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Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 

Proletaryamn sımf müttefikleri 

G. Emon, A. Levkovski 

Başlıca üç sımfsal güç 

Proletarya ne bir ülkede, ne de dünya çapında tek başına üstüngelemez. 
Evet, bugünkü dünyada temel sınıf mücadelesi proletarya ile burjuvazi 
arasındaır. Ama «arınmış» kapitalizm olmadığı gibi, onun sınıf yapısı da 
bileşiktir. Lenin derki: « ... Kapitalist ve yarı kapitalist toplumda yalnız üç 
sınıf biliyoruz: Burjuvazi, küçük burjuvazi (onun başlıcası köylülüktür) ve 
proletarya». 

Olmekte olan sömürücü kapitalist düzenin güçlerine karşı ortak savaşta 
işçi sınıfının öteki emekçi tabakalarla sımsıkı ittifak kurması zorunluğunu 
bilimsel sosyalizm teorisi sağlam temellere oturtmuştur. Sosyalist devrimin 
strateji ve taktiği, hepsi bir yana, bunun özü, belli bir ülkede, belli bir 
aşamada, ortak savaş temelleri üzerinde, genel ödevleri gerçekleştirmek 
işinde, eninde sonunda sosyalizmin üstüngelmesini sağlayacak savaşta 
proletaryanın başka sınıf güçleriyle ittifak kurması için özellikle yollar ve 
yöntemler bulmaktır. 

Burjuvaziyle proletarya arasında kalan ara sınıf güçlerine, Marksist 
dilde, çoğu zaman, küçük burjuvazi denilir ve bunlar bir kategoriye soku
lur. Oysa, ara güçlerin ekonomik temelleri, terkipleri. durumları ve ideoloji
leri yerinde saymıyor, değişiyor. 

Geçen yüzyılda, Marksizmin kurucuları, proletarya devriminin üstün
gelebilmesi için ona köylü harplerinin ikinci bir baskısını eklemek gerektiği 
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tezini ileri sürdüler. Bu tez kapitalist dünyanın bugünkü koşullorına uygu
lanabilir mi? Devletçi kapitalizmin Batıda bu «ekleme» niteliği değişmiyor 
mu? Devrimci hareketi geliştirmek için bu sorulara karşılık vermek canlı 
bir zorunluktur. 

Emekçiler ve sömürülen sınıflar 

Küçük burjuvazinin mül kiyeti vardır, üstelik üretim araçları üzerinde de. 
Ama kendisi de çalışıyor. O hem mal sahibidir, hem emekçi, hem patron
dur, hem işçi. Bu sınıfın sosyal varlığının, yaşantısının her yönüne işliyen 
ikiliğin derin kökleri burodadır. Kapitalist devlette küçük burjuvazi, büyük 
sermoyenin her zaman ezdiği, sömürdüğü bir sınıftır. Ama gene de, duru
munun kendine göre özelliği (ve mülkiyet karakteri) yüzünden küçük mal 
üretmenlerinin sömürülme niteliği, biçimi, yöntemi işçinin sömürülme nite
liğinden, biçiminden, yönteminden farklıdır. 

işçi sınıfı da, küçük burjuvazi de, objektif olarak, kapitalist sömürmeğe 
karşı savaşırlar, ama çoğu zaman başka türlü savaşırlar. Gene de bu 
başlıca i ki emekçi sınıfı birbirine biteviye yaklaştıran, küçük burjuvazinin 
ham hayallerini sürekli yıkan, dağıtan canlı etkenler vardır. Eskiden küçük 
burjuvazinin kapitalizme karşı çıkışları ve savaşları, tarih içinde ömrünü 
yitirmiş toplumsal üretim biçimlerini savunmakla bağlıydı. Şimdi onun 
durumu kökünden değişmeğe başlamıştır. 

Küçük burjuvazi yalnız tarihsel bir kategori değildir. Tarihsel gelişmenin 
akışında, küçük burjuvazinin içinde ayrışmalar, bölümleri arasında yer 
değiştirmeler, gruplaşmalar oluyor. O, değişik dönemlerde, değişik ülke
lerde ayni şey değildir. Onun terkibini, kendine özgü politikasını, örgüt
lerini, ideolojisini değişen koşullar içinde, yahut prensip bakımından büs
bütün başka koşullar içinde her zaman dikkatle incelemek gerek. Bu 
sınıfın, öteki iki sınıftan nitelik farkı, kapitalizmin gelişmesiyle dağılması, 
parçalanmasıdır. O her zaman kendisinin çöküş ve dağılış bulutları için
dedir. Reel, gerçek hayatta, küçük burjuvazinin «cetbeced» tabakaları 
olan zanaatçıların ve köylülerin ekonomik bakımdan zayıflamaları başta 
gelir. Bu olay onların doğrudan doğruya yerlerinden atılmalarıyla değil, 
çoğu zaman ekonomik hayatta rollerinin daralmasıyla, yaşama koşullarının 
kötüleşmesiyle, geçim darlıklarının artmasıyla oluyor. Bu süreç uzundur. 
Bazan belli bir oranda sal lantısız kalır, yerinde sayar. Ama genel çizgi le
riyle özelliği böyledir. örneğin, Amerikada 1820'de işçilerin dörtte üçü 
tarımda çalışıyordu. 1880'de çiftçilerin oranı yarıyarıya indi. 1949'da bun
ların sayısı, memlekette kendi başına çalışanların sekizde birine düşmüş
tür. Küçük çiftçilerin hem oran, hem mutlak sayı bakımından azaldıkları 
meydandadır. Bundan sonraki yıllarda bu süreç kesilmemiştir. 1945'den 
1960'e kadar küçük çiftçilerin sayısı, aşağı yukarı dörtte bir 1,5 milyon 
eksiimiştir. ıskandinavya ülkelerine de bakarsak ayni şeyi görürüz. Nor
veçte tarımda çalışan ehalinin sayısı 1930'Ia 1960 yılı arasında 838 binden 
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547 bine, orantısı ise iki misli, % 29,8 den % 15,2'ye düşmüştür. Isveçte 
1945'ten 1 965 yılının başına kadar köylünün sayısı 800 bin azalmış ve 

- bugün 275 bindir. Başka bir deyimle % 8'dir. Gelişmiş kapitalist ülkelerde 
bunun benzerini görürüz. Dahası var. Bu eğilim, bu süreç bundan böyle 
de gidecektir. Resmi hesaplara göre, Amerikada 1975 yılında, tarımda 
çalışanların sayısı 3 milyon 900 bine, % 4,5'ğa düşecek. Isveçteyse, 1 982 
yılında % 5'e, 165 bin kişiye inecektir. 

Kent küçük burjuvazisin, yani onun ikinci tabakasının başına da, çoğu 
başka türlü olmakla beraber, aşağı yukarı onun eski kuşaklarının başla
rına gelenler tekrar edip gidiyor. Küçük burjuvazinin bu kolu da boy 
atamıyor, onu finans sermaye durdurmuştur. Bugün artık durumunu yitiri
yor. Maddi üretim alanındaysa pozisyonlarını terkediyor. Fabrika üreti
mine uyarak, işi tamirciliğe yahut endüstiri mallarını sürmiye .. dökerek» 
tutunmak çabası savaşın sürüp gittiğini gösterir. Oysa özel tekelcilik, 
küçük alış veriş, küçük bezirganlık alanına da yavaş yavaş dalıyor, bu işle 
uğraşanları işsiz bırakıyor, yaşama koşullarını bozuyor. Çöküş ve dağılış 
sürecinde, çağına ve ülkesine göre, geçici sosyal gruplar ve grupçuklar 
kısa veya uzun bir zaman yaşıyorlar, daldan dala geçiyorlar, (kimi küçük 
burjuvadan basbayağı burjuva oluyor, kimi küçük burjuvadan proleter 
oluyor). 

Amerikan ahalisinde küçük çiftçi bölümü azaldığını gösteren istatistikler, 
küçük burjuvazinin �tükenen» kolu hakkında genel bir fikir veriyor. Ama, 
onun çöküşünü, dağılışını göstermiyor. Çünkü, geri kalan küçük çiftçiler 
de içinden yıkılıyor, mülkiyetini, tapusunu yitiriyor. Daha 1890 yılında 
küçük çiftliklerin yarısı, 1930'daysa dörtte üçü ipotekte, rehindeydi. 1945'te 
küçük çiftlik sahipleri, memlekette kendi başına iç gören ehalinin ancak 
% 6'sını tutuyordu. Ostelikte bunlardan bir çoğu da kapitalist işletmecile
rin elindedir. Görülen süreçin tıpkısı zanaatçıları da sarmıştır. Norveçte 
zanaatçıların mutlak sayısı 1920 yılında 93 binden 1 960 yılında 1 24 bine 
yükselmiştir. (Kendi başlarına iş görenlerin oranı % 8,8 den % 10'0 yük
selmiştir). Ama bunlar arasında gündelikle, ücretli çalışanların sayısı daha 
fazla yükselmiştir: 56 binden 107 bine çıkmıştır. Demek, önümüzde küçük 
burjuvazinin yaşama �alanının» kesin daralması, onun hızla aratan yoko
luşu duruyor. Burjuva karargahından kara niyetli yazarlar bağırıyor: «Ama 
hayatta herşey bileşiktir, Marksizm yanılıyor», diyorlar. Evet, hayat bileşik
tir. Yukarda söylenenler de küçük burjuvazinin yalnız ayrı ayrı tabaka ve 
bölümlerinin azaldığını gösteriyor. V. ı. Lenin, sanki özellikle vu çeşit 
eleştiriciler için olacak, eski küçük burjuvazinin dağılış sürecini incele
dikten sonra diyor ki: .. Ama tarımda ve endüstiride küçük burjuvazinin 
«kenara itilmesi» ile yanyana «yeni orta bir tabaka» . . .  yeni bir küçük 
burjuva tabakası, bir aydınlar tabakası doğuyor ve gelişiyor. Kapitalist 
toplumda bunların da yaşamaları gittikçe zorlaşıyor. Bl,Inlar da, yığın
larıyla, bu topluma küçük üreticiler gözüyle bakıyorlar». 
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Bu yeni tabaka nedir? Durumu nedir? Lenin bu soruyu cevaplandırıyar: 
«Kapitalizm halk emeğinin her alanında memur sayısını özel bir hızla 
artırıyor, gittikçe daha çok aydın istiyor. Aydının, öteki sınıflar arasında, 
kendine göre bir durumu vardır. Bir yandan bağları ve görüşleriyle bir 
parça burjuvaziye, öte yandan bir parça da ücretli işçiye yanaşıyor. Kapi
talizm aydının özgürlük durumunu elinden aldıkça onu bağımlı ücretli 
duruma sokuyor, onun yaşama düzeyini düşürüyor». 

