rleri a rtı k kapitalist devletler emekçilerine büyük bir etki 
yapıyor. Bazı memleketlerde gerici çevrelerin bile halk yığ ın larına sosya
l izm vaadetmek zorunda kalmaları rasgele değildir. Bu elbette o gerici 
çevreleri n gerçek niyeti n in  aynası deği ldir. Ama böyle bir manevraya 
başvurmak zorunda kalma ları bile, halklar ın sosya l izm yönündeki istek ve 
hamlelerin in ne kadar kuvvetli olduğunu gösterrneğe yeter. 

1 Mayısın kutlanması,  halk ların mücadelesin in  kuvvetlendiğin i ve bütün 
insanl ığ ın  aydın geleceğin in  ça lışan el lere bağlı  olduğu gerçeğ ini  gittikçe 
daha açık an l ıyan işçi s ın ıfın ı n  ideoloj i k  seviyesin in  yükseldiğini  ispat 
eden objektif bir gösterge olmuştur. 
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Iki dünya 

Büyük Oktobr Devrimine kadar 1 Mayısın kutlanması gerek ayrı ayrı 
ü lkelerde. gereKse mi l letlerarası ölçüde oldukça s ın ı r l ı  bir karakter taşı
yordu. Proleta ryan ın  önemli müfrezelerin in  bel i rl i  ö lçüde pol it ik örgütler 
kurobi ldi kleri Avrupa ve Amerika sanayi merkezlerinde ve büyük şehi r
lerinde 1 Mayıs işçilerin isteklerin in  gerçekleştiri lmesi için mücadele günü  
id i .  Çok luk 1 Mayıs gösterileri pol is in müdaha lesiyle. tutsaklamalarla ve 
bozan gösterilere katı lanlara karşı ateş açı lmasiyle sonuçlan ı rd ı .  Burju 
vazi. proletaryan ı n  bu  geleneksel savaş gününü .  geleneksel baskı. terör 
ve cinayetler gününe çevi rmek için elinden geleni yapardı. Enternasyo
nal izm ruhuyla dolgun o m ücadele günleri n i  hatı rlamak ve saygıyla 
a nmak. onlara sadece gerekl i  önemi vermek değil .  aynı zamanda devrim
cilikle üzerim ize ald ığ ımız ödevleri yerine getirmek demektir. 

Sosyalist toplu luğa dahi l  ü lkelerde yönetimi kendi e l lerine o lan işçi 
s ın ı fı .  1 Mayısı. bütün emekçilerin gerçek yığınsal bayramı .  yapıcı emeğin 
ve kardeşçe ya rışman ı n  sonuçlar ın ın gözden geçiri ld iğ i  ve yeni p lan la rı n  
hazır landığı .  yeni imkanların yoklandığı b i r  gün hal ine getirdi. 

Sosyalist memleketlerde 1 Mayıs. y ığ ın lar ın başarı sevinçlerini paylaştık
Iarı bayramdır. fabri kalarda ve köylerde. işletmelerde ve oku l la rda. sokak
larda ve evlerde şarkı lar ve şen l ik lerle kutlanan kardeş l ik  bayramıd ı r. 
Proleter enternasyonal izmi ruhu.  mi l letlerarası dayon ışma azmi  ve sosya
l ist memleketlerin dünyada kapital izmin boyunduğundan kurtu lmak içi n 
savaşan ha lklara her bakımdan gösterdiği  ya rd ım  1 Mayıs larda en dolgun 
ifadesini bu lur. 

Sömürme. açl ık  ve harp dünyasında. 1 Mayıs ş imdi  de çetin s ınıf  kav
gala rı günü olarak  kalmaktad ı r. 

Emekçi yığ ın ların ın  politik b i l i nci kuvvetlendikçe. kapita l i st ü lkelerin 
yönetici çevreleri. anti-demokratik kanunlardan gözyaşartıcı gaza. pol is 
köpeklerine ve makinel itüfeğe kadar her a raca başvurarak. ne pahasına 
o lursa olsun.  eırıekçilerin hakl ı  mücadelesinin gel işmesine engel olmağa 
ça l ışıyorlar. B i r  yandan da a labi ldiğine demagoj i yaparak yığ ın ları dev
rimci yoldan saptırmağa çabal ıyorlar. Birleşik Amerikada. emekçilerin 
mi l letlerarası günü 1 Mayıs. aynı zamanda Şikogo'da burjuvazin in  s in ı fi 
nefretine kurban gidenleri anma günü olduğu halde. kutlanması yönetici 
çevreler tarafı ndan resmen yasaklanmıştır. 

Anti-komünizm bandırası a ltında kendi öz send ika ha reketini meydana 
getiren Kato l i k  Ki l isesi de.  özel l ikle Latin Amerikada. 1 Mayıs ın  mi llet
lerarası devrimci mücadele günü  olarak önemini küçültme ve ona dinsel 
bir  karakter vermeğe gayret etmektedir. Fa kat  son yı l larda. klerikal hiyerar
şiye mensup piskoposlar  y ığın lar ın b i rleşme eği l imi ka rşıs ında gerilemekte. 
ve tecrit edi lmiş durumda kalmamak için işçi ha reketi içinde uyguladığı  
pol itika metodların ı  değiştirmektedi r. Halen birçok Latin Amerika ü l kele
rinde 1 Mayıs bütün işçi ler tarafı ndan birl ikte kutlanmaktad ı r. 

521 

TÜSTAV



Emekçilerin sınıf bilinci artıyor 

I ki nci Dünya Harbinden sonra. anti-komünist unsurlar mi l letlerarası 
münasebetlerdeki bi leşik durumdan faydalanarak.  d ünya send ika hareke
tinde ciddi b i r  parça lanma meydana getirmeğe muvaffak oldula r. Bol bol 
dolarla beslenen bu parça layıcı ları n  başlıca ideolojik ve politik s i lôh ı  
H itlerizm in  paçavra laşmış kan l ı  bayrağ ı  a lan a nti-komünizmdi ve anti
komünizm olara k  da ka lmaktad ı r. 

Fakat. dünya sosyalist kampın ın  kuvvetlenmesi. mi l letlerarası komünist 
ve m i l l i  kurtuluş hareket in in gel işmesi v. s. g ibi b i rçok objektif etkenler 
sayesinde durum bir  hayli değiştiği için. send ika hareketinde parça lanma 
eğ i l imleri bugün  1 0-15 y ı l  öncesi ne nazaran  epeyce zayıflamıştır. 

Anti -komünist sendikal izmdeki krizi. sözümona hür sendikaların üye sayı
s ın ın  azalmasından ve yönetici lerin in  gözden düşmesinden ziyade. «hü rM 
ve h ı ristiyan sendika hareketi önderleri n in  parçalayıcı ve ayı rıcı politi ka· 
larına karşı yığ ı nla rı n  kuvvetlenmekte olan eleştirisel tutumunda görmekte
yiz. Yığ ın lar  a rası nda birleşme eğ i l im i  durmadan artmaktad ı r. Bu eği l im  
g ittikçe daha bel i rl i  b iç imler a l ıyor. sağcı send ika yöneticilerin i  zor 
duruma düşü rüyor. Bu yöneticiler. b i rleşmeye açı kça karşı geldikleri tak
dirde. tecrit edilmiş durumda ka lmaları kaçın ı lmaz oluyor. Send ika yığ ın
ların ın  birleşme eği l imlerini destekledi kleri takdirde de.  kendilerin in  daha 
önceki anti-komünist pol itikaları suya düşüyor. Bundan başka. birçok 
kapital ist ü lkelerde sendi ka yöneticileri a rtık y ığın lar ın isteklerine ayak 
uydurmayı ve onları n  birleşme eğ i l im i  karşısında gerilemeyi üste tutmağa 
başlamış lard ı r. Böylel ikle. on lar. hiç olmazsa gün lük  mücadele pratiği  
içinde yavaş yavaş daha önceki parça lama ve g rev kı rma politi ka ların ın  
en iğrenç şekil lerinden vazgeçme yolunu tutmaktadırlar. 

Komünist parti leri n i n  gerçekleşti rmek iç in olağanüstü bir ısrar ve çaba 
gösterd ikleri birlik fi kri. b irçok ü l kelerde ve yığ ın ları n  b i rçok faa l iyeti nde 
a rt ık kendine yol açmağa başl ıyor. Uzun zaman «dikine .. anti-komünizm 
politikası uygulamış ve böylelikle burjuvazinin parçalama faa l iyetine yar
d ım  etmiş olan sosyalist parti l erinde. y ığ ın lar ın baskısı sonucu olarak. 
ş imdi yen i  eğ i l imler beli rmektedir. Hattô. Lôtin Amerikada olduğu gibi .  
böyle eğ i l im ler üstün gelmektedir. Yeni ak ımları n  ta rafta rları ve önderleri. 
komünistlerin tekl ifin i .  yani dünya işçi ha reketi n in  tarihsel trojedisi olan 
parça lanmanın  g iderilmesine yard ım etmesi gereken karş ı l ı kl ı  konuşma 
ve m üşterek hareket çağrısı n ı  o lumlu bir  yankıyla karşı l ıyorla r. 

Anti-komünizmin köhne telk in lerine şu veya bu ölçüde kapı lmış olan 
yığınlar. mücadele içinde bizzat edi ndikleri tecrübe sayesinde separo
tizmden kurtu luyar ve birl i k  yoluna koyu luyorla r. 

Tekellerin doymazl ık h ı rs ları ve harp hazırl ığ ı  pol itikası yürütmeleri de. 
y ığın ların s ın ıf  b i l incinin a rtmasına dolaylı o larak  yardım ediyor. Tekel
lerin azami kôr kaygısiyle uygulad ıkları teknik yen i l i k  ve otomasyanun 
doğurduğu yığı nsal işsizl ik ve aş ı rı sömürme. on ları n  engel olma çaba-
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l a rına rağ men, kitlelerin ekonomik ve sosyal istekleri n i  gerçekleştirme 
uğrunda aktif savaşa kotı l ma la rına yol açıyor. Bu savaş, eni sonu, tekel
lerin egemenl iğine ve onları n  çıkarları n ı  savunan hükümetlere karşı yönel
ti len bir politik savaş hal in i  a l ıyor. Emperyalistlerin s i lôhlanma yarışı ve 
saldırgan l ık  pol itikası da aynı sonuçla rı veriyor. Işçi sınıf ı ,  a rt ık bazı ü l ke
lerde, örneğ in  Bi rleş ik Amerikada sanayi in  başlıca kolu olan harp sana
yi in in  gelişmesin in emekçiler yararı na olduğu, z i ra onlara iş  sağladığı 
g ib i  burjuva propogandası uydurmalarına inanmıyor. Harp sanayii işçileri 
de yarı n larına güvenle bakamıyor, kaçını lmaz işsizlik ve sefalet endişesiyle 
kıvranıyorlar. Kapita l ist ü l kelerde işçilerin çoğun luğu,  diğer i lerici güç
lerle birl ikte, insanl ığın başına bir  nükleer harp çorobı örebi lecek hazır l ık
lara karşı, saldırı ve soygun  politikasına karşı savaşıyor. barışı ve barış 
içinde yanyana  yoşamayı savunuyorlar. 

Dünya emekçilerinin birliği sağlamlaşıyor 

Gerek mi l l i .  gerekse mi l letlerarası ölçüde, kapital izme ve gerici l iğe karşı 
zaferi ancak emekçi lerin elbirl iğ i  i le yü rütecekleri mücadele sağl ıyabi l i r. 
Mi l letlerarası emek günü 1 Mayıs, kapitalist memleketler yönetici çevre
lerin in  kin ve nefretlerin i  tepreştiriyor ;  çünkü 1 Mayıs. emekçilerin - mi l liyet. 
d in i  inanç ve politik kanaat farkı gözetmeksizin - kardeşçe bi rleşme 
eği l im lerin in  özel l ikle  belirdiği gündür. 1 Mayısın egemen anlamı  s ın ıf  
daya n ışmasıdır. 

Bugün  sözümona «Hür dünya .. da şehi r  ve köy emekçi lerin in  mücadele
s in in nasıl geliştiğ i ne kısaca bir göz ata l ım. Batı Avrupa, bugün çal ışan 
i nsan ları n  ekmek için, demokrasi için, barı ş  için, yaşıyobi lmek için,  
tekellere karşı, Ortak Pazar politikasına karşı, Batı  Alman i ntikamcı l ığ ına 
ve faşizmin d i ri lti lmesine karşı geniş b i r  savaş a lan ı  hal indedi r. ıtalya. 
Fransa, Ispanya, Fi nlôndiya ve d iğer b i rçok memleketlerde proletaryan ın  
elde ettiği başarı l a r, bu ü lkeler ha lklarına öncü lük  eden politik örgütlerin 
tuttukları strateji k  ve taktik hareket hattın ın  doğru luğunu gösteren 
bel i rtilerdir. 

Birleş ik Amerikada, emperyal izmin ve d ünya gerici l iğ in in  yatağ ı  ve 
dayanağı olan bu ü l kede, emekçi ler tekellerin aşı ladığı  uyuşukl uktan 
yavaş yavaş si lk iniyorlar. Yönetimde ki l it nokta ların ı  el lerine geçiren 
tekellerin ve aş ı rı gerici mi l itaristıerin yürüttükleri saldı rgan l ı k  politikası n ın  
tehli keli sonuçlar gizlediğin i  Amerikan halk ı  da an lamağa başlıyor. 
Sendikalarda başı çeken beceriksizlerin uyuşma yolu tutmalarına rağmen, 
bu  ü l kede grev hareketi büyüyor ve a labi ldiğine sertleşiyor. Bu büyük 
memleketin ve bütün Amerikan kıtas ın ın en yeni tarih inde en önemli sosyal 
olaylardan birini teşkil eden Zenci lerin mücadelesi hız la gelişiyor. Ve 
Birleşik Amerika sahi l lerinden 90 m i l  uzaktaki küçük Küba, emperyal izmin 
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bütün mağru r  ve atak kışkırtmaları n ı  e l in in  tersiyle iterek, harı l  har ı l  
sosyal ist toplumu kuruyor ve böylelikle hem korkunç bir sömürme ve ezgi 
a lt ında i n l iyen ldtin Amerika halklarına, hem de bizzat B irleşik Amerika 
halk ına devrimci bir örnek oluyor. 

Emperya lizm, ldtin Amerika ü lkelerinde mi l l i  kurtuluş h a reketin i  evveld 
demagoj ik  b i r  programdan başka bir  şey o lmıyan mahut .. I leri l i k  b i rl iği
p ropagandasiyle önlemeyi denedi.  Bu program kesin b i r  yeni lgiye uğra
dıktan sonra da, komünizm ve işçi düşmanı askeri dikta rejimieri kazığ ın ı  
bu ü l kelere çak ıp  tuttu rmağa g i rişti. Buna karşı ldtin Amerika işçi sı nıfı 
ve emekçileri mücadeleyi şiddetlendirmekte, birliği sağlamlaştı rmakta ve 
kendi ana problemlerin in  devrimci çözümü yol larını  a ramaktad ı rlar. 
Bugün onlar da dünkünden daha iyi anlıyorlar  ki ,  kahraman Küba halk ı  
g ib i  davranabi ld ikleri takdirde, emperyal izmin ve ol igarş in in z incirlerin i  
k ı rabi lecek ve sömürücülerin bulunmıyocağı b i r  toplum kurabi leceklerdir. 

Anti-emperyal ist savaşın kükriyen sel in in  güçlü b i r  kolu da Afrika ve 
Asya halkların ın  sömürgeci l iğ i  yeni lg iden yeni lg iye uğratan ku rtuluş 
hareketid i r. Ta rih bu kıta lar  ha lklarına,  ldtin Amerika halk ları n ı n  geçen 
yüzyı lda yoksun oldukları mesut b i r  imkdnı  veriyor ;  yan i  an lar, bağımsız
l ı k larını  elde ettikten sonra, kapital izmin yığ ın la rı in letmesini  bertaraf 
etmek için kapitalist olmıyan  gel işme, ve tedricen sosyal izme geçme yolunu 
tuta bi l iyorla r. 

Söz yok, emperya lizm hdld kuvvetl id ir. O ik ide b i r  nükleer dişleri n i  
gösteriyor. El leri de, ldtin Amerika halklarına,  Kongo'ya, Viyetnam'a,  
laos'a ve diğer bölgelere darbeler indirebi lecek kadar  uzundur. Ama, 
yine söz yok, emperyal izm a rtık her şeye muktedi r  deği ldir. Bütün dünyada 
emekçiler, emperyalist devletler emekçileri de dahi l ,  saldırgan l ı kları pro
testo ediyor ve emperya l izmin şantaj iarına uğ rıyarak kurbanlar  veren 
ha lklarla ka rdeşçe dayanışmaları n ı  bel i rtiyorlar. Yığın lar ın bu yöndeki 
faaliyeti a ra larında bir l iğin kuvvetlenmesine yard ım ediyor. Ve emperya
l izme karşı savaşan güçler, anun darbelerine, kuvvetlerin i  b i rleştirmekle, 
gücünü yurtseverli kten a lan devrimci ku rtuluş  m ücadelesini kuvvetlendir
mekle cevap verdi kleri takdirde, gel işen bu savaşın halk lar yarar ına 
sonuçlanacağı şüphesizdi r. Işte dayanışma yönünde dünya ölçüsünde 
h ız lanan demokratik hareket ve her şeyden önce saldı rıya uğrıyan ve 
mi l l i  kurtuluş savaşı yapan ha lklarla dayanışma yönündeki ha reket, mil
letlerarası devrimci sürecin ş imdiki safhası n ı n  en önemli özelli klerinden 
b iri o lmuştur. Yığ ın lar  her zamankinden daha açık an l ıyorlar ki ,  bugün bir  
memleket ölçüsünde yürüttükleri mücadele emperya l izme karşı dünya 
ölçüsündeki savaşla sıkı sı kıya bağ l ıd ı r ;  bir memleket ha lkı n ı n  uğrunda 
savaştığ ı  ddva, ı rk ına, mi l l iyetine veya d in ine bakmaksızın, bütün ha lklar ın 
dôvasıd ı r. 

Dayanışma ve b irl i k, halkların, emperya l izm, sömürgeci l i k  ve yen i  sömür
geci l ik  üzerinde sosyal ve mi l l i  zaferler elde etmelerin i n  ön şartlarıd ı r. 
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Sosyalizm bütün halkların geleceğidir · 

Kapita lizmin çeşitli ideolog ve avukatlarının - «tröstlerin beyn i» dedik
leri «cı l k  yumurta kafal ı lar» dan, «otu rakl ı» burjuva gazetelerin in  propa
gandacrfa rına veya sarı basın ı n  papağanlarına kadar - kapita l izmin dur
madan «yükseldiği»ne ve hep gel işen b ir  hareket ha l inde olduğuna • ..  hür  
h ı rıstiyan ôlemi»nin genç sosya list topluma .. üstün» olduğuna dünyayı 
inandırmağa çabalamalannda şaşı lacak bir şey yoktur. Profesyonel anti
komün istlerin bu a rzusu an laş ı l ı r  şeydi r. Onları n, ekonomik ve polit ik 
güçlerine dayanarak  ve g ittikçe kuvvetten düşen kapita l ist toplum hak
kında yen i yen i  parlak sıfatla r  uydurara k  p ropagandalarını  çeşitlendirme 
ve kuvvetlendirmeleri beklenebi l i r. Ama hayat bu propagandayı ya lanla
maktadır. 

Kapital izmin savu nucula rı, hangi  metoda başvururlarsa vursunIar, kapi
tal izmin temellerini oyan sınıf savaş ın ı  asla durduramıyacaklard ı r. Bundan 
ötürü. on ları n  kendi  kendilerin i  yok etmeleri, yani uzlaşmaz sınıf lardan 
ibaret olan toplum düzenini yok etmeleri gerekir. Kapital izmin doğuştan 
günahı .  onun çelişmeleri sosyal devrimle çözümlenmedikçe. gittikçe ağ ı r
laşmaktadır. 

Halk lar kendilerini sömüren ve ezenlerin yüzüne karşı haykırıyorlar :  
.. Yeter !  .. Halkların gözleri geleceğe, gerçek hürriyet, ada let ve  sosyal i ler
leme dünyasına ü mitle bakıyor. Yığın ları n  b in lerce yı l l ı k  hayalleri ve 
ateşli a rzula rı sosya list memleketlerde el le tutu lu r  bir gerçek hal ine gel i
yor. Sın ıf  çel işmelerin i n  yokedi ldiği  bu memleketferde, b i r  zamanlar  ser
mayenin esiri olanlar. artık insan olma kıvanç ve onuruyla kanatlanarak  
çal ışıyor ve  bütün insan l ığ ın  er geç yüce b i r  barış. hürriyet. kültür. bahti
ya rl ık ve gerçekten insaniyetçi l i k  a i lesi ha l inde yaşıyocağı  komünist top
lumun temel lerini kuruyorlar. 
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Demokratik milli cephe kurma yolları 

Geçen y ı l ın  sonunda, N ikaragua Sosyal i st Partis in in iX. Kongresi oldu. 
Bu, işçi  s ın ı fımiz ın  yaşantısında çok önemli b i r  olayd ı r. Bu kongrede parti
nin çal ı şmalar ın ın  bir dökümü yapıldı ve yeni programı kabul edildi. 1948 
yı l ı ndan, partin in  i l k  ve oldukça s ık ış ık  programı  çıkarı ld ıktan bu yana 
yeryüzünde kuvvet dengesi barış, demokrasi, u lusa l  kurtu luş ve sosya l izm 
yara rına özlüce değişti .  Veni programımız  hem bu değişik l i kler, hem de 
bugün u lus lara rası komünist hareketindeki durum hesaplanarak  düzen
lenmiştir. 

Programım ızda başl ıca önem, söz yok, yurdun iç durumu sorun la rına 
verilmiştir. Her şeyden önce, yurdumuzu emperyalist tekellerin ve on lara 
yaranan yerl i o l igarş in in egemenl i klerinden kurta rmak için doğru b i r  savaş 
yolu çizmek gerekti. 

N ikaragua'ya, hemen hemen ortaksız h ü kmeden, öldürülen d iktatör 
Anastasio Somoso'n ın oğu l ları Lüiz ve Anastasio Samoso kardeşlerdir. Bu 
büyük latifundiya beyleri ve iş  adamla rı a i lesi, uzun zaman memleketi 
zorba b i r  egemenl i k  altında tutmuştur. Vurdu bugün de, gerçekte, bu kar
deşler yönetiyor. Partimiz, demokratik güçler, bütün halk çoktan beri 
on ların d iktatorasına ka

'
rşı çetin bir savaş yürütmektedir. Bu a i le, 1 963'te, 

gene bir  cumhurbaşkan ı  seçim i  ko medyası oynamak istedi .  
Samoso a i lesin in  a macı, bu defa da,  kardeşlerden ve bugün N ikarogua 

ordusunun komutan ı  olan  Anastasio'yu cumhurbaşkan l ığ ı  sandalyasına  
oturtmaktı. Ama, demokratik güçlerin opozisyonuyla, son  y ı l larda karş ı
Iarı na  d i ki len politi k sorun la rla,  sonra Fernando Aguero'nun  tutucu 
d i renişiyle yüzyüze geldi ler, a maçlarına u laşamadı lar, cumhurbaşkan l ı 
ğ ına,  e l lerin in  a ltındaki kuklala rdan,  Rene Şik' ı  getirmek zorunda kaldı
lar. Başka bir deyimle onlar, memlekette s iv i l  güçlere taviz - ödün vermek 
zorunda kaldı lar. Şik bir kukladan başka bir şey deği ld i r. Ama gene de 
partimiz, Pentagon'nun isteklerini yansıtan Anastasio Samoso'n ın  doğru
dan doğruya tahta otu rmasındansa, böyle bir sonucu bile halk ımız ın yara
rına sayıyor. 