Kapitalist üretim yönteminin gelişmesi aşamaları ayni zamanda sözünü 
ettiğimiz sınıfın durumunda, terkibinde, yapısında süregelen değişikliklerin 
de aşamalarıdır. En önemlisi de bu sınıfın oranlı ekonomik bağımsızlığını 
büyük çapta yitirmesidir, büyük sermaye tarafından sömürülmesinin hızla 
artmasıdır. Tekelci sermaye çağıyla küçük burjuvazinin çıkışları gitgide 
daha belirli, daha keskin bir tekel düşmanlığı yönünde gelişmektedir. 

Yeni orta tabakalar ve hangi sınıftan oldukları 

Kapitalizmin genel buhranı döneminde, Batı ülkelerinde aydınların rolü 
arttı. Bu olayın modern bilimsel teknik devrime rastlaması olağanüstü 
değildir. XiX. yüzyılın tipik aydını olan özel doktoru, avukatı, gazeteciyi, 
ressamı gitgide ikinci plana itiliyor, mühendisler, teknisyenler, yönetmen
Ier, devler memurları öne geçiyor. Böylece, yeni orta tabaka denilen bir 
problem ortaya çıktı. 

R. Mills'in, 1951'de basılan: «Beyaz yakalılar, Amerikan orta tabakaları» 
kitabı, hemen, bu konu üzerinde büyük bir ilgi topladı. «Beyaz ya ka» yeni 
orta tabakaların takma adı oldu. Kitap şu satırlarla başlar : «Beyaz yaka
I ı lar sessizce bugünkü toplumun içine kaydılar. Bunların geçmişle her 
hangi bir ilişkileri varsa da bu, üzerinde durulacak bir olay değildir. Bun
ların arasında her hangi bir amaç varsa, bu do onları bir doyanışmaya 
götürmez. Onların her hangi bir gelecekleri varsa, bu da onların ortak bir 
çabası değildir. Eğer onlar her hangi bir şeye özeniyorlarsa, o do orta 
yoldur. Ama bu orta yol do varılacak bir şey değildir. Kuruntularındaki 
toplum do bir hayal yoludur. Içten ayrılmışlar, parçalara bölünmüşlerdir, 
dıştan daha kuvvetli güçlere bağlıdırlar». Bu niteleme onların ikili özünü, 
durumunu kopsıyon öfkeli, ısıncı bir nitelemedir, oma pek te adaletli 
değildir. 

Yeni orta tabakaların gelişmesinde, XiX. yüzyı l lo XX. yüzyılın başlarına 
kıy�sla (1870 yıl ından 1940 yı l ına kadar) köklü bir değişiklik vardır. Ameri
kada eski orta tabakaların (özellikle kent ve köy küçük burjuvazisinin) 
oranı % 33'ten % 20'ye, 1954 yıl ında % 11,9'0 düşmüştür. Yeni orta taba
kaların (yani memurların ve aydınların) oranı ise 1870'ten 1940 yılına 
kadar % 6'dan % 25'e, 1954'te % 32,2'ye yükselmiştir. 

Toptan bunların bölümü hemen hemen değişmemiştir, yarıyarıya yak
laşık kalmıştır. En yeni tabakalarda da değişiklikler olmuştur. Bütün bu 
orta tabakalarda yönetmen kategorisi 1870'te % 2'den 1940 % 6'ya, ücretli 
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«serbest» meslek sahipleri % 4'ten % 14'de, ticaret bürolarında çalışanlar 
% 7'den % 22'ye yükselmiştir. Yeni tabakalarda bunların oran payı % 40'1 
bulmuştur. Isveçte memur sayısı, yalnız 10 yıl içinde (1950-1960 arasında) 
843 binden 1 milyon 134 bine fırlamıştır. yani % 34,5 artmıştır. Norveçte, 
1900-1960 arasında bu sayı artışı, 92 binden 350 bine çıkmıştır. 

Bu değişiklik doğrudan doğruya toplumsal üretimin gelişmesiyle, top
lumsal iş bölümünün artması ve niteliğinin değişmesiyle bağlıdır. örneğin, 
1953 yılında Amerikada, doğrudan doğruya endüstiri üretimi alanında. iş 
başında 33,3 milyon insan çalışıyordu. 1965'te bunların mutlak sayısı 
31,4 milyona, oranı ise % 45'e düşmüştür. Buna karşılık «hizmet» servisleri 
alanında (banka-fnans ve devlet kurumlarıyla beraber) çalışanların oranı 
artmıştır. 1920'den 1965'e kadar bunların sayısı 18,6 milyondan 38 milyona 
yükselmiştir. Söz yok, bu değişikliğin bir kısmını da kartlaşan tekelci kapi
talizmin asalaklığı doğurmuştur. Yeni orta sınıfların çiçek açması, biraz 
da, tekelci devlet toplumunun üst kat halkalarındaki süreçlerden, her 
şeyden önce devlet mekanizmasının dev ölçülerde kabarmasından ve 
eyleminin artmasından ileri gelmektedir . 

.. Beyaz yakalılar» kategorisine girenlerin mutlak sayılarının ve oranla
rının ilerde de artacağı beklenmektedir. 

Şimdi karşımıza başlıca bir soru çıkıyor: Yeni orta tabakaların artması, 
yeni küçük burjuva tabakaların da büyümesi mi demektir? Hemen, hayır 
demek gerek. Yeni orta tabakaların ortaya çıkması, kapitalist toplumdaki 
her üç temel sınıflarda değişikliklerin, gelişmelerin olması, başlıca olarak 
ücretli emekçilerin artması demektir. Bugünkü kapitalist toplumda ara 
sosyal güçler, artık öyle toptan ve oldumolası küçük burjuvazi sınıfına 
akatarılamaz. R. Mills, «beyaz yakalılar» pramidini çok güzel çiziyor. Ger
çekten de, bu pramidin doruğunda burjuvazinin, biraz da büyük burjuva
zinin yeni elemanları oturuyor. Orta «tabakası .. küçük burjuvazidendir. 
Ana yığını, temel kısmı ücretli emekçiler sınıflardandır. Pramid. nitelik 
bakımından bir soydan değildir. değişik sınıflardandır. bundan ötürü de 
yalnız bir biçimdir. 

Yeni orta tabakaların hızla olgunlaşması. küçük burjuvazi için pek 
çelişik ve iki yönlü bir önem taşımaktadır. Mesele bu yeni tabakalardan 
yalnız bir kısmının küçük burjuvaziden olması değildir. Onların büyümesi 
yalnız bir korunma biçimi olması. küçük burjuvazinin önemli kaymak taba
kasının bazan artması da değildir. Mesele bu tabakaların içten çökmesi. 
dağılması biçimidir. 

Küçük burjuvazinin bir kısmı kerçekten de «bedenini» yitiriyor. «madde
sini ... yani mülkiyetini kaybediyor. Sözü edilen «serbeste .. meslektir. Doktor. 
kendi malı olmıyan kilinikte çalışmak. avukat bir büroya girmek zorun
dadır. Kendi takımlarıyla çalıştığı muayene bürosu yerine modern kilinik. 
fotoğraf otelyesi yerine laboratoor meydana geldi. Bunlar başkasının malı. 
Meslek sahibi, başkasına (bir veya birkaç kapitaliste) kôr sağlıyan bu 
işletmeler de ücretlidir. gündelikçidir. Bilimsel araştırmalar yapan kapita-
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list işletmelerde, örgütlerde çalışanların sayısı özellikle artıyor. Doğrudan 
doğruya üretimde çalışan bilgin mühendise gelince, o çoktan üretici işçi 
kadrosunun tümüne girmiştir. 

Gerçek hayatta bunun tamtersi eğilim de görülüyor. Kapitalizmin geliş
mesiyle proletaryanın ve burjuvazinin yapısında iç değişiklikler oluyor. 
Bunların gövdesinde «sararıp solanlar» bu sınıf lardan dökülüyor, küçük 
burjuva tabakalarına düşüyor. öte yandan bu sınıfların yeni kolları, belli 
bir geçiş süresinden sonra, küçük burjuva dünya görüşüyle, belli bir 
ölçüde, «hastalanıyor». Bu olay işçi aristokrasisinde, sonra orta tabaka
ların önemli bir kısmında görülüyor. Demek, işçi sınıfının yapısındaki deği
şikliklerle bağlı olarak bu sınıfta küçük burjuva etkilerinin kalması veya 
bunların tepmesi, proletaryanın yalnız ömrünü geçiren tabakasına değil, 
onun yeni doğan tabakasına da (hem maddi üretim alanında, hem onun 
dışında) değiniyor. 

Yeni orata tabakalar bir sınıftan değil, birkaç sınıftandır. Böyle olmakla 
beraber, onların üretimde ve toplumdaki gerçek yerleri, aşağı yukarı (daha 
çok görünüşte), küçük burjuvazi için tipik olan orta bir durum (pisikolojik 
ve politik durum) yaratıyor. Bundan ötürü, bunlar arasında küçük burjuva 
ideolojisinin kalması, yahut bunun yeni biçimlerle, çizgilerle, ölçülerle, 
farklarla benimsenmesi, kavranması şaşılacak bir şey değildir. 

Sonuçta çapraşık, paradoks bir durum ortaya çıkıyor: Işçi aristokrasisi 
ve orta tabakaların belli bir kısmı, ekonomik bakımdan, proletaryanın katı
mında bir parçadır, ideolojik (ve politik) bakımdan, çoğu zaman, küçük 
burjuvazinin etkili bir grubudur. Bundan ötürü, özellikle proletaryanın 
dünya görüşünün aklığı için savaş aralıksızdır. Çünkü, küçük burjuvalığı 
yenmek veya ona yol vermemek uğrunda yürütülen savaş işçi sınıfının bir
liğini sağlamak ve kurmak için, sonra onunla ara sınıfların güçleri ara
sında sağlam bağlantı kurmak, bunların bağlaşıklığını sağlamak vazgeçil
mez önemli bir şarttır. Bugün bu problemlerın her iki yönü öylesine içiçe 
girmiş ve birbirine örülmüş ki, proletaryanın birliğini sağlamak yolu, belli 
bir ölçüde, küçük burjuvazi ve orta tabakalarla kurulacak ittifaklardan 
geçer. Demek ki, "yeni orta sınıfın» büyümesi, bugün kapitalizmin çerçe
vesi içinde küçük burjuvazinin yalnız bir evrim geçirmesi değil, bir de 
burjuva ve işçi sınıflarında yeni tabakaların doğmuş olmasıdır. Kapitalist 
toplumdaki temel sınıfların yapısında böylesine önemli bir değişiklik ken
disini sınıf savaşı biçimlerinin ve yöntemlerinin değişmesinde, yeni savaş 
alanlarının ortaya çıkmış olmasında gösteriyor. Bu yeni durum, emekçilerin 
sınıf birliğini ve bağlaşıklığını kurmak işinde şartların ve biçimlerin de 
konkreleştirilmesi gerektiriyor. 