Ama memlekette kes in  politi k kontrol gene de askeri ofisin, başl ıca 
o lara k  Amerikan elçisin in  el inded i r. (On lara sormadan ciddi h içbir  kara r  
a l ı namaz.) Amerikan elçisi, cumhurbaşkan ın ın  başı  üstünden, Anastasio 
Samoso kanal ıy la istediğ in i  yapar. Işte b u ndan ötürü, NSP, bugünkü Nika
ragua hükümetine de, eskileri g ib i  Samosist, satı imış  d iyor. Işte bunun 
için partin in  IX.  Kongresi, bu Samosist hükümete karşı her alanda savaş
mak ödevini,  politik savaşı, bu hükümetin emperya l ist meyi l lerine engel 
olacak savaşı öne sürüyor. 
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Yurdumuzda bugün, sivil hükümet maskesi a ltında, askeri b i r  di ktatoro 
vard ı r. Nika ragua, Orta Amerika ve Kara ip  denizi kesiminde demokratik 
ve devrimci güçlere karşı gericilerin savaş dayanaklarındon birid i r. 

Yurdumuza tekellerin g i rişi özel l i kle son y ı l larda h ız lanmıştır. Orta 
Amerikan ın  sözüm ono toplulaşması denilen şey, karamız ın bu kesiminde 
Kuzey Amerikan sermayelerine kap ı ları daha do açmıştır. 

Nikaraguanın Atlantik semtinde en büyük mo den yatakları toplan ı r. 
Burada 1 030 maden ocağından ya ln ız  30'u işleti lmektedi r. Bunlar  da 
Kuzey Amerika ve Kanada kumpanyaların ı n  el indedi r. Burada ekonomik  
p roblemlerle u lusal egemenl ik  sorun ları birbiriyle daha aç ık  örülmektedir. 
örneğ in : Bu yakın larda Kuzey Amerikan kumpanya larından biri, yürütüm 
ve yasama organla rından izin m izin a lmadan, Prinsapolk ı rmağın ı n  ağ
zında, kendisi iç in  büyük b ir  l iman kurdu. 

N ika ragua'nın ekonomisine, ne «Ilerleme Birl iği»nin borç verme progra
mıyla yaptığ ı  ş ır ıngolar, ne Kuzey Amerika tekelleriyle banka ların ın  yaptı k
la rı yatı rım lar, h iç b i ri yard ım  etmiyor. Eğer bundan 10 yı l  önce biz yabancı 
tekellere 10 m i lyon Kordob, yani 2 m i lyon Dolar  borçlu idikse, bugün, 
1 965'te borçlarım ız  640 mi lyon Kordoba, yani 90 mi lyon dolara yüksel
miştir. Her yı l  bu borçlara büyük faizler ödüyoruz. Kuzey Amerikan finans 
birl iklerin in  sağladıkları tekelci oğal ığ ın  ölçüleri böyledir. 

Sonuçta, işçi sı nıfı n ı n  durumu kötüleşti durdu.  Ya ln ız  1 964 y ı l ı  içinde 
hayat paha l ı l ığ ı  % 25 a rtmıştır. Yiyecek - besin maddelerin in  yetmemesi, 
sat ınalma gücünün  düşmesi, halkı mızı Kuzey Amerikan sadakasına muhtaç 
ediyor. 

Partimiz, bu durumda, emperyalist tekellerin ve yerli ol igarşinin zorbaI ık
Iarına karşı ha lk  yığ ı n la rın ı  örgütlü savaşlara sürüyor. 

iX. Kongre sendika çal ışmala rına büyük bir önem verdi. Sendika hare
ketlerinde burjuva ajanların ın  ayı rıcı, parçalayıcı politikaları, Nikora
guada birbiri ne karşı yarışan bir sürü sendikalar doğurdu : Nikaragua 
Emekçi ler Konfederasyonu (hükümetindir), Demokratik Emekçiler Mi l l iyetçi 
Konfederasyonu ,  Sosyal-Hıristiyan Sendikalar Konfederasyonu, Emek Kon
federasyon la rı Birliği gibi .  Hükümetten yana konfederasyona, başl ıca 
o lara k, Korinta l iman  işçileri, otomobil yol ları personelleri g i riyor. Sosyal
Hı ristiyan Sendikala rı Konfederasyonu, daha çok, Başkentteki banka, tica
rethane memurların ı  ve bazı küçük sendika ları içine a l ıyor. Mil l iyetçi Kon
federasyon'sa, yığ ın lar  a rası nda hiçbi r etkisi olmıya n  b ir  g rup yönetici
lerden başka bir şey deği ld i r. Emek Konfederasyonları Birl iği ,  yapı işçileri, 
basımevleri işçileri, ayakkabı işçileri sendikalar ın ı ,  şoförler sendika ların ı  
ve bütün memlekette işçilerin, zanaatçı ların g i rdi kleri daha 8 federasyonu 
kucakl ıyor. Bu konfederasyonda partimizin büyük etkisi vard ı r. Bütün sen
d ika bir l iklerin in  içinde Emek Konfederasyonları Birl iği hepsinden kuvvet
l id i r. Biz, örgütlü işçin in  büyük k ısmın ı  arkamızdan götürüyorsak, bu olay, 
a rt ık birlik meselesi çözümlenmiş demek değ ildir. Parti, sendika hareketin 
de savaş bir l iğini elde etmek görevini öne  a lmış bulunuyor. Biz, bugün, 
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Nika ragua emekçilerin i n  örgütlerin i n  birleşmeleri sorununu  başa koymuyo
ruz. Çünkü, bugün için böyle bir bir l iğe varamıyacağımızı  tecrübe bize 
göstermiştir. Böyle olmakla beraber, biz, bütün sendika ları ha reket birli
ğine çağ ı rıyoruz. Bu davranış, sendikala rdon biri greve kalktı mı ,  yahut 
hükümetten bir istemde bulundu mu bütün öteki sendikaların onu destek
lemesi demektir. Birl ik pratikte böyle uygulan ıyor. öteki konfederasyon
lar ın yöneticileri de bu çeşit davran ışı tutuyor. 

Dört konfederasyonu n  ve pek çok sendika/ar ın bulunmasına rağ men, 
yurdumuzda işçi sı n ıf ı  örgütlenme bakımından hôlô zayıftır. Bunun neden
lerinden biri, işçi/erin sosyal yasamolara - kanun lara inanma masıdı r. 
Samosa, o ldatmo, demagoj i  a macıyla, sözde işçi lerin haklarını  savunur 
görünen, p ratikte kôğıt  üzerinde kalan bir  s ı ra sosya l kanun lar  çıkardı. 
Ama Samosa'nın kendisi. fabrikalarında, çiftliklerinde çalışan işçilerin 
sendika kurmalarına herkesten önce karş ı  çıktı. Bundan başka, emekçilerin 
sendikalara karşı i lgisizl iği, bun lar  a rası nda burjuva ajanların ın  ayrı l ı kçı. 
bozguncu çal ışmalar ından i leri geliyor. ıx. Kongre, NSP'n in  memlekette 
işçi s ın ı fı n ı n  örgütlenmesi yolundaki ça l ışmaları n ı  daha fazla kuvvetlendir
mesi gerektiğ in i  belirtti. 

Partimiz, köylüler a rası nda ça l ışmayı do çok önemli sayıyor. Kongre, 
köylü yığ ın lar ın ı  örgütleme yolunda partin i n  çal ışmaları n ı  doğruladı ,  onay
ladı, köylünün toprak savaşın ı  tuttuğunu bel i rtti. Memleketimizde bir top
rak reformu kanunu vardı r. Konunun 30. maddesi. bu kanun  çıkmadon 
önce köylülerin uzun yı l lar  işledi kleri toprak kesimlerinin. onların eski 
sahipleri . topuları da olsa. köylülere verilmesi hakkın ı  tanıyor. işledikleri 
topraklara sahip olmak. tapusunu a lmak için köylü lerin g i riştikleri savaş
la rı, çıkışları partimiz düzen liyor, örgütıüyor. Bugün bu hareket y ığ ın ları 
kucakladığındon, hükümet a rtık köylülere baskı yapamıyor. Bu savaş, köylü 
yığ ın lar ın ı  NSP'n in  çevresinde toplıyor. 

Parti, savaşa yetenekli olabi lmek için, her şeyden önce kendi savaş saf
la rın ın  düzenl i. dayanıkl ı ,  kenetlenmiş olmasını  gözden kaçırmamak zorun
dadı r. Partin in  kuruluş düzeni konusu Kongrede çok öneml i  bir yer tuttu. 

Kongrede delegeler, partinin yeni Merkez Komitesini  seçti. Eski Merkez 
Komitesinde 7 ii temsil  edil iyordu, şimdi 9. Bu olay, partin in  boy attığ ın ı  
gösteri r. Kongreden i ki oy önce, Merkez Komitesin in raporu bütün NSP 
üyeleri tarafından görüşüldü, tartış ı ld ı .  1 30 tekl if  ve düzeltme yapı ldı .  Bu 
do, raporu bütün parti üyelerin in  derinden derine incelediklerin i ,  tartış
maları n  tam demokratik olduğunu  gösterir. 

Kongre, NSP üye sayıs ın ın  h ızla yükselti lmesine karar verdi ve bir şort 
koştu : Partiye yaln ız en aktif ve ıx. Kongrece çizilen partin in politik yolunu  
kesin l ikle tutan yoldaşla rı o lmak, bunla rı d ikkatle seçmek. Bu nokta çok 
önemlidir. Çünkü, N ika ragua'da kendisine sosyalist diyen, ama 1 957 ve 
1 960 Toplantı ların ın  doğ ru luğundan şüphe eden pek çok kimseler vardır. 
Bunlar, birçok taktik meselelerde partimizin ve dünya komünist hareketinin 
ono yoluna karş ıdıriar. Bu gibi ler partimize a l ınamaz. 
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Kongrede Sosyal ist Gençl i k  Kolu  da temsi l  edi ldi .  Delegeler, gençl i k  
sorunları ,  öğrenci ve genç işçilerin değiş ik örgütlerde birleşmeleri, politik 
terbiyeleri konuları üzeri nde durdular, konuştular. tartıştılar. 

iX. Kongre. parti gazetes in i  en olumlu şekilde eleştirdi. Onun, gelecekte. 
yurdumuzda demokratik hareketin en büyük gazetesi olmasını  sağ lamak 
a macıyla mükemmelleşti ri lmesine karar verdi .  Gizli ç ıkan "Ideas N üvas .. 
dergis i  enine boyuna i ncelendi.  Bu derginin,  partimiz in teorik a raştı rmala
r ın ı ,  onun ideolojisi..(1i en iyi yansıttığ ı ,  ama tekn ik  - baskı bakı m ından 
eksikl ikleri o lduğu bel i rt i ldi .  

Bu dergide, mi l letlerarası teorik bir dergi olan «Barış ve Sosya l izm Prob
lemleri .. nde çıkan bazı yaz ı lar, ideoloj i k  ayrı l ı kla r  üstüne yaz ı lm ış bazı 
maka leler, m i l l i  kurtu luş konu ları üstüne yaz ı lar  bası l ıyor. Derg in in  özü, 
ana çizgi leri böyledir. Marksizmin doğuşunun nedenleri n i  i nceliyen, sonra 
burjuva basını nda Marksizmin a rt ık  ömrünü yaşadığı  yolunda çıkan iddia
lara karş ı l ı k  veren tart ışmal ı  yaz ı lar  son zamanlarda bu dergide bası ldı .  
Partimiz, N ika ragua okurlarına Marksizmin tarihsel önemini ,  onun canl ı l ı 
ğ ın ı ,  doğru luğunu an latmak gerektiğ i  kan ıs ındadır. Bundan başka, «EIsos
yal isto .. ad ında ve bin kadar bası lan b i r  parti belleteni ç ıka rıyoruz. Bu 
bel leten parti adayları ve sempatizanları a rasında dağıt ı l ıyor. Belleteni 
okuduktan sonra partiye gi rmek, onun saflarında savaşmak i stiyenler 
çoktur. 