Küçük burjuvahkla savaşta zorluklar 

Kapitalist toplumda birbiriyle uzlaşmaz sınıflar ortasında küçük burju
vazinin arada kalma durumu onun dünya görüşünü de etkiliyor. V. i. Lenin, 
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durmadan, biteviye uyarmıştır: «Küçük burjuvazi yaradılışından iki yön
ıüdür. Bir yanadan proletaryaya, demokrasiye meyleder, öte yandan gerici 
sınıflara yönelir ... Küçük mülkiyet sahibi olduğundan, durumunu kuvvet
Iendirmek için, proletaryaya karşı egemen sınıflarla birlik kurabilir». Kapi
talist toplumda küçük burjuvazi, proletarya ile burjuvazi arasında her 
zaman savaş hedefi ve alanıdır. Bu savaşın durumu, biçimi çağına, zama
nına ve ülkesine göre değişir, gider. Fakat onun içindeki ikilik, öteki sınıf
lar onu başka başka yönlere çeken aykırılık küçük burjuvaziyi sallantılı 
bir güç yapıyor : Geçmişi onu burjuvaziye, geriye, geleceği onu ileriye, pro
letaryaya itiyor. Ancak uzun ve çok pahalıya mal olan (tarihsel bakımdan) 
deneylerden sonra o, proletarya ile burjuvazi arasında gittikçe daha 
olumlu bir seçim yapmağa başlamıştır. K. Marks der ki, küçük burjuva 
temsilcileri, uzlaşmaz sınıf zıtirkiarını yok etmiye değil, çoğu zaman bun
ları yatıştırmağa, «uygunlaştırmağa» çalışırlar: «Küçük burjuvazinin, güya 
prensip olarak, yalnız kendisinin bencil sınıf çıkarlarını sağlamak çaba
sında olduğunu sanmak gibi dar bir görüşe düşmemek ıôzımdır. Tamter
sine o, kurtuluşunun özel şartı, bu durum, aynizamanda, ancak bugünkü 
toplumu da kurtarabilecek, sınıf savaşını kaldırabilecek ortak genel şart
ların özü, temeli olduğuna inanıyor». 

Küçük bireycilik huyu, küçük burjuvazinin yaşama şartlarından doğmuş
tur. Onun ekonomik dağınıkırğı, eninde sonunda, birbiriyle çatışan görüş
lerin, akımların, örgütlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bakarsınız, 
bu veya şu dönemde, bu veya şu ülkede bu sınıfın içinde, çoğu zaman 
birbirine düşman, ayrı bir direnme (ve eğilim) az çok kendisini açığa 
vurur. Küçük burjuvazinin içindeki çelişik nitelik, zaman zaman onun ayrı 
ayrı kollarında toplanır, dışarıdan» karşıkarşıya gelir, kendi içinde karşıt 
savaşa tutuşur, fikir ayrılıklarına düşer. Oyleki, toptan onun sınıf anlamı 
(özellikle politik bakımdan) karmakarış olur, kararır. Bu parçalanma son 
derece önemlidir. Çünkü bu olay, bu sınıfın birbirine aykırı «uçları» bazan 
barikadın iki taraflı'la neden düştüğünü, bütün küçük burjuvaziyi toptan 
kendinden yana çekmek proletarya için neden çok zor olduğunu ve küçük 
burjuvazinin bölümleriyle uğraşmak neden gerektiğini anlatır. 

Küçük burjuvazinin ekonomik yaşama şartları son derece sallantılıdır, 
boyuna değişir. O, bunun nedenlerini uzun zaman anlayamaz. Kendi 
başına bir değişiklik te hiç yapamaz. Bu sınıfın politik hayatındaki salIan
trlar da, obi.ektif olarak, buradan gelir ve gelişir. Sistemli, sürekli, sağlam 
ve ortak bir yığın savaşı yürütmekteki olağanüstü zorluk buradan gelir. 

Tarih, üç başlıca sınıf arasında nice kombinezonlar kurmuştur, onların 
bağlaşma ve ayrışmalarını taramıştır, denemiştir. Bu kombinezonların ve 
bağlaşıklıkların biçimi, durumu, nüansları, çizgileri çağdan çağa, dev
letten devlete öylesine değişir ki, geçmişte bunların bir soydan oldukları, 
«taraflar» arasında karşılıklı ilişkilerin temel benzerlikleri tanınmaz olur, 
çoğu zaman sanırsın birbirlerini tüm inkôr ederler. Burjuvazinin ve pro-
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letaryanın küçük burjuvaziye karşı tutumları üç biçimde ortaya çıkar: 
Dayanışma, tarafsızlık ve savaş. 

Küçük burjuvaziyi kazanmak için proletarya ile burjuvazi arasındaki sınıf 
savaşının koşulları ve biçimleri, bulunduğu o çağın, o ülkenin konkre 
olarak bilinmesini ister. Bu savaş bütün alanları: Ekonomik, politik, ideo
lojik ve kültürel bütün eylemleri kapsar. Eninde sonunda özellikle kesin 
üstünlük sağlıyan en kuvvetli araç devlet eğemenliğidir. Küçük burjuvazi 
ve orta tabakalarla sağlam birlik kurbak, bunları kendinden yana çekmek 
çetin, uzun ve zahmetli bir iştir. IJstüngelmek için onların görüş açılarını 
genişletmek, onların kör ınançlarını sağ duyularının yenmesine ymdım 
etmek gerek. 

Ara sınıf güçlerinin dünya görüşleri değişmez değildir. Bu görüşler, bu 
güçleri saran toplumun gelişmesiyle, bulundukları ortamda kendi yapıla
rının değişmesiyle evrimler geçirir. Sonra, küçük burjuvazinin kiminle ve 
nasıl bir sınıf koalisyonu kurduğu, hangi sosyal tabakaların onunla işbirliği 
ettiği, bu olay, kesin bir önem taşır. Çünkü, bellir bir aşamada onların 
nasıl bir nitelik taşıdıkları, gelecekte ne biçim olacakları buna bağlıdır. 

Küçük burjuvazi dağılırken geçici değişik tabakalar ortaya çıkar. çoğu 
zaman bunlar, küçük burjuvalığın ayrı ayrı yönlerini yayarlar. Bu eğilim
leri bozan aşırı devrimcilik ve kontra devrimcilik gibi birbirine aykırı uçl<ıra 
götürürler. 

Küçük burjuvazinin küçük mülkiyetçi durumuyla, biraz da ve belli bir 
ölçüde sömürücü olmasıyla bağlı ve özellikle burjuvazi ile birlik olduğu 
zamanlar onun açılıp serpilen dünya görüşüne biz, küçük burjuvalık deriz. 
Söz yok, bu görüş, kendisinin emek eylemlerinden ve burjuvazinin onu 
sömürmesinden doğan emekçi ideolojiyle sımsıkı bağlıdır, örülmüştür. 
Küçük burjuvazinin ideolojisindeki bu ikilik, uzun yıllar süren gergin politik 
savaşı çözemez, onun üstesinden gelemez. Oysa küçük burjuvazi, prole
tarya dünya görüşünün gittikçe ortan uyarıcı etkileri altındadır. Bu do, 
onun ideolojisindeki «ernekten» gelen bölümün üstüngelmesine yardım 
ediyor. Ama, küçük burjuval ık varoldukça (uzun zaman ondan sonra do) 
küçük burjuval ık  ortadan kalkmıyor, «emek il keleri» öyle yağdan kı l çeker 
gibi üstüngelmiyor. Küçük burjuvalık bir çok dafalar geri tepiyor, hem de 
bazan çok kötü geri tepiyor. 

Ancak emekçi sınıfı ileküçük burjuvazinin değişik tabakaları arasında 
sıkı bağlaşmalarla, bu yolla (her zaman konkre olaylar üzerinde, en canl ı  
sorunlar üzerinde prensip bağlaşmalarıyla) iki sınıf ittifak kurabilir. Ama 
bunların birbirleri üzerinde dünya görüşlerinin etkileri karşılı klıdır. Değişik 
zamanlarda işçi sınıfının değişik bölümleri üzerinde, hatta bölge çapında 
onun bazı kolları üzerinde, küçük burjuva huylarının etkileri başka başka 
olabilir. Proletarya örgütlerinin pratik çalışmalarında bu özellikler çok 
önemlidir. 
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Tekelcifiğe karşı geniş cephe 

Işçi sınıfıyla küçük burjuvazi ve bütün orta tabakalar arasında tekcephe 
kurmak, onu yaşatmak için bugün devletin tekelci ekonomik politikasına 
karşı birlikte savaşmak şarttır. Artık basmakalıp istemler (ağır vergileri 
protesto etmek v.s.) yeter değildir. Çünkü ara sınıf güçlerinin, kendileri 
için çok canlı, devletten çok önemli istekleri vardır. Bu güçler bugün artık, 
ekonomik eylemlere devletin belli biçimde karışmasını istiyorlar. Ama bu 
istemlerin gerçekleşmesi işçi sınıfıyla küçük burjuva yığınlarının el birliği 
etmelerine bağlıdır. Ancak böyle bir savaşla başarılı sonuç kazanabilirler. 
Bütün emekçi tabakaların elbirliğle sağlam hareket edebilmeleri için 
gerekli temel, objektif bakımdan, alabildiğine genişlemiştir. 

Küçük burjuva tabakalarını kazanmak için proletarya ile burjuvazi ara
sında giden sert çatışmada ekonomik sorunlar ve örgütler gittikçe daha 
fazla rol oynıyor. Burjuvazi, özellikle onun tekelci üst katı, küçük burju
vaziyi ve orta tabakaları kendisine be nt etmek için, her yana koi salmış, 
devletle örülü tekelci ekonomik kurumlardan daha fazla yararlanmağa 
çalışıyor. Ama çıkarlarının ayrı olması bu sosyal grupları, yalnız devletin 
ve başkalarının ekonomik örgütlerine, bu ekonomik organların yalnız 
eylemlerine değil, onların yapısına karşı da birbirinden başka türlü dav
ranmağa zorluyor. Ara sınıf güçlerini sömürmek ve onların varını yoğunu 
ellerinden çekip almak için tekellerin kullandıkları kurumları ara güçler 
de kendilerini savunmak yolunda kullanmak çabasını gösteriyor. Burada 
da önümüze yeni bir olay çıkıyor: Yeni orta tabakalar, ömrünü yaşamış 
üretim biçimlerini yalnız korumak değil, onun yepyeni biçimlerini de 
değiştirmek, geliştirmek gayretindedir. Böylece, kapitalist toplumun sınır
ları içinde bile, önemli ekonomik ve başka reformlar uğrunda, küçük bur
juvazı ve bütün orta tabakalarla birlikte hareket etmek için proletaryanın 
önünde yeni bir olanak daha açılıyor. Bu, reformizm değildir. Bu, aynıza
manda, sınıf güçleri dengesini değiştirmek, konkre olarak ilerde sosyalist 
oluşumlara girişmek için olanak yaratmak savaşıdır. Bundan ötürü, ekono
mik örgüt!ere (en başta değişik biçimlerdeki kooperetiflere), devletin alt 
kurumlarına (belediyelere v.s.), değişik kamusal, kültürel, ispor ve daha 
başka birliklere gereyince, doğru yanaşmak bugün her zamankinden çok 
daha önemlidir. 