Bugün ,  kom ü nist hareketin i n  gel işmesinde ideoloj ik  sorunlar ın özel b ir  
önem taş ıd ığ ı  b i r  s ı rada, partim iz, parti üyeleri n in  f ik ir. bi lgi ve teorik 
bakımdan yükselmelerine özel bir önem veri lmesin i  ka ra rlaştı rdı.  Sözü 
edilen, NSP'n in  s ı ra üyelerine teori k bi lg i  veri lmesidi r. görüş açı lar ın ın 
genişleti lmesid i r. Gençlerin yurt içinde ve dışı nda o kutulmasıd ı r. Aydın
lar ın partiye çeki lmesidir. Toplum içi nde aydın ları n  rolü ve bunun i ncelen
mesi. öğ reni lmesidi r. v. s. 

Uluslararası komünist hareketinde bir l ik meselesi, her Marksçı-leninciyi 
olduğu gibi. NSP üyelerin i  de derinden derine i lgi lendi riyor. Uluslara rası 
komünist hareketi ndeki f ik ir  ayrı l ı k ları üstüne olan rapor görüşüldükten 
son ra, Kongre, 1 957 Deklôrasyonuna ve 1 960 Bi ldirisine partimiz in bundan 
böyle de bağl ı  kalacağına karar verdi .  Bunun üzerine, partimizin görüşünü  
açıkl ıyon b i r  komün ike çıkarıldı. 

NSP, memlekette politik g üçlerin konkre dengesini ölçerek programını  
işleyip hazırladı ,  taktik yolunu  çizdi .  

Parti, bugün memlekette Kuzey Amerikan emperyal izmin in v e  tekellerinin 
uşağ ı  olon Samoso a i lesine karşı her yönden. her ,cepheden savaş açmak 
gerektiğine karar verdi .  NSP, hükümete karşıt olon güçleri bu a maçla 
Demokratik Mill i  Cephede birleştirmek gerek. diyor. 

Bugün memlekette demokratik istemlerle yalnız işçi s ınıf ı ,  köylü lük  ve 
küçük burjuvazi çıkış yapmıyor. Mi l l i-yerli burjuvazinin b i r  çok temsi lci leri 
de Kuzey Amerik�n tekeııerin i n  politikasına karşı hoşnutsuzl u klarını  açığa 
vuruyor. Kuzey Amerikayla bağ lanan an laşmalara,  yahut Amerika yararına 
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dış ticarette yapı lan s ın ı rlama ve kısıtlamalara karşı Mi l let Meclisinde bi le 
zaman zaman protesto sesleri yükseliyor. Dışardan satı n al ınan mal ları n  
çok paha l ı  o lması, daha  bir  sürü meseleler, m i l l i  burjuvaziyi, sosyal ist 
ü l kelerle ticareti gel iştirmek üzerinde düşünmeye zorluyor. 

Bütün bu olaylar, yurdumuzu demokratik yola götürebilecek Demokratik 
Mi l l i  Cephe kurma olanağına partim iz in  iyimser davranış ın ı  doğruluyor. 

Böyle gir cephe, Samosa a i lesi diktatorasına ve emperyalizme karşı 
savaşta, N ikaragua'da bütün demokratik güçleri b irleşti rebi l i r. Güçleri n bu 
yolda birleşmeleri n i  sağlamak için .. Köklü reformlar  pıônı  .. adıyla b i r  
program i leri sürdük. 

NSP, u lusal  kurtuluş sorun ları nda, Brayan - Çamorro anlaşmasın ın kal
d ı rı lması için  savaşıyor. Bu an laşma i le  Birleşik Amerikaya Nikaragua top
raklarından kanal  açmak hakkı ebediyen tan ın ıyor, ona askeri deniz üsleri 
kurmak ve ma den işletme kumpanyaları n ı n  mal larına el-koyma hakkı  veri
liyor. Biz, yurdumuzun doğal  kaynakları n ı  geri a lmak, ya da hiç olmazsa 
yabancı kumpanya la rın ,  Şi l i  ve Arjantinde olduğu gibi, vergi ödemelerin i  
sağ lamak istiyoruz. Bizde yabancı kumpanyaları n  ödedikleri vergi oran ı ,  
topraklarım ızdan çıkardı kları a lt ın,  gümüş, bakır, kalay değerlerin in  % 3'ü 
bi le deği ld ir. Şi l ide ise bu vergi % 65-67 oran ındodı r. Bizim, yeryüzünde 
bütün ü lkelerle diplomatik ve ticaret i l işki leri kurmak hakkımız olmal ıd ı r. 
Çünkü bu, Kuzey Amerikan tekellerin in  el inden kurtu lmamız için gerektir. 

Biz, işçilere sendika hakları n ı n  geri veri lmesini, köylüye toprak dağıtı l
masını ,  endüstrin in  gel iştiri lmesin i ,  demokratik partilere açık - legal ça
lışma hakk ın i n tanınmasın ı ,  bun ları n  da geleneksel partilerle eşit tutu l 
mas ın ı  istiyoruz. 

Biz, ordunun demokratlaştı rı lmasın ı ,  Kuzey Amerikan askeri misyonla
rın ı n  ordu üzerindeki kontro lünün kaldırı lmasın ı  i leri sürüyoruz. Ordu, 
askeri mi l l i  komisyonlara bağ l ı  o lmal ı  ve şimdi olduğu gibi sömürgeci l i k  
a racı değil , u l usal çıkarlar ın savunucusu, bekçisi o lmal ıd ı r. 

Demokrati k güçleri böylesine birleştirmek zor ve bileşik b i r  işti r. Çünkü, 
hükümete karşıt olon grup lar  demokratik cephenin kuru lmasın ı  başka 
açı lardan görüyorlar. 

Sandinistler partisi, Sandino Mi l l i  Kurtuluş  Cephesi kurmayı teklif ediyor. 
Bu parti n in  başında, eskiden NSP üyesi olan, Korlos Fonseka Amador 
vardır. Amaca u laşmak için ona yol u, on lar, Samosa a i lesine karşı ayak
lanmakta görüyorlar. Başka savaş şekil lerinden yararlanmayı yalnız yar
d ımcı, ek b i r  şey soyıyorlar. 

Cumhuriyet Hareket Partisi (CHP), bize dost ve demokratik bir part idir. 
Bu parti, di ktotoraya karşı cephe kurma fikrin i  i leri sü rüyor. Bu cephede 
başl ıca rol opozisyondaki tutucu partiye veri l iyor. CHP bel l i  bir program 
i leri sürmüyor. Böyle bir pr�gram diktatoroya karşı cephe kurma savaş ın ı  
yen i lgeye uğratabi l i r, diyor. 0, sadece .. demokrasi uğrunda savaşmak .. , 
Samosa a i lesi diktatoras ın ı  yıkacak bütün güçleri bu bayrak a ltında top
lamıya yeter, diyor. Böyle bir tutum emperyalizme karşı savaştan vazgeçme 
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anlam ına gelmez mi sorusuna, CHI? sözcüleri «Nikaraguoda emperya l izmi  
Samosa a i lesi somutl uyor" karş ı l ığ ın ı  veriyorlar. Mem lekette demokrasi  iç in  
yürütü len bütün savaşla rı Samosa d iktatorasına karşı savaşa vardı rıyorlar. 
Bu tez, bu görüş teh l i ke l id i r. Çünkü, hareketin polit ik ve ideoloj ik, yönet
menl iğ in i  geleneksel tutucu partin in  el ine veriyor. Bu parti bugün opozis
yondadır. Ama, ol iga rş ik  partilerden bir idir .  

Pa rtim iz, şüphesiz, bu eğ i l im lere, özel l i kle CHP'n in  i leri sürdüğü şeki ldeki 
anti -d iktatora cephe kurma eğ i l im ine karşı ç ıktı . Biz, Demokratik M i l l i  
Cephe tezin i  savunuyoruz. Ama demokratik güçlerin birleşmesi ancak, bu 
cephe bütün demokratik grup ları n  istem ve tekl iflerin i  kapsayan, hesaplıyan 
bel l i  b i r  programa dayan ı rsa gerçekleşir. Diktatoraya karşı cephe savaş
lar ın süreci içinde kurulacaktı r. Bugünse, Demokratik Mi l l i  Cephe bayrağı 
a l ında ve geleneksel tutucu partin in  - yurdumuzdaki en büyük parti n in -
karşısı nda bir  ağ ı rl ı k, demokrati k b i r  güç olara k  ortaya çıkıyor. Mesele 
başkadır. Konservatörlerin - tutucu ların - peşinden b in lerce orta köylü, 
zanaatçı-esnaf, küçük burjuva gidiyor. Bunlar hôlô yan l ış düşünüyor, 
Samosa kardeşler d iktatoras ın ın  yık ı lmasıyla bütün sorunlar ın ın çözümle-

, neceğ in i  sanıyorla r. Işte bundan ötürü Samosa kardeşler d iktatorasına 
karşı savaş konusunu tutucu partiyle eşit durumda konuşabi lmek için, önce 
Demokratik Mi l l i  Cephe ku rmak, bu cephede demokratik güçleri toplamak 
gerek. Biz, i lerde u lusal kurtu luş  güçlerin in  en yüksek örgüt şekl i  Mi l l i ' 
Kurtu luş Cephesi olacağı kanısı ndayız. Bu cephe yurdumuıu emperya l iz
min ve yerl i o l igarş in in  egemenl iğ i nden tamamiyle kurtaracaktır. 

Demokratik Mi l l i  Cepheyi kuracak olan güçler : Her şeyden önce NSP, 
sonra Cumhuriyet Hareket Partisi, Devrimci Hareket Partisi, N i ka ragua 
Hıristiyan-Sosyalist Partisi, Orta Amerika Birleşik Partisi, Bağ ımsız Libera l
ler Partisi ve geleneksel tutucu partiden kopmuş olan N ika ragua Tutucu 
Partisi 'd i r. Bu cephenin  temel güçleri : Sendi ka larda örgütlenmiş  işçiler, 
köylü lük  ve öğrenciler. öğrenciler, demokratik cephenin kurulmasıyla ola
ğanüstü i lg i leniyor. öğrencilerin çoğun luğu ,  partimiz in  tezleri n i  tutuyor, 
görüşünü savunuyor. öğrenci ler o l iga rşiye düşmandır. Onlar, geleneksel 
parti lerle bağların ı  tamamen kesm işlerd i r. 

Partimiz, yukarda adlar ın ı  s ı ra ladığ ımız  politi k gruplarla sabır l ı ,  sürekli 
ça l ışıyor. Gerçi biz, önemli bir s ı ra meselelerde on lardan ayrı l ıyoruz. Ama 
gene de, partimiz on la rla  ça lışmayı gerekli sayıyor. Çünkü on lar, demok
ratik güçleri n birer parçasıdır, Samosa karşı d i reniyorlar, ve hiç o lmazsa 
yolun yarısını bizim le  beraber yürüyebi l i rler. örneğ in,  Sandin ist parti l i  
yoldaş lar, köylü hareketi, öğrenci hareketi örgütleri nde bizimle beraber 
çal ı ş ıyorlar. Universitede parti l i  yoldaşlarım ızia sandin istler a rasındaki iş
b i rl iğ i ,  gerici leri öğrenciler yönetmenl iğ inden atmayı kolaylaştırdı. Bugün 
öğrenci hareketin in yönetmen l iğ i  so l lar ın ,  partim iz le sandin ist parti s in in  
kurduğu birl iğ in  el i nded i r. Hı ristiyan-Sosya l ist Partisi 'yle a ra mızda bir  s ı ra 
meselelerde, öze l l i kle demokrasi uğrunda savaş meselesinde genel görüş 
bir l iğ i  vard ı r. Onlar, komünistlerle çalışacakları n ı  b i ld i rd i ler ve bizimle 
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çal ışmıya koyuldu lar. Bağımsız liberal ler Partis i ,  yı l la rd ı r  hükümete karşı 
d i reniyor. Biz onunla da anlaşab i l i riz. 

Demokrotik cepheye, bugün M i llet Mecl isinde mebuslon olon N ikaragua 
Tutucu Partisi de katı labi l i r. Bu mebuslardan bazıla rıyla partimizin dostluk  
bağları vardır. 