örneğin, italyan Komünist Partisi, devletle örülü tekelci kapitalizmin 
yapısında, sınıf savaşı alanında, onun biçimlerinde meydana gelen 
değişiklikleri sosyalist topluma geçmek için yeni yollar aramak işiyle doğ
rudan doğruya bağlıyor: «Bu koşullar içinde bağlaşma sistemlerini geniş
letmek ve savaş yöntemlerini yeni/emek işçi sınıfı için son derece zorun
luktur. Bu yolda yalnız tarım proletaryası ve fakır köylülerle değil, küçük 
mülkiyet sahibi köylü yığınlarını, kent ve köylerin geniş orta tabakalarını, 
aydınları da kucaklayarak, bağlaşıklık temeli üzerinde sosyalizme gitmek 
için hem zorunluk, hem olanak vardır. Böyle bir bağlaşıklık kurmak için, 
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ekonomik ve politik nitelikleri olan geçici amaçlar uğrunda savaş, parça 
parça istemler elde etmek savaşı kesin bir önem taşır. Bu yolda savaş, 
büyük sermayeyi izole etmek, ayırmak, burjuvazinin blokunu yıkmak, 
tekelci gruplarla savaşta daha ileri mevziler elde etmek, devleti demok
ratlaştırmak, ekonomik ve sosyal reformları sağlamak olanaklarını yaratır, 
egemenliğe geçmek için işçi sınıfına yeni yollar açar». 

Komünist partileri, ittifaklar kurmak, karşılıklı tolerans yapmak olduğunu 
anlıyor ve ittifak için ellerinden geleni esirgemiyorlar. Fransız Komünist 
Partisinin XVii. Kongresindeki konuşmasında Valdek Roşe yoldaş: «Komü
nist partimiz, dedi, öteki demokratik partilerle, gruplarla ortaya koyup 
tartışmalara temel olabilecek, işçi sınıfıyla emekçi köylülük, aydınlar, 
kentlerdeki orta tabakalar arasında konkre ittifaklar kurmıya platform 
olabilecek konkre teklifler işlemiş ve bunları ileri sürmüştür». 

Isveç Komünist Partisinin XX. Kongresinde, partinin şimdiki başkanı 
K. Hermansson: «Işçi hareketi, dedi, ücretli çalışanlardan başka, toplumun 
öteki sınıfları arasından, serbest meslekçiler, köylüler, ekonominin çeşitli 
kollarındaki küçük işletmeciler arasından, köklü reformlardan ve demok
rasinin genişletilmesinden yana yana olan olanlar arasından kendisine 
tarafta kazanmak, müttefik bulmak zorundadır». 

Belçika· Komünist Partisi Merkez Komitesi Politik Bürosu üyelerinden 
Gaston Mülen, orta tabakalarla bağlaşıklıklar kurmak sorununu enine 
boyuna inceliyor ve şöyle yazıyor: «Gericiliğin yanında gene onun itici 
yedeklerini görüyoruz. Politikamızı gerçekleştirmek için bu «hasımları» dost 
yapmalıyız. Işte bütün mesele. 

Sosyal Hiristiyan Partisini, Hürriyet ve Ilerilik Partisini, kentlerde ve 
köylerde orta sınıfların önemli kısmını gericiliğin etkisinden kurtarmakla 
işçi hareketi, tekellere karşı cephe kurmak ve böylece, sosyalizme gitmek 
eylemine engel olan gerici güçlerin elindeki araçları azaltmış olur. Işçi 
sınıfıyla orta tabakalar arasındaki bağlaşıklık bu süreci hızlandırır. Demek, 
�rta sınıfların istemleri, durumlarından hoşnut olmamaları genellikle işçi 
sınıfının istemlerine yakındır . 

. . . Gericik tehlikeyi çok iyi anlayor. Orta sınıfların önemlice kısmının 
onun etkisinden çıktığını seziyor. Işte özellikle bundan ötürü gericilik, bir 
yandan işçi hareketinin sollaşmasını frenlemek, öte yandan orta tabakaları 
kendi etkisi altında tutmak için büyük bir çaba gösteriyor». 

Batı Almanyada da işçi sınıfıyla öteki emekçi tabakaların birlikte savaş
larını kuvvetlendiren olanaklar beliriyor. Alman Komünist Partisi Merkez 
Komitesi Genelsekreteri Maks Reyman: Bu süreç, diyor, « • • •  şimdiye kadar 
HDS ve HSS partileri için bir oy küpü olan köylülüğün önemli kısmı ara
sında, zanaatçılar arasında gelişmektedir. Kentlerin orta tabakaları da, 
sermayelerin az ellerde yığılışını, Bonn hükümetinin orta tabakaları ezen 
vergi, ekonomi ve fnans politikasını protesto ediyor». 

Küçük burjuvaziyi, bütün orta tabakaları ekonomik, toplumsal ve politik 
yaşantı da, bir gelenek olarak, değişik ve birçok örgütler, partiler temsil 
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eder. Bunların kendi örgütleri de vardır. Bunlardan bazıları, hele sendi
kalar daha savaşkan, daha canlı ve aktiftir. Ama bir çokları da kendi içine 
kapalıdır, lonca niteliği taşır. Evet bunların içinde de uyuşukluğa karşı, 
demokrası ve işçi düşmalığına karşı, kör ınançlara karşı bir direniş vardır. 
Küçük burjuvazi ve orta tabakalarla proletaryanın geniş ve sağlaşma kur
ması problemi bunların toplumsal kurumlarla olan bağıntılarını da içine 
alırsa da, iş buraya kadar varmamıştır. Bu problem çok daha geniştir. 

Tekelciliğe karşı demokratik birlik ve bağlaşma emekçilerin günlük 
savaşlarıyla, onların günlük ve çok daha derin (ve yarınki) ihtiyaçlarını 
sağlamak için yürüttükleri savaşla kurulur. 

Bugün kapitalizmin gelişmiş olduğu ülkelerde bu savaşlar, finans oligar
şinin her yana hükmeden ekonomik ve politik saltasını sınırlandırmak ve 
kaldırmak, demokrasiyi korumak ve yenilemek, bütün ilerici eğilimleri ve 
oluşumları geliştirmek uğrunda oluyor. Tekelciliğe karşı hareketin bugünkü 
aşaması Fransada derin demokratik dönüşümler için, ıtalyada yapıcı 
reformlar için olan savaşlarla geçiyor. Milletin bütün ilerici' güçlerini bir
leştirmek, demokrasiyi ve halkın geleceğini savunmak için ne kadar canlı 
bir önem taşıdığını Yunanistandaki son olaylar bütün açıklığıyla göster
miştir. 

Bir dünya harbinin kopmasına yol vermemek direnişi, dev ölçülerde 
önem taşıyan bu görev, birlik ve bağlaşma çabasını hızlandırıyor. Ameri
kada yurtdaş haklarını savunma hareketine küçük burjuvazi ve orta taba
kalardan önemlice bir bölüm aktif surette katılıyor. Bu olay boşuna değil
dir. Viyetnam ve Santodominiko'da Amerika Birleşik Devletlerinin giriştiği 
iğrenç silôhlı arsımaya karşı başlayan protestolar, Amerikan yüksek okul
ları öğretmen ve öğrencilerinin hareketleri bu olayı çok açık yansıtıyor. 

Küçük burjuvazi ve orta tabakalann durumunda yenilikler 

Küçük burjuva ortamına (belirttiğimiz gibi bu ortamda bir evrim vardır) 
proletarya dünya görüşünün dolmasıyla küçük burjuvaziyi temsil edenlerin 
görüşlerinde çok önemli gelişmeler oluyor. Proletaryanın bilimsel dünya 
görüşüne karşı yavaş yavaş artan bir ilgi vardır. Sonra, bu bilimsel görüşü 
kendi sınıf çıkarlarına uydurma çabası görülüyor. 

Yeryüzünde, kapitalizmin genel bunalımı döneminde, meydana gelen 
değişikliklerin baskısı altında, sonra ara güçlerin içindeki değişikliklerle, 
durumlarının güçleşmesiyle, başlıca olarak proletaryanın başarılarıyla, 
bütün bunların etkisi altında, Marksizm-leninizm ülküsüne karşı bu güç
lerin ilgisi birdenbire artmıştır. Burada, önümüzde, aslı na bakarsak bilim
sel sosyalizm� kavramak için (işçı sınıfının dışında) sosyal temelin geniş
lemesiyle bağlı bir olgu vardır. Bu olay, yeryüzünde sosyalizm gücünün 
büyük bir başarısıdır. Ama, küçük burjuva ideolojisini onun sınıf ortamın
dan büsbütün, yüzdeyüz, kökünden söküp atmak mümkün değildir. Küçük 
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burjuvalık her zaman proletarya ideolojisinden kurtulmağa, onu batır
mağa, yerinden sökmeğe, bir kenara itmeğe çalışıyor. 

Küçük burjuvalığın bazı genel, bundan ötürü de biraz soyut ve kuru 
nitelikleri böyledir. Bu nitelikler hayattan alınmıştır, ama tersine «uygulan
mıştır". Değişip duran konkre durumda bu nitelikleri tanımak çok zordur. 
V. i. Lenin: «Her kapitalist toplumda kesin güçlerin yalnız proletarya ile 
burjuvazi olduğu, bu sınıflar arasında duran ve küçük burjuva ekonomisi 
bölümüne giren bütün sosyal elemanlarınsa bu iki güç arasında mutlaka 
sallandığı her. Marksist için çoktan bilinen bir gerçektir. Ama kitap 
üstünde bu gerçeği tanımakla, pratik eylemlerin bileşik durumu içinde bu 
gerçekten gereken sonuçları çıkarabilmek arasında çok büyük bir mesafe 
vardır", diye yazar. 

Bundan ötürü de tarihsel olayları konkre olarak incelemek çok önem
lidir. Sınıflar arası güçlerin durumunu ve üç sınıf arasındaki savaşta küçük 
burjuvalığın evrimlerini ancak bu yolla ve derinliğine kavrıyabiliriz. Ancak 
böylece anlayışımız canlı, konkre bir biçim alabilir. 

Bu da, aynizamanda, tartışma ve incelemeler konusudur. Gözlerimizin 
önünde yepyeni sınıf kombinezonları çeşitli biçimlerde ortaya çıkıyor. Bu 
kombinezonlarda, küçük burjuvazinin proletaryadan yahut burjuvaziden 
yana çıkması çıkması olayı bir yana, başçılık rolünü bazı ülkelerde (bugün 
özellikle "üçüncü .. dünyada), belli aşamalarda küçük burjuvazi veya ona 
bitişik orta tabakalar oynuyor. Politik sınıf güçlerinin bu çeşit örülüşü 
eskiden pek seyrekti. Bu ancak yeni olaylarla, sosyalist dünya sisteminin 
kurulması ve gelişmesiyle, sonra kapitalist kampın içinde meydana gelen 
değişikliklerle mümkün oluyor. Bu veya şu ülkede küçük burjuvazinin yahut 
orta tabakaların başlıca rol, her şeyden önce politik rol oynamağa baş
ladıkları konkre şartları incelemek bugün özellikle önemlidir. Bu problemin 
önemi, sosyalist toplum kuruculuğuna geçişle, bu geçişin boyuna değişik 
biçimler alması sorunuyla doğrudan doğruya bağlı olduğundan bir kat 
daha artıyor. 

Küçük burjuvazinin ve bütün orta tabakaların ilerici, hattô devrimci rolü 
dünyada bugün dimdikine artmıştır. Bununla beraber, hem Batıda, hem 
Doğuda bir çok devletlerde küçük burjuvazinin ve orta tabakaların önemli 
kısmı gerici sınıfların hôlô arkasından gidiyor. 

Amerika Birleşik Devletlerinde Golduotörlüğü, lrakta Baasçılığı göz 
önüne getiriniz. Tekellerin saçtığı faşizm tohumları, belli koşullar içinde, 
özellikle küçük burjuva ortamında boy atıyor. Bunu unutmamak ıôzımdır. 
Söz yok, ara sınıftan tabakaların değişik partilerde olması, yaşadıkları 
objektif toplumsal ortamın bir olmaması hem Batıda, hem gelişmekte 
olan devletlerde bunların ikili politik niteliklerinin değişik biçimlerde 
ortaya çıkmalarına alanlar sağlıyor. 

Küçük burjuvazi, bütün orta tabakalar problemi, nitelik bakımından 
değişikliklere uğrayor. Sosyalist kuruculukta da (onun ekonomik, politik, 
kültürel bütün alanlarında) en önemli sorunlardan biri oluyor. Işte bundan 
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ötürü, ayrı ayrı ülkelerde sosyalizmin gelişmesindeki özlü farkların ve özel
liklerin ana nedenlerinden birini, belki de, burada aramak ıôzımdır. 

Yazının başına aldığımız «köylü harplerinin ikinci baskısı» sorununa 
dönelim. Doğrusunu söylersek, buna kestirme, tek kalıp cevap verilemez. 
Batıda, en gelişmiş kapitalist devletlerde, proletarya ile ara sınıf güçlerinin 
ittifakı problemi köylülükle ittifak olmaktan çıkıyor. Buralarda bu konu, 
başlıca olarak, kentlerin küçük burjuvazisiyle, bütün orta tabakalarla 
ittifak sorunudur. Bugün bu sınıf güçlerinin çıkışları, sosyalizme doğru 
başarıyla yürümek için proletaryanın savaşını tamamlayan bir nitelik taşır. 
Belli ölçülerde yenilemek suretiyle bu ilke (ikinci baskı) kapitalist dünyanın 
başka yerlerinde geçerdir, bütün yeryüzünde sosyalist devrimin üstüngel
mesi için de doğrudur. 
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ırkçılığa ve faşizme karşı, demokrasi ve milli 

bağımsızlık uğrunda yürütülen savaş 

Cheddi Jgan 

Birçokları, Ilerici Halk Partisinin 1953, 1957 ve 1961 seçimlerini üst üste 
kazandığı halde iktidarı nasıl ve neden kaybettiğini soruyorlar. Ilerici 
Halk Partisi hükümetinin devrilmesi, Amerikan ve Ingiliz emperyalistlerinin 
düzenlediği komplonun sonucu oldu. 

Kübanın sosyalist gelişmesi karşısında telôşa düşen emperyalistler, 
Güney Amerikada bağımsız ve ilerici ikinci bir devletin varlığına katlana
madılar. 1961'de Partimiz, seçimleri kazanıp- bağımsızlığımızı isteyince, 
Amerikan propagandası, ülkemizin, Ilerici Halk Partisinin yönetiminde 
kaldığı takdirde, ikinci bir Küba, Güney Amerikada komünizmin ileri kara
kolu okıcağını iddia etti. Dış ve iç gerici güçler: "jagan iktidarda kal

dıkça, Güyan'a bağımsızlık yok!» şiarını yaydılar. 1955'de ilerici Halk 
Partisinin ikiye bölünmesine; propagandanın bütün çabalarına; seçimlere 
sokulan hilelere rağmen, emperyalistler, Partimizin kredisini düşüremediler, 
iktidardan uzaklaştıramadılar. Bunu görünce, zorbalığa ve hileye başvur
dular. 

1962 ve 1963'de ters-devrimci karışıklıklar çıkaran emperyalistler, 1963'de 
bizi iktisadi abluka altına aldılar. Başbakanı bulunduğum hükümeti zor
balıkla devirmek, bağımsızlığımızı tanımamak, Anayasamızı değiştirmek, 
hatta kaldırmak üzere, ingiliz sömürgecilerine bir bahane aranıyordu. 
Oportünist politikacılar, büyük yerli sermayenin desteğinden faydalanan 
sendikacı liderler, büyük tüccarların elindeki «besleme basın», yabancı 
emperyalist unsurları, «Batının savunucuları» çabalarını birleştirdiler; «Dr 
Jagan ve hükümetine sövdüler saydılar, bu hükümeti suçladılar, durmadan 
düşmanlıklarını belirttiler.» Bu sözler, 16 Şubat 1962'deki karışıklıklarla 
ilgili Büyük Britanya Devletleri Cemaatı nın Tahkikat Komisyonunun hazır
ladığı raporda kullanılmıştır. 

AMERiKAN EMPERYALiSTLERINiN 
DUZEN LEDIGi TERS-DEVRI M 

Bütçenin kabulü, 1962 olaylarına yol açtı. Bu bütçe Kambriç Oniversite
sinin ünlü iktisatçısi Nicholas Kaldor'un etkisi altında hazırlanmıştı. Gerici 
basın, bu bütçeye saldırdı, .. işçi sınıfının aleyhinde» ve «komünist eğilimli .. 
bir bütçe olduğunu iddia etti. 
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Ama öte yandan, tarafsız iktisatçılar bu bütçeyi desteklediler. örneğin, 
Mişigan lJniversitesinde Iktisat profesörlüğü yapan Bay Peter Newman'a 
göre, bu bütçe ile, ülkemizde ilk defa bir finansmana teşebbüs edilmiş 
oluyordu. Profesörün belirttiği gibi: «ıık defa olarak, Güyanlılar kendi 
iktisadi gelişme sorumluluğunu yüklendikleri için, Şubat karışıklıklarının 
çıkması, doğrusu, tuhaf şeydir.» Tahkikat Komisyonunun vardığı sonuçlara 
göre, hükümet aleyhtarı propagandanın ve karışıklıkların asıl nedeni, hükü
metin, varlıklı sınıfların, özellikle kapitalistlerin mülkiyet hakkına zarar 
verecek tedbirlerin alacağı endişesidir. 

1963'de «iş lIişkileri»yle ilgili kanun da karışıklıklara yol açtı. Bu kanun, 
Başkan Roosevelet'in Reformlar Döneminde, çıkarılan Milli Iş Ilişkileri 
(Wagner) kanununundan aynen alınmıştı. 1953'de olduğu gibi, hükümeti
mizin amacı, besleme sendikaları yok etmek, hukuki haksızlıklara son ver
mek, sendika hareketini, demokratik bir düzene sokmaktı. Yerli ve yabancı 
büyük sermayenin kışkırttığı CISL (Milletlerarası Hür Sendikalar Konfe
derasyonu), iki muhalefet partisi, ve emperyalistlerin uşaklığını yapan 
basın, bu kanuna karşı cephe aldı. 

Yönetici kadrosu bugün gericilerin bir kalesi olmakla beraber, Sendika
lar Birliği (TUC), bütünüyle daima gerici bir kuruluş olmamıştır. 1953'den 
önce, bu Birlik, emekçilerin menfaatlerini cesaretle savunuyor, Ilerici Halk 
Partisini destekliyordu. Daha çok şeker kamışı çiftliklerinde, kereste ve 
tahta biçme işletmelerinde, taş ocaklarında çalışan işçiler, dokerler olan 
bu birliğin üyeleri, haklarının tanınması, ücretlerinin yükseltilmesi, çalışma 
şartlarının düzeltilmesi uğrunda aktif bir mücadele yürütüyorlardı. 

Ama bu Birlik, soğuk harbın olumsuz etkileriyle nitelik değiştirdi. Hür 
Sendikalar Konfederasyonunun baskısı altında, Birlik, Ekim 1953'de, Ilerici 
Halk Partisi hükümetinin devrilmesinden hemen sonra, lağvedildi. Muhale
fetin kontrolü altında bulunan altı gerici sendika, yöneticileriyle beraber, 
yeni bir birlik kurdu. Bu sendikaların başında Şeker Kamışı Işçileri Sendi
kası (MPCA) bulunuyordu. ilerici Halk Partisinin bölünmesini sağlıyan 
Burnham, TCU'yu Güyan Emekçiler Birliği ile birleştirdi. Burnham'ın sözde
sosyalist demagojisı, ırkıçılığı, kara-derili emekçilerin saflarında karışık
lıklar, bölünmeler yarattı. 

Bu grupun yöneticileri, bir işçi aristokrasisi haline gelmiş oportünistler, 
sömürgecilik devrinde iyi yaşama şartları elde etmiş, orta sınıftan gelmiş 
unsurlardır. Bu «işçi» liderler, Vaşington'da, yetiştiriidiler, kapitalizmin ve 
emperyalizmin «faydaları»nı gördüler. Bir kaçı, CiA (Amerikan casusluk 
servisleri) Aın paralı adamlarıdır. Bu şartlar içinde, bugünkü durumda her
hangi bir değişikliğin gerçekleşmemesi için, çabalarını esirgememeleri 
çok tabiidir. 