Bütün bunlardan çıkan şudur :  Demokratik Mi l l i  Cephe ü l küsü temelsiz, 
boş b i r  fantezi deği ld i r. N i ka ragua'da etk i l i  b i rçok polit ik güçler - çev
reler bu ülküyü paylaşabil ir. Bu işi yapmal ıyız. Tarihsel önemli  sorunları 
er geç ele a l ı p  çözecek olan demokratik hareketi gel iştirmek için bugün 
mevcut legal - açık olanaklardan faydalanmayı gerekli buluyoruz. 

PABLO SEGOVIVA 

Birleşik Amerika - Milletlerarası jandarma 

Birleşik Amerika, bağımsızl ı k  savaşın ın başlangıcından, Amerikan em
peryalizminin aktif politikaya geçerek 1 898-de Küba'ya ve Fi l ipinlde el  
attığ ı  XiX. yüzyıl sonuna kadar, yani yüz yı ldan fazla bir süre «hür insanlar 
ü l kesi .. unvanını gururla  taşıdı .  Bu unvanı taşımasının da b i r  temeli  vardı. 
Lenin şöyle der: «En yeni, uygar Amerikanın ta rih i ,  soygun ve yağma harp
lerinin a labi ldiğine bol luğu içinde gayet en der raslanan o gerçekten kur
tuluşçu ve gerçekten devrimci büyük savaşlardan b i riyle başlamıştı r . . . » 

Lenin' in bu sözlerin in  ıŞığı altında, müba lôğa etmek korkusundan da 
azot olara k  diyebi l i riz k i ,  zamanımızda Asya'da, Afrika'da ve Lôtin Ame
rika'da sonuna varmakta olan anti-koloniya l  devrimlere, Kuzey Amerika 
ha lkın ın  Ingi l iz  sömü rge egemenl iğine karşı ayaklanma savaşı öncel l ik  
etmiştir. 

Bu  ayaklanma sonucunda Atlantik ötesinde yeni bir cumhu riyetin doğu
şuna tanıkl ı k  eden Bağımsızl ık Deklôrasyonu, i nsanın hürriyet ve demok
ratik haklar uğrundaki y ı l lar  y ı l ı  mücadele tarih in in  gerçekten büyük bel
gelerinden biri o larak  değerlendiri lmeğe ıôyıktı r. Ve şimdi,  a radan ik i  yüz 
y ı l  kadar geçtikten sonra, bu Deklôrasyondaki sözlerin kalıcı değeri, onun 
hümanizmi ve evrensel l iğ i ,  Birleşik Amerikanın Viyetnamda ve Lôtin Ame
rikadaki bugünkü müdahalelerin in  fonu üzerinde daha açık bir kontrasla 
belirmektedi r. 

Bu Deklô rasyon'da Ingi l iz Imparatorunu suçlıyon satır ları, «halkımızı mah
vetmek için buraya kendi  memurlarından lejiyonlar göndermiş» sözlerini 
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okurken, günümüzde Viyetnama ve Domin ike gönderilen Amerikan Merkez 
Ist ihbaratı ajan larından müteşekkil lejiyonları n  ve deniz .  piyadeleri n in  bu 
hal klara ne büyük b i r  y ık ım getird ikleri n i  ve ne ıstı raplar  verdi kleri n i  
düşünmemek elden gelmez. 

Viyetnamda şahit olduğumuz harbi yayma a ksiyonundan çok önce, Mer
kez Isti hbarat Servisi, Albay Le Kuan lun 'un  özel ordusunun  bakımına ve 
donatımına her ay yaklaşık olarak  250 b in  dola r ha rcıyordu .  Londra'da 
çıkan «Tayms» gazetesin i n  yazdığ ı  g ib i ,  bu orduya, özel bir ödev, yan i  
"Kuzey Viyetnamı tehdit ve  hançerleme operasyonları» ödevi veri lmişti r. 
Ve Deklôrasyon'un «O ( Ingi l iz  Kra l ı) denizlerimize yerleşti, sahi l leri miz i  
hal laç pamuğu g ib i  attı, şehirlerimizi yaktı ve n ice i nsanlarımızı  hayatla
rı ndan etti» sözleri, Ameri kan ViI. Filosunun  şimdi Kuzey Viyetnama karşı 
g i riştiğ i  operasyonla ra tamamen uygulanabi l i r. Dahası va r :  ıng i l izlerin 
Ameri kal ı lara karşı ha rpte kul lanmak iç in kiraladıkları 30 bin Alman ın  
şahsında, bugün  s i lôhl ı  Viyetnam ha lkına karşı «müşavir» adı  altında har
beden 30 b in  Amerikan askeri personel in in  protot ip in i  görmemiz elbette 
mümkündür. Aynı Deklôrasyon'dan, o zaman k i ralanmış Almanları tasv i r  
eden ve Amerikan birl i kleri sevkiyatı hakkındaki günümüzün haberlerin i  
and ı ran  ş u  satı r ları okuya l ı m : «O ( Ingi l iz  Kra l ı) ,  ö lüm saçmak için, eşi 
emsal i  en vahşi barbarl ı k  devrinde bile görülmemiş bir gaddarl ık ve kah
pel i kle g i riştiği yakıp yıkma ve işkenceler iç in,  yerine göre, yabancı dev
ş i rme sü rüleriyle de üzerimize çul lanıyor.» Onsekizinci yüzyı lda bu Bağım
sız l ık Deklôrasyonu'nu yazanlar, kendilerinden sonraki  evlôtlar ın ın,  y ir
minci  yüzyı l ı n  ortasında, emperyalist kaftanına bürünerek, Amerikan top
raklarından on b in  mi l  uzakta, Viyetnamda, daha i nsafsızca ve hattô daha 
büyük bir  «gaddarl ık ve kahpel i kle» yürütülen b i r  sömürge harbine başlı
yacaklar ın ı ,  tamamen akla yata r sebeplerle, elbette kestiremezlerd i .  

üstel i k, köyleri n ve köylülerin Napalm bombalariyle yakı lmasından, 
masum i nsanla ra karşı zehir l i  gaz da kul lanı lmasından «daha barbarca .. 
bir  ha reket tasavvur etmek de zordur. 

Gerçekten de, Amerikan tarih in in  tekerleğ i ,  sömü rgecilere karşı kurtuluş 
harbinden, bağ ı msızl ığ ı  uğru nda savaşan b i r  Asya halkı na karşı insafsız 
bir sömürge harbine kadar ;  Santo Domingoda binden fazla masum i nsa
n ı n  ölÜmüne sebep olan bombardımanlara hız vermeğe kadar  çarkederek 
tam bir dönüş yapmış bu lunmaktadır. Bu, Birleşik Amerika için hem para
doks, hem de yüzkaras ıd ır. Dahası va r :  Bu, Bağımsızl ık Deklôrasyonu'ndan 
vazgeçi lmesi, yani memleketin doğ u m  belgesin i n  Conson'la r, Rask' lar  ve 
Mek-Namara' lar  tarafından yırtı l ıp  atı lması demektir. 

Yeryüzünün Doğu ve Batı ya rısı nda dehşet saçan bombardımanlar  ve 
Viyetnama zehirl i  gazla da hücüm ! Işte 1 964 seçimönü kampanyasında 
aş ı rı gericiler Goldvotı r' ı n  ağzından böylesine bir harbin tel lô l l ığ ın ı  yapı
yorlardı. Amerikan seçmenlerin i n  ezici çoğunluğu işte bu çeşit b i r  harbi 
reddetmişlerd i .  Halk, Conson'un gerçekten barış isted iğine inanarak, onun, 
ş imdiye kadar h içbir  Amerikan Başkan ına nasip olmamış b i r  seçim başa-
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rısı kazanmasına yard ım etmişti. Ve Amerikan seçmenleri ş imdiye kadar 
h içbir zaman böylesine kabaca a idatı im ış  değ i l lerdi .  Onlar barışa ey ver
m işlerd i .  Aldıkları karş ı l ı k  ise, Güney Değu Asyan ın  barışsever b ir  küçük 
halk ına karşı saldırı harbid ir ;  yeryüzünün öteki yarı d i l iminde de Deminik 
Cumhuriyetin i  sözün tam an lamiyle işgaldir. 

Lendra'da çıkan «Tayms .. gazetes in in Vaşingten muhabiri ,  b i r  yazıs ında, 
ekuyucularına,  Viyetnamdaki müdahale harbinden serum lu  elan ın  baş
kası değil , yen i  seçi len Amerika Başkan ı 'n ın  ta kendis i  elduğu gerçeğ in i  
.. an lamanın  önemi .. nden  bahsederek şöyle diyer :  

.. Harekete geçirdiği  uçak lar  ve gemilerle onun a rasında hemen hemen 
başka kimse yektur. HarekM p ıan ların ı  hazırl ıyo n  yüksek rütbeli subay
ların iş in in sadece hava hücum ları çerçevesi içinde kaldığı  söylenebi l i r. 
En başta ki Teksasl ı ,  uçuş p lan ın ı  ortaya atmadı kça ve bomba yükünün ne 
çeşit olacağın ı  kararlaştırmadıkça, bu subaylar müteakıp hücumun ne 
zaman yapı lacağ ın ı  b i lmezler . . ... 

Consen'a göre, Amerika l ı la r, Viyetna ma, .. hü rriyeti ve demokratik pren
sipleri savunma .. adına ayak basmışlardır .  Bu lôf hiç de o rij ina l değiL. Zira 
Ing i l iz Kra l ı  Je·erc i i i  bundan i kiyüz yı l  evvel devşirme askerlerin in  Ameri
ko.,1o. o.,1ak bo.smasırll o.ynı lôfebe\iği ile haklı göstermek istiyerdu \ 

Şimdi Latin Amerikada Censon hükümeti n in  kendi başına sardığ ı  politik 
dertlerin suçunu Meskova 'n ın, Pekin ve Havana'n ı n  üstüne atmak, Her-tutar 
tarafı olmasa da, elbette kolayd ı r. Zaten, Censon'dan, bu suçu gerçek 
suçlu ların ,  yani kendi hükümetin in  ve Beyaz Saray'da kendis inden önce 
hükü met edenlerin üstüne atmasını beklemek hepten de fazla o lur. 
Burada, sözgeliş i ,  Amerikan deniz piyades in in  Demin ik  Cumhuriyetine 
daha 1 904 yı l ında, yani Küba'da fidel Kastro doğmadan önce çıkarı lm ış  
olduğunu hatırlatmak yeter san ı rız. Yeri gelmişken, i kinci  Amerikan çıkart
masın ın ,  Oktobr Devriminden b i r  yıl önce, 1 9 1 6'da Rusya'ya yapı ld ığ ın ı  
da hatırlata l ım .  Gel  gör k i ,  Bay Consen, 1 904 çıkartmasın ın  suçunu o 
zaman henüz değmamış  Kastre'ya, 1 91 6  çıkartmas ın ın  suçunu da henüz 
yap ı lma mış devrime yüklemezse, k ime yükl iyeb i l i r ! 

Amerikan deni'z piyadesi geçmişte ve ayrı ayrı zamanlarda Porte-Rike'ya, 
Ha iti'ye, Henduras'a, N i ka ragua'ya ve Panama'ya da çıkarı lm ıştır. Ve bura 
hal kla rı, Menre dektrin in i, Ruzvelt' in  .. ka l ı n  sepa .. doktrin in i ,  Truman  dektri
n i n i, Ayzenhaver dektrin in i  s ı rtlarında denemişlerdir. Şimdi ise, karşı ları na,  
Censen dektrin i ,  yani .. Ancak l ind ın  B. Censen'un müsaadesiyle mi l l i  kur
tuluş .. şekl indeki eski ş iara dayanan yeni dektrin çı kmaktad ı r  . 

.. Nüyork Tayms .. gazetesinin,  "Pentagon için sesli olarak düşünür ve de 
pelitikacı sefistikası yapmağa vakti yoktur .. d iye andık la rı askeri gözlemcisi 
Hansın Belduin ,  Birleşi k Amerikan ın  yürüttüğü sömürge harplerin in  sebep
lerin i ,  çok daha büyük bir açıkl ık ve çek daha az ikiyüzlü lükle  şöylece 
belirtti : 

.. Bütün bu h ürriyet ve demekrasiyi savunma fi ıan ıafları, .. mükemmel b i r  
uydu rma .. ve düpedüz .. ikiyüz lü lük  .. tür .  Bizim Viyetnam'da harbetmemiz in 
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a ltında yatan sebebin, Saygon'da dem6krasiyi veya hü rriyeti savunmakla 
pek az i lgis i  vardı r.» 