Amerikan sendikalarının, ve Amerikan casusluk servislerinin ajanları, 
Güyan'a gelip, hükümet aleyhine faaliyette bulundular. 1963 olayları sıra
sında, Amerikalı bir sendikacı, William McCabe, muhalefeti ve sendikalar 
Birliğini Greve devam etmeğe teşvik ediyordu. Oysa, ingiliz sendika müşa-
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viri, Walter Hoad, anlaşma yoluna gidilmesini tavsiye ediyordu. Diğer 
Amerikan Sendikalarındon ve Hür Sendikalar Konfederasyonundon yardım 
gören McCabe, havadna ve denizden, dışarıyla bütün ilişkilerimize son 
veren bir ablukanın uygulanmasını sağladı. Amerikan sendikalarının, ve 
Amerikalıların kontrolü altında bulunan örgütlerin yardımı olmasaydı, 
1963 ters-devrimi on beş gün dayanamazdı. Ote yandan, sosyalist ülkeler 
ablukayı bozarak, bize akaryakıt ve yiyecek sağlamasaydı, hükümetimiz 
daha 1963 yılında devrilirdi. 

Bu ortam içinde, Birliğin, on yıl önce desteklediği .. Iş ilişkileri Kanunu»na, 
1963'de muhalefet etmesinin nedenleri kolay anlaşılır. Bu konunun kabul 
edilmesi iki sonuç yaratacaktı: Gizli oyla seçilecek «Güyon Tarım Işçileri 
Birliği» (GAWU), «Seker Kamışı Işçileri Sendikası»nin yerine geçecekti. Bu 
yeni örgüt te, Sendikalar birliği yıllık kongresindeki delegelerin % 30unu 
soğlıyobilecek, ve bugün Richord Ishmaelin başkanlığı altındaki sendi
kalar birliği'nin gerici yöneticilerini işin başından uzaklaştırabilecekti. 

Amerikalıların iç işlerimize müdahalesi açıktır. 1963 başlarında Devlet 
Bakanı yardımcısı William Tyler, Maliye Komisyonu önünde, başbakanı 
bulunduğum hükümete karşı düşmanca sözler sarfetti. Iktidardan uzaklaştı
rıldığımız takdirde, Amerikan hükümetinin bundan sevinç duyacağını 
açıkca söyledi. 1963 sonlarında, Devlet Bakanı Dean Ruskı, bağımsızlığı
mızı ertelemesi ve ülkemizdeki seçim sistemini değiştirmesi için, Ingiliz 
hükümetine baskı yaptığını basından öğrenebildik. 

Halkımızın yürüttüğü kurtuluş savaşına karşı kurulan komplonun hazır
lanmasında Ingiliz ve Amerikan hükümetlerinin yaptığı işbirliğini açığa 
vuran Amerikan gazetecisi Drew Pearson'dur. 21 Mart 1964 tarihli makale
sinde, Pearson şöyle diyordu: 

«Amerikanın kırdığı diplamatik potlar, Küba'nın komünist olmasını sağ
ladı. Şimdi geleceğe bakalım. Bir daha böyle hatalar işlememeğe çalışa
lım. Haiti'de aynı yanlışları işlemek üzereyiz. Ama Ingiliz Güyanına ge
lince, Küba çıkarmalarındon ders olon Başkan Kennedy, daha tedbirli 
davrandı. 

«O devirde açıklanmadığı halde, Kennedy'nin 1963 yazında yaptığı 
seyahatın gizli nedeni, Güyan meselesiydi. Kennedy, Başkan Fanfani'ye, 
ve Adenauer'e, Romaya, Bonn'o gitmeyi sözvermişti. Kennedy'nin duy
duğu endişe yüzünden, Londra do gezi programına ilôve edildi. Başkan, 
Ingiliz Güyan'ının 1963 Temmuzunda bağımsızlığa kavuşmasından, bir 
kamünist hükümetin işbaşına gelmesinden korkuyordu. Böyle bir hükümet, 
Amerikan kıtasında, ikinci komünist hükümet olurdu . . .  

«Bu nokta, Kennedy-Macmillan görüşmelerinden sonra yayınlanan ortak 
bildiride yer olmamıştı. Ama anlaşmanın en önemli noktalarından biri, 
Ingilterenin Güyan'a bağımsızlığını tanımamasıydı. Kullanılan bahane de, 
CIA nın ve Intelligence Service'in, komünist taraftarı başbakan Cheddi 
Jagan'a karşı düzenliyeceği genel grev olacaktı.» 
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INGILTERE AMERiKAN EMPERYALIZMINiN 
EM i RLERIN i YERiN E GETI RIYOR 

CIA nın düzenlediği karışıklıklardan faydalanan emperyalistler, bir 
hileye baş vurdular. 1963 Ekiminde Londrada yapılan ve Anayasanın hazır
lanması ile ilgili görüşmelerde, Ingiliz hükümeti bize bağımsızlık tanımıya
cağını söyledi. Ulkemizdeki seçim sistemi de değiştirildi. ingilterede uygu
lanan geleneksel çoğunluk sistemi yerine, nisbi temsil sistemi kabul edildi. 
Eski sistemle yapılacak seçimleri kazanacağımızdan korkuyorlardı. 

Kanuna göre, hükümetin ödevi 1965 Ağustosunda sona erecekken, 1964 
Aralığında seçimlere gitmek zorunda kaldık. Kurucu Meclisin bir kararına 
rağmen, oy verme yaşını 21'den 18'e indirmek teklifimizi reddettiler. Seçim
ler, 1965'in ikinci yarısında yapılsaydı, seçmen yaşı da indirilseydi, Ilerici 
Halk Partisine oy verenlerin sayısı çok artardı. Çünkü Güyan'da gençlerin 
oranı yüksektir: nüfusun % 57'i 21 yaşından küçüktür. Ingilterede bu oran, 
% 29'tur. 

Daha başka hilelere de başvuruldu. Seçimleri hazırlama ödevi hükü
metten olındı; bütün üyeleri bize düşman olan bir seçim kuruluna verildi. 
Bu kurulun başkanlığına da Ingiliz Valisi getirildi. Geleneke göre, bizde, 
seçmenler ev ev dolaşılarak kaydedilirdi. Bu sefer, seçmenler, seçim daire
lerine başvurup adlarını kaydettirrnek zorunda bırakıldı. Bu ise, çoğun
lukla işçi ve köylü olan 30.000 kişinin kaydolunmasına engel oldu. Buna 
karşı, aynı seçmen birkaç seçim dairesine birden kaydolabiidi; başkası 
için vekôlet yolu ile oy verilebildi. Büyük Britanya Devletler Cemaatı nın 
Gözlemci Komisyonunun da şiddetle tenkit ettiği bu seçim sistemi, her 
türlü hileye yol açıyordu. 

Sömürgeciler, bu kanunsuzluklarla yetinmediler; terör ve korku havası 
da estirdiler. Rhodezya'daki ırkçılar sözkonusu olunca, otonomiye kavuş
muş bir ülkenin iç işlerine karışamıyacağını söyliyen Ingiliz hükümeti, 
Anayasa çerçevesi içinde seçilmiş hükümetimizi devirmek için, iç işlerimize 
birkaç defa müdahale etti. 1964 başlarında, Londra hükümeti Anayasada 
birkaç değişiklik yaptı. Valiye bazı imtiyazlar tanındı; Ona, Meclisin 
müsaadesini almadan, Hazineden para çekmek yetkisi verildi. 

O zamana kadar Iç işleri Bakanının yetkisi içinde olan seçim listelerinin 
tanzimi ile seçimlerin kontrolü, Fevkalade Hal Kanunu çıkarmak yetkisi 
ve Valiye verildi. 

1964 ortalarında özel yetkilerine dayanan Vali, ilerici Halk Partisi mil
Ietvekillerinden ve sorumlularından 33 kişi tevkif ettirdi. Tevkif edilenler 
arasında, Başbakan yardımcısı da bulunuyordu. Böylece başında bulun
duğum hükümet, Parlômentodaki çoğunluğunu kaybediyordu, Anayasanın 
uygulanmasına imkôn bırakılmıyordu. 

Ama Ingiliz Valisiyle Amerikan ajanlarına; emperyalistlerin parasına, 
yardımcılarına ve propagandalarına rağmen, seçmenler, Ilerici Halk Parti-
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sine karşı duydukları güveni bir kere daha belirttiler. 1961 seçimlerine 
oranla % 3,3 bir artışla, oyların % 46 ını, yani çoğunluğunu, aldık. Ilerici 
Halk Partisinin başlıca rakibi, Milli Halk Kongresi Partisi ve Birleşmiş 
Güçler Partisinin aldığı oy sayısında, % 0,4 nisbetinde bir düşüş görülü
yordu. Seçim bölgelerinin 20'inde, (1961'de 3S'inde) çoğunluğu biz sağ
ladık. 

Ama Amerikan hükümetinin baskısı altında, Ingiliz Işçi hükümeti Anaya
samızda değişiklikler yaptı, oyların ancak % 40'ını almış olan Milli Halk 
Kongresi Partisi'ne hükümeti kurma ödevini verdi. 

1964 Kasımında delegasyonumuz londrayı ziyareti esnasında, Işçi hükü
metinin Amerikalıların baskısına boyun eğdiğini anladık. 7 Aralık seçim
lerinin daha sonraya bırakılmasını; Büyük Britanya Devletleri Cemaatının 
ülkemize, duruma bir çözüm yolu bulmak üzere, bir Komisyon gönderiI
mesini teklif ettik. 

Böyle bi.r teklifte bulunmamızın nedenleri şunlardı: 

1964 Haziranında, Avam Kamaraında, o devirde daha muhalefet lideri 
olan Bay Wilson, bize zorla kabul ettirilen seçim sistemini «Anayasaya 
karşı bir manevra" olmakla suçlandırmıştı. Kanada, Jamayika, Trinidad, 
Hindistan ve Batı Afrika ülkelerinin temsilcillerinden meydana getirilecek 
bir komisyonun durumumuzu incelemek üzere Güyana gönderilmesini tek
lif etmişti. Bugün Büyük Britanya Devletleri Cemaatı Bakanı olan bay 
Horatio Bottenley de, bay Sandys'ın hazırladığı plônın kusurlarını belirt
miş, Büyük Britanya Devletleri Cemaatında buna benzer bir durumun hiç 
bir zaman görülmediğini söylemişti. 