Bolduin şöyle deva m ediyor: «Biz Viyetnamda, Birleşik Amerikan ın  dün
yaca itibarı ve gücü adına harbediyoruz. Bunun için de Viyetnama 200 
binden 1 m i lyona kadar asker göndermeğe değer san ı rım .» 

Büyük biznesmenlerin tercümanı  olan «Yunayted steyts niyus end vorld 
ri port» dergis ine göre ise, sebep şu : «Hindiçini 'de zaferi kazananın 
önünde, yeryüzünün en zengin  bölgelerinden biri açı lacaktır . . .  Gerçekte, 
orada, ko lay, kauçuk, pir inç ve en öneml i  stratej ik  ham maddeler için har
bedi lmektedi r.» 

Bu sözlerden de anlaş ı l ıyor ki, Bi rleş ik Amerikan ın  Viyetna mdaki müda
hale harbi ve sa ld ırı la rı emperyalist ha rptir, ve bütün emperya l ist harpler 
g ib i  haksız ha rptir. Güney Viyetnam ha lkı için ise, bu harp, vaktiyle Ame
rikan ha lkı n ı n  yaptığı  bağ ımsız l ık  ha rbi i le eşit an lamdadır ;  başka b ir  
deyişle, bu, yabancı işgalci lere ve yerli uşaklarına karş ı ,  hü rriyet ve bağım
sızl ı k  uğrunda yürütülen bir hak l ı  ha rptir. 

Güney Viyetnam ve Domin ik  Cumhuriyetindeki Amerikan müdahalesi, 
d ünya halk ların ın  mi l l i  kurtuluş hareketine karşı harp ilanı demektir. Ama 
dünya ölçüsündeki a nti-emperyal ist devrim in  içinde ters-devrim ihracat
Çlsı o larak  hareket etmek, herkes tarafından suçlanmaktan ve tecrit edil
mekten başka sonuç veremez. 

Viyetnam ve Domin ik  Cumhuriyeti ha lklarına karşı g i riştiği ha rpte Bir
leşik Amerikan ın  müttefikleri arasında kim leri görüyoruz"? Her şeyden önce, 
Amerikan emeklisi ve kocamış b i r  müstebit o lan Çan Kay-şek'i, sonra 
Güney Kore kukla ve uşa klar ın ı ,  onla rı n  a rd ında da Franko ve Salazar gibi 
d iktatörleri görüyoruz. Bu hayasız lar kumpanyası içinde, Napolm ve zehirl i  
gaz  kul lanmayı da kapsıyan Conson-Goldvot ı r  çeşidinden b ir  harbin baş 
avukatl ığ ı  rolünü  yükümlendiği söylenen Ingi l iz  işçi hükümeti Başbakan ı  
Harold Vilson'u da görmek haz in  şeydir. Gerçi bu rol ü  yükümlenmek, Par
ıamento'da ta raftarları arasında yüzden fazla mebusun kendisine karşı 
isyan etti kleri Vilson'a, partisi içinde de itiba rını  kaybettirerek çok paha
l ıya mal o lmuştur. En çok endişe uyandı ran  da, onun politi kasına Gold
votı r' ı n  hayran olması  ve Muhafazaka rlar ın l ideri S ı r  Aleg Dıglas Hyum'un 
o lümcü l  kucaklamalarıd ı r. 

Bağımsız l ık Dekıa rasyonu'nun çiğnenmesi, Bi rleşmiş Mi l letler yasasını  
çiğnemeğe doğru b ir  başlangıç peşrevid i r. BM Genel Sekreteri U-Tant'ın 
kulağına eğ i len Rask, Viyetnam meselesinin BM Yasası gereğince barışçı 
görüşmelerle çözül mesin i  istiyen Genel Sekreterin tekl ifinden Başkan Con
son'un «çok üzüntü duyduğunu» söylemekle yetinmişti r !  

Ing i l i z  Başbakanı da dahi l o lmak üzere Amerikan ın  Nato m üttefikleri 
(Vaşington ile münasebetleri, fakir akraba muamelesi görmekten başka 
bir ayrı ca l ı k  taşımıyan m üttefikler), Kuzey Viyetnamın bombalanması kararı 
bakım ından tamamen karan l ı kta tutuldular. Amerika Devletleri Teşki ıatı 
üyesi devletlere de aynı mağru r  ve küçümseyici işlem yapıldı. Amerikan 
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Kongre'sine gel ince, onu, Kuzey Viyetnam ın  bombolonması ve Dominik  
Cumhuriyetine a sker gönderilmesi hakkında ancak olup-bitti kabil inden 
enforme ettiler. Işte, «hür toplum"da demokrasi, Boy Conson'un yönetimi 
a ltında böyle çal ışmaktadır. 

Teodor Ruzvelt 1 904 yı l ı nda Dominik Cumhuriyetine i l k  defa deniz piya
desi yol ladığı  zaman, bu harekete bizzat «polise vekôlet" işini görmek 
adın ı  vermişti. Şimdi,  60 yı l  sonra , Beyaz Saray, yeryüzünün  her i ki yarı 
di l iminde. Amerikan ın  dünya egemenliği hayal i  peşinde aynı .. polise 
vekôlet" işini yerine getirmektedir. 

Pol is in kaderi pek imren i l i r  şey değ i ldir, derler. Biz daha büyük bir  
güvenle diyebi l i riz k i ,  politika a lanında jandarmanın  ô kıbeti hiç de imre
nil ir şey deği ld i r. 

Birleşik Ameri kan ın  mi l l i  m iras ın ın  gerçek koruyucuları, haritaları ve 
a nd ıaşmaları çiğniyenler ve m i lletlerarası jandarma rolünü  mi l letlerarası 
gangster rolüyle birleştirenler deği l, 1 964 yı l ında Goldvotırizmi ezici bir  
çoğunlukla  reddedenlerdir. 

Yaşington hükü metinin Viyetna m  ve Dominik  Cumhuriyetinde uygu ladığı  
çı lgı nca politikaya karşı Birleşik Amerika halkı  a ras ında a rtmakta olan 
d i renme de bütün dünyada barışın dostlarını çok sevindirmektedir. 

Alabama ve Misisipi'de a l ıp  yürüyen ı rkçı l ı k  rezaletine karşı mücadelede 
b i rçok beyaz ve siyah Ameri ka l ı  kurbanlar  verdiler. ı rkçı lar  ta rafından 
yara lanan ve öldürülenler a rasında erkekler ve kadınlar vardı, din adam
ları vardı ve dindar olmıyanlar vardı .  Belki de Amerikanın tarihinde i lk 
defa olarak,  hürriyet savaşçı ları to Beyaz Saray önünde bir  oturma göste
risi yapara k, hep bir ağızdan şu şia rı haykırd ı la r :  «Tezeiden hürriyet !" 

Birleşi k Amerikada vatandaş harbinden beri hiçbir zaman beyazla rıo 
siyahlar a rasında böylesine yığ ınsal bir  birlik olmamışt ır. Hükümetin, 
Selma'da azıtan ı rkçı laro karşı gerekli tedbirleri o lmakta gösterdiği  ayak 
sürtmeğe karş ı l ık, Viyetnama ve Karayip bölgesine onbinlerce asker gön
dermekte gösterdiği sürat, bu bel i rl i  fark, birçokların ın  gözünü açmıştır. 

Onların, Güney Viyetna m  için, Domin ik  Cumhuriyeti için, dünya emper
yalizmine karşı bağımsızl ık savaşı yürüten bütün halklar için haykı rdık ları 
ş iar şudur:  «Tezeiden hürriyet ! .. 

C. G IBONS 
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O Z E L  S AY F A L A R ı M I Z  

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesinin 

1965 Genel Seçimleriyle ilgili 

B i LD i Ris i  

Onümüzdeki genel seçimler memleketimizin m i l l i  bağ ıms ız l ı k  ve demok
rasi mücadelesinde önemli  b i r  aşama olacaktır, ve ayrı b i r  önem taşımak
tod ı r. Türkiyenin emperya l istlerle bağlarının,  halk ımız ın  ekonomik, sosyal 
ve po litik hayatı üzeri ndeki o lumsuz etkileri göz önüne a l ı n ı rsa bu önem 
bir kat daha a rtar. 

Mi l letlerarası kuvvetler dengesin in  sosya l izm, mi l l i kurtuluş hareketleri, 
barış  ve demokrasi yara rı na olara k  gitti kçe değ işmesi, sosya l ist ü l kelerin 
ve diğer barışçı devletlerin ısra rla izledikleri barış içinde yanyana yaşama 
politikası, emperyal istlerin k ışkırttı k ları soğuk  harbin gevşemesine, mi l let
lerarası gergin l iğ in  azalmasına yol açtı. Bu duru m  mi l letlere, özel l ik le 
emperyalist devletlerin tuzağına düşmüş olon Türkiye gibi  ger i  ka lm ış 
memleketlere, b i r  dereceye kadar olsun, kendi ekonomik  ve sosyal kal
k ınma yol lar ın ı  a rama fırsat ve imkôn ın ı  verdi. Bu gidişi, çıkarlarına aykırı 
gören ve kuşku lanan harpçı emperya l ist çevreler havayı yeniden bulandır
maya, dünyan ın  çeşitli bölgelerinde mi l letlerarası harp ocakları yaratmıya 
başlad ı lar. Viyetnamda, Kongoda, Dominikte olduğu gibi .  Ayni işi K ıb
rısta türlü tertiplerle ve başka metotlarla yapmaktadırlar. 

Amerikan emperya l istleri, bir yandan mi l l i  bağımsızl ı k  hareketlerini 
si lôhla ezmiye ça l ış ı rlarken, öbür yandan da geri ka lm ış ü l kelerin ekono
mik ve sosyal ka lk ınmaların ı  engellemek, onları ,  ka lk ınma ların ın  zorun lu  
şartı olan barış yolundan ay ı rmak iç in  aç ık  ve s ins i  faa l iyetleri ni a rtırdı lar. 
Türkiye bu yola yönelme eğ i l imi  gösterd iği için, Amerikan emperyalistleri n in  
entiri kala rıyla son ınönü hükümeti deviri ld i .  Mi l l i  ka lk ınmanın  gerektirdiği 
reform ları gerçekleştirme, bağımsız ve barışçı dış politi kaya dönme yetene
ğ inden yoksun bir hükümet, gerici parti lere, özel l ik le AP'ye dayanan bir 
h ü kümet kuruldu. 

Koyu gerici kuvvetler, önümüzdeki seçimlerde i kti-darı orta ksız elegeçir
miye, 27 Mayıstan önceki ha lk  düşmanı iç ve dış politikayı d i ri itmiye ve 
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tam olarak  uygulamıya hazır lan ıyorlar. Türk seçmeni oyunu  ku l lan ı rken bu 
koyu gerici politika nın,  kendi hayatı nda denediği acı sonuçlar ın ı  hatır
lamal ı ,  memleketin, sürüklendiği bugünkü durumu  göz önünde tutmal ıd ı r. 

Seçimlere katı lacak parti lerin sayısı çok olab i l ir. Bu partiler, s ın ı f  ve 
zümre menfaatleri, siyasi görüşleri, d in i  inançları ayrı ayrı o lan  insanları ,  
top lu lukları şu  veya bu ölçülerde temsil edeb i l i rler. Bugünkü ona davomız  
memleketin varl ığıyla, ha lkım ızın kaderiyle i lg i l i  m i l l i  bir davadır. Mi l le
t imizin bu davası ,  politik görüşleri, inançları ,  sınıf amaçları bi rbirine uymı 
yan  bütün ha lk  toplu lukla rı n ı  ayni a maçta, b i r  M i l l i  Demokratik Cephe'de 
bi rleştiriyor ve bi rleşmiye zorluyor. Işçi s ın ıf ı  bu cephenin  ön safında 
savaşmaktadı r. Topraksız, az toprakl ı ,  ortaha l l i ,  hatta b i r  kısım zengi n  
köylü lerin yeri bu cephededir. Anayasan ın  verdiği hü rriyetleri, anti-demok
ratik ceza kanun larıyla kısıtlanan,  27 Mayısın sağladığı  demokratik hak
ları iktidara göz dikmiş gerici b i r  parti nin,  AP-nin tehdidi a ltında bulunan 
i lerici ayd ın lar, yurtsever subayla r, öğrenci ler bu cephenin  aktif savaşçı
la rıd ı r. Yabancı tekel lerin rekabeti karşıs ında eli kolu bağ l ı  b ı rak ı lmış 
şehirl i esnaf, yerli sanayici ve yerl i  tüccar bu mücadelenin içindedir ve 
ayni cephede o lması gerekir. Karşı cephede çıkarları emperyalistlerle, 
yabancı teke l lerle birleşen yerli sermaye kodamanları ,  büyük toprak 
ağaları va r :  Vehpi Koçlar, Selekler, Bur lalar, Koperler, Demi reller, Mete
ler, Hacık ı l ıç  oğalar  ve öteki ler. Kendi çıkarları için yurdumuzu Amerikan 
boyunduruğunda, NATO ve SENTO da tutmak  istiyenler bunla rd ı r. Her 
türlü sosyal reform lara,  toprak reformuna karşı duran lar  bunlard ı r. Petrol
lerimiz in ,  madenlerim iz in yabancı tekellerden kurtarı lmasına, dış ticaretin 
devletleşti r i lmesine karşı duran lar, halk ın a l ı nteriyle, ekmek parasiyle 
kurulan devlet işletmelerini yabancı tekel ler hesabına elegeçirmek isti
yenler bunlard ı r. Ameri kaya bağlı bir d ış  politikayı çıkarlarına uygun  
görenler bunlard ı r. işçi s ın ıf ına, köylü lüğe, i lerici aydın lara, yu rtsever 
subaylaro karşı, memleketin öz menfaatlerin i  düşLinen herkese karşı gerici 
kuvvetleri teşkilatlandı ran lar  bun lard ı r. M i l li Demokratik Cephe'n i n  kar
ş ıs ında duran lar  bunlard ır. Bunlar  ş imdi ,  ilerici demokratik güçleri ezmiye 
hazı rlanıyorla r. O mit bağladık ları pa rti n in  seçimlerde kaza n ması ,  halk ı 
mızı n iç ve dış po lit ikada bekled iği i leri ad ım ları önlemekle kalmıyocak, 
uzun mücadelelerle ve kurban lar  pahasına elde edi lm iş hakların ve hü rri
yetlerin de elden çıkmasına, memlekette emperya l izmin çıkarına daha 
uygun koyu gerici rej im in  hortlamasına yol açacaktır. 

Mi l letlerarası duru m  ve halk ın baskısı ,  gerici kuvvetlerin çıkarlarını 
savunan hükümetleri i ç  ve dış politi kada bazı taktik değ iş ik l ikler yapmıya 
zorlasa da, ha l kım ız ın muhtaç olduğu köklü değişikl iği ancak, kuvvetini 
memleketin bütün demokratik i lerici  güçlerinden alan bir hükümet başa
rabi l i r. Memleketi böyle b i r  hükümet kurta rab i l i r. 

Başta işçi s ın ıfı a lmak üzere i lerici güçlerin uyan ıkl ığ ı  yurdumuzun 
mutlu geleceğin i  mujdel iyor. Fakat önümüzdeki seçim lerde mut lu bir 
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sonucu oncak i lerici güçlerin emperyal izme ve yerl i gerici kuvvetlere karşı 
bir l iğ i ,  Mi l l i  Demokratik Cephe garantil iyebi l i r. 

Bugün çözüm bekliyen en hayati memleket meseleleri : 
Emperya l ist devletlerle, öze l l i kle Birleşik Amerikayla işbirliğ i ne son 

veri lmesi, mem leketin m i l l i  bağım�ızl ığıyla bağdaşmıyan politik, ekonomik 
ve askeri an laşmaların ,  NATO ve SENTO an laşmaların ın  hükü msüz sayıl 
ması ; 

Barış  için, yurdumuzun güvenl iğ i  için b i r  teh l i ke yaratan yabancı ü sleri n 
topraklarım ızdan ka ld ırı lması ; 

Tarafsızl ık, komşu lar ım ızla, Sovyetler Birl iğiyle ve bütün devletlerle dost
luk  politi kasına, bağ ımsız, barışçı dış politi kaya dönülmesi ; 

Kıbrıs meselesi nin barışçı yollarla çözülmesi ; adanın,  başta Türkiye 
o lmak üzere bütün Yakın ve Orta -Doğu memleketlerine ve barışçı ü l kelere 
karşı b ir  atlama tahtası o lmaktan çıkmasına, yabancı üslerden temizlen
mesine yard ım edecek bir  politikan ın  izlenmesi, Kıb rıs  Cumhuriyeti n in  
toprak bütün lüğünün,  egemenl ik  ve  tam bağımsız l ık hakların ın  tan ınması,  
eşit demokratik hal kıara sahip ik i  cemaatin (Türklerin ve Rumiarın) yan
yana yaşamalarını  engell iyen emperyal ist m üdahele ve tertiplerin redde
d i lmesi ; 

Saldırgan emperyal i st devletlerin çıkarı için ha lkı m ıza ağ ı r  mükel lefi 
yetler yükl iyen askeri masrafların azaltı lması ,  ordumuzun NATO'dan geri 
a l ınması ; 

Eğitim,  sağ l ı k  ve bayındırl ı k  bütçeleri n in ,  ekonomik  kalk ınma yatırım 
ları n ı n  a rttırı lması ; 

Amerikayla bağ lanan köleştirici kültür anlaşmasın ın bozu lması ,  m i l l i  
eğitim imizi kontrolü a ltına a lan Amerikan eğitim misyonunun  faaliyetine 
son veri lmesi ; 

Işçi s ın ıfı n ın  ekonomik, politik ve ideolojik m ücadeles in i  engell iyen, 
Anayasaya aykırı kanun ve tedbi rlerin kaldırı lması ,  işsiz l iğ in önlenmesi, 
işçilerin yaşama şartlar ın ın  düzelti l mesi, emperyalistlerin ha rpçı a maçlarla, 
ve gericilerin eliyle kışkırttı k ları antikomünizm propagandasına son veri l 
mesi ,  Komünist Partis in i  yasaklıyan ,  ve memleketin bütün demokratik güç
leri n i  tehdit eden faşist ıtalyan konuri lar ın ın ka ld ı rı lması ; 

Topraksız ve az topraklı  köylülere toprak sağl ıyacak, derebeyl ik a rt ık la 
rı n ı  yokedecek köklü bir  toprak reformunun gerçekleştiri lmesi ; 

Köyde fakir ve ortahal l i  köylüye, şehi rde esnafa az faizle bol kredi 
sağlanması ; 

Küçük memurların ,  dar gelir l i lerin geçim sıkıntıs ını g iderecek özel 
kanun lar  çıkarı lması ,  hayat pahal ı l ığ ına karşı köklü tedbirler a l ı nması ,  
ada letli bir  vergi sistemi kuru lması ,  emekçi ha lkı n  s ı rt ına yüklenen vasıta l ı  
ve  vasıtasız verg i lerin azaltı lması ; 

Ekonomik  bağ ı msızl ığ ım ız ın başl ıca etkeni o lan i ktisadi devlet sektörü
nün  korunması ve halk ın  yararına işler bir şeki lde düzen lenmesi ve gel işti
ri l mesi ; 
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Yabancı sermayeye özel haklar. yabancı kumpanyalara i mtiyazlar tanı
yan kanunlar ın kaldırı lması .  memleket ekonomisi n in  ki l it yerlerin i  tutan 
veya tutmıya çal ışan yabancı işletmelerin ve bu a rada petrol lerin. maden
Ierin devletleştiri l mesi. yabancı tekeller ve onları n  yerli ortakları yara rına 
ve mi l l i  ekonomimiz in  zararına işliyen dış ticaretin devletleştiri lmesi ; 

Devletin idari ve siyasi cihazında köklü. demokratik d üzeltmeler yapıl
ması .  pol is teşkiıôtı n ın .  a nti-emperyal ist ve demokratik hareketlere karşı 
bir baskı ve s indirme vasıtası o lmaktan çıkarı lara k. memleketin m i l l i  men
faatlerine gerçekten hizmet edecek şekilde yeniden düzenlenmesidir. 

Bunları benimseyen ve çözümlerin i .  hedefi bi len parti veya partiler. hal
kımızın. bütün i lerici güçlerin desteğine güvenebi l i rler. 

Uzun y ı l lardan beri g izl i  çal ışmak zorunda b ı rakı lan Türkiye Komün ist 
Partisi. seçimlere bir parti olarak  katı lamıyor. Fakat halk ımız ın kurtu luşu. 
m utlu geleceği uğrunda savaşına.  her türlü  baskı lara .  zorluklara rağ men 
devam ediyor. Türkiye Komünist Partisi. anayurdumuzun kaderiyle i lg i l i  
her meseleyi. sadece i ktidara geçmek a macıyla değ i l . halk ımız ın bugünkü 
ve yarınki menfaatleri bakı mından ele o lmayı. değerlendirmeyi ve yolunu 
ono göre çizmeyi b i r  yurt borcu b i l iyor. Türkiye Komünist Partis i  bu seçim
lerde oy i stemiyor. halk ımız ın oy vereceği partin in  memleketi n bugünkü en 
önemli istekleri n i .  bir dereceye kadar olsun. karş ı lamayı a maç edinen 
parti ve partiler olmasın ı  i stiyor. 

Hazira n  1965 
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Avrupa kapitalist ülkeleri komünist partilerinin 

Bi LDi R is i  

1 965 Haziran ın ın  1 ,  2 ve 3'ünde Brükselde Mi l letlerarası Rogier Merke
zinde, Avrupa kapital ist memleketleri komün ist partileri n i n  konferansı 
yapı ld ı .  

Belçika Komünist Partis in in  daveti i le, toplantıya şu partiler katı ld ı : 
Alman  Komünist Partisi , Alman B i rleşik Sosyal ist Partisi (Batı Berl in), Avus
tu rya Komünist Partisi, Belçika Komünist Partisi, Kıbrıs I lerici Emekçi Halk 
Partisi (AKEL), Danimarka Komün ist Partisi, Ispanya Komünist Partisi, F in
lônda Komünist Partisi , Fransız Komünist Partisi ,  i ngi ltere Komünist Par
tis i ,  Yunan Komünist Partisi, ı rlanda (Kuzey) Komünist Partisi, ı rlanda 
(Güney) Emekçileri Partisi, italya Komünist Partis i ,  Lüksemburg Komünist 
Partisi, Norveç Komünist Partisi, Hollônda Komünist Partisi, Portekiz Komü
n ist Partisi , ısviçre Emek Partis i .  

Gündem 

Konferansın gayesi şu idi : Aktüel ve önemli  meseleler hakkında f iki r ve 
tecrübe değiş-tokuşunda bulunmak ve bu meseleler etrafında ahenkl i  b ir  
faa l iyet sağl ıyab i lmek için, bel i rl i  sayıda ortak sonuçlara varmak. Kon
ferans çalışmala ra başlad ığ ında, bu a maçlara uygun olan bir gündem 
kabul edi ldi. 

1 .  Amerikan ın  Viyetnamdaki saldır ıs ına karşı halkların birleşik savaş ın ı  
kuvvetlendi recek tedbirlerin a l ı nması  ve dünya barış ın ı  korumak iç in Viyet
nam halkı  ile dayanışma.  

2. Avrupa güvenl iğ i  i le i lg i l i  meselelerin i ncelenmesi : Alman mi l itariz
m ine, M LF (Çok Taraflı Atom si lôhla rı Komutan l ığ ına), Atlantik veya Av
rupa atom vurucu güçlerine, çekirdeksel s i lôhlanman ın  öteki şekil lerine 
karşı, atomsuz bölgeler meydana getirmek, s i lôhsızlanma tedbirleri almak, 
avrupa kollektif güvenl iğ i  sistemi v .  s. iç in savaş. 