Ote yandan, Muhafazakôr hükümetin Sömürgeler Bakanı bay Duncan 
Sandys, seçim sistemimizi değiştirmek; bağımsızlığa kavuşacağımız tarihi 
tesbit etmemek suretiyle, Ingiliz hükümetintn, 1960 da, londra da toplanan 
Anayasa Konferansında verdiği resmi sözü yerine getirmemiş oluyordu. 
londra Konferansından sonra yayınlanan .Beyaz Kitabın S9'ncu madde
sinde bu konuda şöyle denilmekteydi: «ingiliz hükümetinin kanısına göre, 
1961 Konferansında alınan karar, olumlu ve dengeli bir karardır; bu şart
lar içinde Ingiliz hükümetiyle Ingiliz Güyanı delegasyonu arasında yakında 
düzenlenecek toplantıda, bağımsızlık sorunundan başka görüşülecek temel 
sorun olmıyacaktır." 

Avam Kamarasında, Birleşmiş Milletlerde yapılan açıklamalar bu nite
likteydi, ama Muhafazakôr Ingiliz hükümeti, ülkemize bağımsızlık tanımak, 
ve iç işlerimize karışmamak vaatlerini yerine getirmiyordu. Aynı �hükümet, 
Zencibar Senotosunda nisbi temsil usulüne razı olmuyor, Ingiliz Güyanında 
ise, bu usul u bize zorla kabul ettiriyordu. Çünkü bu usul, başbakanı bulun
duğum hükümete muhalefet eden kuklalarının işini kolaylaştırıyordu. 

Nihayet Ingiliz hükümeti, isteklerimizin hiç birine kulak asmadı, muha
lefetin bütün isteklerini yerine getirdi, zorbalık, yangın, yağma ve cinayet 
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yollarına gidenleri teşvik etti. Bay Greenwood'a olağan üstü bir önem 
taşıyan bazı vesikalar teslim ettim. Bunların arasında Milli Halk Partisine 
bağlı tethiş örgütünün faaliyetleriyle ilgili iki gizli raporla; Iç Işleri Bakanı 
Bayan Jagan'ın Senatoda okuduğu istifaname bulunuyor. Bayan Jagan, 
Ingiliz hükümetini temsil eden Polis müdürlüğünün Iç Işleri Bakanlığı ile 
işbirliği yapmak istemediği için, istifa etmek zorunda kaldığını açıkbyordu 
1963 yılının Ağustos ve Eylülünde tanzim edilen polis raporları, 1963 olay
larında yangın çıkaran, plastik bombalar atan, karışıklıkları teşvik eden 
Milli Halk Kongresi (Joni Burnham'ın partisi) ve Sendikalar Birliğinin 
sorumluları hakkında tafsilôt veriyordu. Bunların arasında bir de Ameri
kalı bulunuyordu. Ikinci raporda belirtildiğine göre, birinci raporda atları 
geçen 50 kişiden 25 i. devletin gü"enine karşı suikast hazırlamak suçu ile 
adliyeye verilmeliydi. Ama adli makamlara teslim edilen, tevkif edilen 
olmadı. Bay Greenwood bu raporlara aldırmadı. seçimlerin yapılması 
kararında israr etti. 

Bir süre sonra. Ingilterede Işçi hükümeti işbaşına gelince. Bay Green
wood. 7 Aralık 1964 tarihinde yapılacak seçimleri ertelediği takdirde. 
sözünü tutmamış olacağını. bu ertelemenin yeni karışıklıklara. kanlı olay
lara yol açabileceğini söyledi. Bay Greenwood'un seçim tarihini gerçek
ten değiştiremiyeceğini farzedelim. Ama seçimlerden sonra. hakkımızın 
çoğunluğunu tatmin edecek bir çözüm yolu bulmak. onun ödevi değilmiydi? 
Bay Greenwood. Ingiliz yasa ve geleneklerine hiç uymayan bir yola başvur
mayı tercih etti: OIkenin en önemli partisi olan Ilerici Halk Partisi hükü
metini. keyfi bir şekilde. iktidardan uzaklaştırdı: yerine Burnham'ın yönet
tiği. emperyalist taraftarı bir azınlığı temsil eden bir kukla-hükümet 
getirdi. 

1963 Ekiminde bana, Işçi Partisi işbaşına gelince. bize yardım edeceğini 
vaadeden Harolr Wilson. daha kurnaz davrandı. Seçimlerde. Büyük Bri
tanya Devletleri Cemaatını temsil eden gözlemcilerin bulunmasını teklif 
etti. Kendisine şunu hatırlattım : Bir hileyi sadece müşahade etmek, yeter
sizdir. Mesele. bu hileye engel olmaktır. Başbakan olunca. Wilson hakkın 
ve adaletin yerine getirilmesi için en ufak çabada bulunmadı. 

Iktidarı alır almaz. Işçi hükümeti. hiç utanmadan. tutumunu değiştirdi. 
Sosyalist demokrasi. milletlerarası işçi sınıfının dayanışması ve birliği lôf
larını ağızlarından düşürmedikleri halde. seçimler için tesbit edilen tarihi 
değiştirmediler. 31 Ekim tarihdi New-York Times'in belirttiği gibi, Ingiliz 
hükümeti. böylece. «Amerikalıların isteklerini yerine getirdi. ve Güyan'ın 
yakın bir gelecekte bağımsızlığına kavuşma olanaklarını elinden aldı." 

işçi hükümetinin, barış ve sosyalizm dôvasına karşı bulunduğu bu iha
nete, Amerikan emperyalizmine bu şekilde boyun eğmesine. hiç bir «akli" 
izah bulunamaz. 
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« H üKüM SURMENIN BAŞ ŞARTı BöLMEKTIR., 

Amerikanın, diğer devletlerin iç işlerine karışmama prensipini ve bütün 
demokratik prensipleri ayak altına alması, Ingilterenin ise buna boyun 
eğmesi, Güyan'ın geleceği için büyük bir  tehlike teşkil eder. Güyandaki 
kukla-hükümet, diktatoryasını devam ettiriyor : Anayasanın tanıdığı bütün 
garantiler kaldırıldı ; 1964 Hazi ranınde tevkif edilen 33 yoldaştan 1 4'ü hiç 
muhakeme edilmeden, haıa hapiste tutulmaktadır. Bugün ülkemizde terör, 
bir kuruluş haline geldi. Halkın ne kanunlara, ne de idareye güveni kaldı. 

Bütün bu şartlara rağmen, ilerici güçleri toplamak, hatta kuvvetlendir
mek, işçi sınıfını birleştirmek, çok keskin bir hale gelen ırk ayırımı mese
lesini çözmek haıa mümkündür. Partimiz iş başında iken, Sömürgeler Baka
nının etkisinde kalmış, sadece tarıma ve montaj endüstrisine yönelmiş 
gelişme pıanının dar sınırları içinde hareket etmek zorundaydık. Batıdan 
gördüğümüz yardım pek önemsizdi. Anoyasaya sokulmuş bazı maddeler, 
sosyalist ülkelerden yardım istememize, ülkenin sanayi ve tarımında tam 
bir gelişme sağlıyacak bir  plan hazırlamamıza engel oluyordu. Fasit bir 
dairenin içinde kalmıştık. Çalışma, sağlık, eğitim ve tarım '� Ianlarında 
önemli başarılar elde edebildi k, ama ülkenin karşılaştığı bütün sorun
lara - özellikle işsizlik sorununa - bir çözüm yolu bulmamız imkônsızdı. 
1 957 de Herici Halk Partisi işbaşına geldiği zaman, ülkenin durumu şöyle 
idi: Nüfusun % 9'u kısmen işsiz; % 17'si tam işsizlı; nüfustaki artış yılda 
% 3ü buluyordu; buluyordu; şehirlerde işsiz sayısı (özellikle Afrikalılar 
arasında) çok artmıştı. 

Böyle bir ortam içinde, emperyalistlerin yerli kuklaları ırkçılık etkenini 
kullandılar. ilerici Halk Partisi iktidarının sadece Hintlilerin menfaatlerini 
koruduğu propagandasını yaydılar. 

Bu iddialar gerçekıere hiç uymuyordu. Emperyalistler, ırk ve din etken
lerini, halka, temel sorunları unutturmak için kullandılar. Bir çok ırk grup
larının bulunduğu bu ülkede, ırk, son zamanlara kadar önemli bir  sorun 
teşkil etmiyordu. Bu grupların en önemlileri olan Hintlilerle Affjkalılar, 
yıllarca bir arada dostça yaşadılar, çalıştılar. Irk meselesi, bizde, ikinci 
derecede bir sorundur. Bunu düşmanlarımız, halktan, temel amaçları giz
lemek için kullanıyorlar. Temel sorunlar ise şunlardır : milli kurtuluş sava
şının yürütülmesi, köylüye toprak, işçiye iş sağlanması, emperyalistlerin, 
kapitalistlerin, ve büyük toprak sahiplerinin sömürücülüğüne son verilmesi. 

Büyük Britanya Devletler Cemaatının gönderdiği Tahkikat Komisyonunun 
1962 Şubat olaylarıyla ilgili raporunda belirtildiği gibi : «Dr lagan taraf
tarları genellikle Hintli, Milli Halk Kongresi Partisi taraftarları ise genel
likle Afrikalı olmalarına rağmen, aralarındaki ayırımlar, ırk farkından 
değil, daha çok iktisadi ve mesleki farklardan ileri gelmektedir ... 

Ilerici Halk Partisine gösterilen muhalefetin gerçek nedeni ırk meselesi 
değil; gerçek nedeni, Partimizin, Marksistlerin yönetimi altında, milli kur-
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tuluş dôvasını güden, emperyalistlerle, yerli uşaklarıyla uzlaşmaya yanaş
mıyon bir kitle partisi oluşudur. 

ilerici Halk partisi, yapısı ile, programı ile, bütün ırkıarın partisidir. 
Oyelerinin çoğunluğu Hintlidir. Ama Hintliler, bu partiyi, toplumsal ve 
siyasal amaçlarla destekliyorlar. Bunların en önemlileri şunlardır: Partimiz 
ülkeyi sosyalist yola sokmak amacındadır. Hintli halkın yine, Hintli olan 
büyük kamış şekeri çiftlik sahiplerine karşı yürüttüğü savaşı daima destek
ledi. Partinin yönetimi üzerinde, varlıklı Hintlilerin herhangi bir etkisi 
yoktur. Bazı varlıklı Hintliler, kültür ve ırk mülahazaları ile partimizi destek
lediler. Ama son zamanlarda, bunların çoğu Amerikan taraftarı bir parti 
olan Birleşik Güçler Partisine katıldı. 