Ayrıca Doğu Akdenizdeki (Kıbrıs) durumun d i kkatle ele a l ınmas ında 
anlaşmaya varı ldı .  

3. Faşizmin  kurbanı  halkla rla (Ispanya, Portekiz) ya da baskı n ın  başka 
şeki l lerin in  ku rbanı  hal klarla (Yunanistan,  Federal Alman Cumhuriyeti) 
daya nışma yol la rı n ı n  gel işti r i lmesi. 

Bu değişi k konular  üzerinde sam im i  ve kardeşçe bir münakoşa yapı l 
m ıştır. 
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Viyetnam ve Santo Domingoda Amerikan müdahalesine karşı 

Konferans  Amerikan ın  Viyetnama barbarca sald ırı s ın ı  suçladı .  Viyetna m  
Demokratik Cumhuriyetine, Güney Viyetnam halk ın ın  bağı msızl ı k  hakkına 
karşı  yönetilen bu sald ırı adım adım dünya barış ın ı  tehdit ediyor. Bu konu
lar  üzerinde kabul edile n .  çağ rı ,  imzal ıyan  partilerin dayanışmasın ı ,  büyük 
ölçüde ve b irl ikte faaliyette bu lunmak kararları n ı  teyid ediyor. 

Domini k halkı  ile dayanışma çağrısı kabul edi ldi .  Bu çağrı Amerikan 
emperyal istlerin in m üdahalesi n i  suçlamaktad ı r. 

Avrupanm güvenliği için 

MLF'i çabuklaştı rmak, yahut çekirdeksel s i ıah lanmanın başka şekil lerini 
dayatmak, Ingi l iz  hükümetin in  tekl if  ettiği Atla ntik, Avrupa, mil l i  yahut 
ANF (atlantik çekirdeksel kuvveti) yaratmak gibi ,  Amerikan, Batı Alman 
emperya l istleri n in  ve öteki NATO üyelerin in  gayretleri karşısında, konfe
rans endişelerin i  bel irtmiştir. Bütün bu projelerin amacı  Batı Almanyanın 
çekirdeksel s i lah lar kumanda merkezine g i rmesini  sağlamaktır. 

Çeşitli mem leketlerdeki komünist partilerinin birleşik faa l iyetleri hak
kında, değiş ik  barışçı kuvvetlerin, barış ha reketin in ,  sendi kaların ,  gençl ik  
ve kad ın  teçki ıatları n ın  bu teşebbüslere katı lması  hakkında karş ı l ı k l ı  
haberleşmelerde bu lunuldu. Konferansa katı lan lar, bu faaliyetlerin a rtan 
yankı lar ın ı  tesbit etmişlerdir. Bu faal iyetler ha lk  efkarında ve bazı hükü
metlerde yeni tutum la rı n  gelişmesine yard ım  etmiştir. 

Soğuk  harp politikasına, Avrupa kıtas ın ın  bölünmesine ve NATO yolu i le 
Amerikan müdahelesine karş ı ,  Avrupa halk ları n ı n  menfaatlerine ve d ünya 
barışına uygun b ir  a lternatif iş lemek m ü m kü nd ü r :  Avrupan ın  ortak g üven
l iğ i .  Yan i  barış içinde yanyana yaşamak prensipi ,  sosyal sistemlere ve 
mi l l i  menfaatlere hü rmet temeli üzerinde, bütün Avrupa ha lkları a rasında 
yeni bağlar kurmak meselesi. 

Konferansa katı lan lar  şu kanıdadı r :  Harbin bitişinden yirmi yı l  sonra her 
şeyden önce mi l letlerararası durumu normal leştirerek patlama tehl ikele
rini ortadan kaldırmak gerek. Almanya çekirdeksel s i ıah lardan temizlen
meli .  Demokratik Alman Cumhuriyeti tan ınmal ı .  Bugünkü Avrupa hudut
ların ın  donukulmazl ığ ı  i lan  edi lmel i .  Batı Berl ine serbest ve asker/ikten 
tecrit edi lm iş şehir  statüsü tan ınma l ı .  iki Alman devleti ile barış a ndlaş
ması  imza lanmal ı .  

Çeşitli memleketlerde geniş  çevreler, Avrupada gergin l iğ i  azaıtacak 
genel ve kontrol lü  s i lahsız lanma ve daha başka konkre tedbi rler yönünde 
o lumlu bir tutum ta k ınmış lard ı r :  Orta Avrupada, Skandinavyada, Akde
nizde, Avrupan ın  güneyinde atomsuı: ve mahdut s i lah l ı  bölgeler yaratmak, 
bazı bölgelerde mevcut s i lah la rı dondurmak v. s. Konferans yabancı ü sle
ri n varl ığ ına karş ı  savaşa büyük bir önem vermiştir. Bunun la i lg i l i  o larak 
Kıbrıstaki duru m  karşıs ında endişelerini belirtmiş ve şu çağrıyı kabul etmiş-
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lerd i r :  Bütün yabancı kuvvetler adadan çeki lmel i ,  bütün yabancı müda
ha leler durduru ıma l ı  ve Kıbrıs halk ına kaderini tayin hakkı tan ı nmalı .  

Emperyalizmin askeri paktlarındaki kr iz ve zıtları n  keski nleşmesi, bu sal
d ı rgan paktların 1 969'da sona erecek olması ,  b i r  Avrupa kaolektif güvenl ik  
s istemin in  yaratı lması  imkan ın ı  a rttırıyor. Konferansa katı lan lar, NATO ve 
Varşova paktları a rasında sald ı rmazl ı k  an laşmaların ın  i mzalanmasın ın  
buna doğru çok öneml i  bir ad ım olacağın ı  takd i r  etmektedi rler. Onlar 
ayrıca kıtan ın  bütün halk ları a rasında, ekonomik, kültürel ve bütün alan
larda, tecrübe ve fikir değiş-takuşu münasebetlerinin geliştiri lmesi için 
savaşma azim lerini de belirtti ler. 

Konferansta aynı zamanda şu meseleler hakkında da fikir değiş - toku
şu nda bu lunu ldu : Orta k savaşı kuvvetlendirme i m kan la rı, işçi hareketinde 
birl iği pekleştirmek, çekirdeksel s i ıahlar ın dağ ıtı l masına karşı, s i lahsız
lanma,  Avrupa güvenl iğ i  ve halk lar a rası nda dastlu k  iç in savaşta demok
ratik güçlerin bir l iği .  

Faşizm v e  baskı kurbanı ha/k/arla dayanışma 

Konferansta faşizm ve keyfi idare kurban ı  ha l klarla dayanışma konusu 
görüşü lürken bu konuda öneml i  başarı lar ın elde edildiği görü ldü.  Bu da 
terörün geri letebi leceğin in bir  del i l idir. Bu başarı her şeyden önce ha lkla
rı nd ır. Bu aynı zamanda mi l letlerarası dayanışma öneminin b i r  belgesidi r. 
Konferansa katı lan lar  bunun p roleta rya enternasyonal izmin bir ödevi sayıl
d ığ ı n ı ,  aynı zamanda gerici kuvvetlerin ve baskı n ın  yeni lgis inin,  demok
rasi . ve i lerici l i k  davası için bir başarı olduğunu tesbit etmişlerdir. 

Münakaşala r göstermiştir ki, ele a l ınan her meselenin çözülmeSi ve her 
memleketin özel şartları içinde birleşik hareket için çok büyük imkan
lar  vardır. 

Ta rihi şartlar icabı, işçiler, demokratik kuvvetler, ıspanyol halk ın ın  özgür
lügü davasında işbirl iği için ortak bir zemin bulmuşlard ı r. Frankoculuga 
karşı savaş, işçilerin, köylülerin ,  öğrencilerin, kültür çevreleri n in  tekrar
lanan geniş yığ ı n  hareketleri ile yen i  bir hız kazandı .  Son Londra konfe
ransında olduğu gibi ,  ı spanyol halk ı  ile dayanışma için, komünistler, sos
yalistler, h ı ristiyan lar, işçi sendika la rı ve öteki demokratlar m i l letlerarası 
ö lçüde ve birçok memleketlerde ortak hareketlerde bulundular. Konfe
ransa katı lan lar, komün ist parti lerin in şu isteklerin i  teyid etmişlerd i r :  Bu 
konferansta a l ınan teşebbüs kara rların ın  uygu lanması ; özel l ik le bas
kıya karşı, bütün siyasi tutukları n  ve sürgünleri n affı için, sendika özgür
lüklerin in  iadesi için savaşa yardım  . . .  Konferans, ı spanyol halk ın ı ,  demok
ratik hü rriyetleri için savaşta desteklemeye çok büyük b ir  önem ver
mektedir. 

Portekiz halk ın ın  k ırk y ı l l ı k  faşist idareden sonra ,  feci şart lar a ltında 
savaşın ı  devam ettirmek zorunda kald ığ ın ı  önemle belirtmek gerek. Bu 
savaş durmadan büyüyor, halk ın her tabakasından yeni güçler bu savaşa 
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katı l ıyor, böylece Salozor d iktotorası o rtan güçlükler karşısında kalıyor. 
Bazı tutukların serbest bırakı lması  için sonuçlar elde edildi ,  fakat keyfi 
baskı ve işkenceler devam ediyor. Si lôhl ı  kuvvetler arası nda bir  hareket 
belirmektedi r. Bu hareket özel l ikle, Angola. Mozambik  ve Portekiz Ginesi 
ha lkların ın  bağımsızl ı k  haklarına karşı yürütülen sömürge savaşını  protesto 
etmektedir. Konferans, Portekiz ha lkıyla dayanışmasın ı  i lôn ederken, Porte
kiz sömürgeleri hal klarına da destek olduğunu açığa vurur. 

Yunan ha lkı enerj i k  bir  savaşla neo-faşist Karamanl i s  hükümetini devirdi 
ve durumun iyileşmesin i  sağladı. Bununla beraber, baskı şekilleri devam 
ediyor;  olağanüstü hal  kanunları  ortadan kaldır ı lmış deği ld i r. Mültecilerin 
yurtlarına dönmesine müsaade edi lmiyor; demokratlar  hôlô hapsedi lmiş
lerdir. Konferans, Yunan Komünist Partis in in  legal olma isteğin i  destekler. 

Alman Federal Cumhuriyeti nde Eylülde yapılacak genel seçimler yak
laştıkça. 1 956-danberi yasaklanmış  o lan kahraman Alman Komünist 
Partis in in  l egal  çal ışma a rzusu. özel l ik le aktüel bir istektir. çağım ııda 
büyük bir rol oynayan komünist fikirleri n yayı lması ve komünistlerin seçim
lere katı lmaları yasaklandığı bir  s ı rada yapılacak seçimlerin gerçekten 
demokratik nitelikte olacağı söz konusu olamaı. Konferans, Alman Komü
nist Partisi n in  legal hayata dönmesin i  desteklerken. bu f ikrin  Federal 
Almanyada geniş çevreler tarafı ndan paylaşı ld ığ ı n ı  görmekle sevinç duyar. 
Konferans, aynı zomanda bütün demokratik ve barışçı güçlere serbestçe 
teşkilôtlanma hakkı n ı n  tanı nmasın ı  ve her türlü kovuşturmaya son veri l 
mesin i  ister. 

Kardeş partiler birliğini kuvvetlendirmek 

Konferans konuşmaları s ı rasında. gelecekte Avrupa kapital i st memle
ketler komünist partileri arasında ortak önemi olan meseleler etrafı nda 
yeni bir  bu luşma tertipleme imkônları defalarca söz konusu oldu. 

Konferansa katı lan lar, çal ışmaları n  sağladığı anlaşma noktaları için 
memnun luklarını  açığa vururken, işçi s ın ıf ın ın,  ha lk ların ,  bütün komünist ve 
işçi hareketi n in  menfaati icabı ,  kardeş parti lerin faal iyet birl iğini  dur
madan a rttırma arzusunu da bel irtir. 
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