Bu oldukça karışık ortamı anlıyabilmek için, ülkenin bugünkü durumunu 
yaratan tarihsel şartları hatırlamak gerek. Afrikalılar, Ingiliz Güyanı'na 
şeker kamışı çiftliklerinde çalıştırılmak üzere köle olarak getirildi. 

Bugün 30.000'i ancak bulan yerli kızıl-derili halk, köle haline getirile
memişti. Korkunç şartlar içinde yaşatılan, insanlığa sığmıyocak muamele 
gören Afrikalı köleler, sık sık ayaklanıyor, çiftlıklerden kaçıyordu. 1838 de 
kölelik yasak edilince, Afrikalılar çiftlıklerden ayrılıp şehirlere göç ettiler. 
Tarım işlerinde bunların yerine ewelô Portekizli muhacirler, sonradan da 
Hintlilerle Çinliler kullanıldı. Hintlilerin bugün, tarımda çalışan nüfusun 
büyük çoğunluğunu teşkil etmeleri bundandır. 

Portekizliler şeker kamışı çiftli klerinden ayrılıp şehirlerde yerleştiler, 
idare mekanizmasında ve ticarette ufak memuriyetler elde ettiler. Ost 
kademeler ıngilizlerin elinde kaldı. Çinliler ticaretle meşgul oldular (daha 
çok bakkallık ediyorlar). Afrikalılar ise, idare servislerinde, taşıma, posta 
telgraf, sağlık hizmetleri gibi alanlarda ufak işler buldular: doklarda, 
kerestecilikte, madenIerde, taş ocaklarında ırgatlık ettiler. 

Hükümetin teknik ve idari mekanizmasında Avrupalılar az sayıdadır. 
Ama ticaret ve sanayi alanlarının bütün kilit noktalarını ellerinde tutuyor
lar. Zamanla, Hintli nüfusta bir tabakalaşma meydana geldi : % 85'i, 90'i, 
toplumun en son basamağında kaldı. Bu unsurlar, ya kamış şekeri çiftlikle
rinde çalışan ırgatlardır, yahut da özellikle pirinç yetiştiren küçük çift
çilerdir. % 10'u ise, topraR sahibi, esnaf olabildi; tefecilik ediyor, değirmen 
işletiyor. Bunlar, başşehrin ticaretinde Avrupalılar için bir tehlike teşkil 
etmeğe başladılar. 

Bu şartlar içinde, sorunun, Afrikaıılarla Hintliler arasında bir rekabet 
meselesi olduğunu iddia etmek, gerçekıere uymuyor. Zaten, Güyan'daki 
Hintlilerin durumu, Doğu Afrikadaki Hintlilerin durumuna hiç benzemiyor. 
Doğu Afrikada orta sınıf haline gelen Hintliler, Afriko halkının yürüttüğü 
kurtuluş hareketini engellemek üzere kullanılıyorlar. Oysa bizde orta sınıf
ları meydana getiren daha çok Portekizliler, Afrikalılar ve Melezlerdir. 

1925 yıllarında siyasi bir savaş yürüten bu orta sınıfın amacı, halk kit
lelerinin menfaatlerini korumaktan çok, kendisine iyi memuriyetler sağla
maktı. Nihayet bu unsurlaridare ve kamu hizmetlerindeki bütün memuri-
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yetleri eline geçirdi; bu olanlara kimseleri sokmaz oldu. Hintliler ara
sında yeni oluşan burjuva ve küçük-burjuva unsurları, bu olana sokulmağa 
çalıştılar. Bu rekabet, Hintli orta sınıfının siyasi sözcülüğünü eden «Hint
Iiler Birliği» nin kurulmasına yol açtı. 

Ilerici Halk Partisinin siyasi alanda göründüğü tarihe, yani 1950'ye 
kadar, mücadele bu dar sınırlar içinde yürütülüyordu. Hintliler Birliği, 
Afrikaııların kurduğu «Kara-derililer Birliği»nden çok daha ilerici idi. 
Iktidar üzerinde en uf<!lk etkisi olmayan Hintliler Birliği, oy hakkı ve siyasi 
otonomi gibi bazı reformlar istiyordu. Seçmen olabilmek, okuma-yazma 
bilmek, belirli bir miktar vergi ödemek, belirli bir ölçüde mülk sahibi olmak 
gibi, bazı şartlara bağlıydı. Oysa Hintlilerin çoğu okuma-yazma bilmi
yordu. Ote yandan, sömürgenin kanunları, batılılaşan MelezIerin, Afrika
ııların lehine işliyordu. Oysa diııerini, dinlerini, geleneklerini titizlikle koru
yan Hintliler, ırk ayırımından en çok zarar gören unsurl(]rdı. 

Işçi sınıfının, çıkarlarını savunan Ilerici Halk Partisi, herşeyden önce, ırk 
sorunları ile ilgilenen bu iki teşkilôtın etkilerini 1 953 de yok etti. Partinin 
saflarında Afrikalı ve Hintli emekçiler yanyana savaşıyorlardı. Ama 1955 
de Miııi Halk Kongresi Partisinin kurulmasıyla, durum tekrar değişti. Bu 
parti, Birleşik Demokrat Partisini, Karaderiler Birliğini ve Burnham'ın 
taraftarlarını bir oraya topladı. 

Ilerici Halk Partisinin ikiye bölünmesi, ve yeni bir partinin ortaya çık
ması, emperyalistlerin uyguladığı .. hüküm sürmenin boşşartı bölmektir» 
politikasının sonucudur. Bölünme, 1954'de oldu. Robertson Komisyonu, 
1 953 Ekiminde Anoyasayı bir süre için kaldıran kararı onayladı : Anaya
sasız süre için de, seçimle değil, tayinle işbaşına getirilecek bir hükümet 
tavsiye etti. Ilerici Halk Partisinin yöneticileri arasında. bir yandan komü
nistlerle müfritler, öte yandan sosyalistler, demokratlar, mütediııer bulu
nuyordu. Komisyon, yeni Anayasa kabul edilinceye kadar, bu iki grupun 
ayrılmasını tavsiye etti. Yapılacak seçimlerde çoğunluğu sağlıyacaklarını 
uman Burnham'la iki bakan, bu bölünmeyi hızlaştırdılar. 

Bu bölünmenin, ırk sorunu ile ilgili hiç bir nedeni yoktur. Orneğin, 
Burnham Afrikalıdır; oma arkadaşları Jai Narins Singh ile (bugün olmüş 
bulunan) lachhmansigh Hintliydi. Parti yöneticileri arasındaki tabaka
laşma do, ırk gruplarına göre olmadı. 11 Afrikalı yöneticiden sadece üçü 
Burnham'ın peşinden Genel Konseyden ayrıldı. lJstelik bunlarıdan ikisi, 
bugün Partimize dönmüş bulunuyor. 

Bununla beraber, Partinin taban örgütlerindeki üyeler arasında, ırk 
sorunları yeniden önem kazandı. Afrikalı emekçilerin çoğunluğu Burn
ham'la beraber partiden ayrıldı. Bu sonuçta rol oynayan etkenler, Burn
hom'ın «sosyalist» lôfazanlığı, demagojik metotları olduğu kadar, yığın
larda yeni uyanmağa başlayan bilinçin yetersizliğidir. 

Seçim bölgeleri partisinin lehine tesbit edildiği halde, Burnham 1957 
seçimlerinde yenilgiye uğradı. Bunun üzerinde, Afrikalı ırkçılar lo birleşti, 
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ve partisine gerici bir yön verdi. Başvurduğu silôhlar, komünizm aleyhtarlığı 
i le Afrikaıılarla Hintli leri birbirine kotmak amacı i le kışkırttığı ırkçılıktır. 

1 962 ve 1 963 karışıklıkları, Hintlilerle Afrikalılar arasındaki gerginliği 
bir kat daha arttırdı. Yabancı ajanlardan yardım gören muhalefet partileri, 
şehirlerdeki lümpen-proletaryayı kullandıkları gibi, sınıf bil inci henüz 
gelişmemiş bazı işçileri de kışkırttı, Hintlilere saldırttılar, dükkanıarını 
yağma ettirdiler, hükümet taraftarlarını dövdürttüler. 1 964 de, büyük çiftlik 
sahipleri, çoğunlukla Hintli olan tarım işçilerinin düzenlediği ve altı ay 
süren grevi bozmak için, Afrikalıları kullandılar. Bu metotlar, iki ırk ara
sında, birkaç ölümle sonuçlanan büyük çatışmalara yol açtı. 1964 Aralık 
seçim kampanyası süresince, Milli Halk Kongresi partisinin, her türlü 
prensipten yoksun gerici unsurları, ırk sorununu çok kullandılar. özellikle, 
Afrikalı şehir işçi leri arasında ve Afrikalıların çoğunlukla bulunduğu çev
relerde faaliyet yürüten Mil l i  Halk Kongresi Partisi propagandasında Par
timizin Afrikalılara düşman olduğunu iddia etti. öte yandan, daha çok 
köylerde faaliyet yürüten Birleşik Güçler Partisi'nin yöneticileri, partimizi, 
Hintlilere karşı düşmanlıkla suçluyorlardı. · lIerici Halk Partisini dağıtmok 
amacıyla, ırk ve din temellerine dayanan iki yeni parti kuruldu: "Güyan 
Birleşik Müslüman Partisi .. ve «Hintli Adalet Partisi ... Bu iki parti, oyların 
% 2'ini bile olamadılar. 

SAVAŞıMıZ ı N iMKAN LARı N EDiR? 

Bugün artık işbaşında bulunmayan Ilerici Halk Partisi, artık bütün yeter
sizliklerin, bütün başarısızlıkların sorumlusu sayılamıyor. Bu da, emek
çilerin sınıf çıkarları uğrunda, ırk ve din peşin fikirlerine karşı yürüttüğü
müz savaşı kolaylaştıracaktır. Birleşik Güçler Partisi- Milli Halk Kongresi 
Partisi koalisyonunda çatlaklar görünmeğe başladı. Işçilerin baskısı 
altında, Sendikalar Birliği 5 dolarlık bir asgari ücret istemek zorundo kaldı. 
Partimiz işbaşındayken, işçi leri ters-devrimci ayaklanmalara teşvik eden 
kapitalist basın, bugün artık işçilerin «sorumluluk duygusu»na hitap edi
yor, bu «anlamsız grevler .. e son vermeğe çağırıyor. Bazı belirtilerin göster
diği gibi, hükümetle sendikacı yardımcıları, işçi sınıfının ağzını kapamak 
için yeni bir ücret politikası uygulamağa hazırlanıyor. Açık konuşmaktan 
hiç hoşlanmayan başbakan Burnham, asgari ücret olarak 4 doların yeter
siz olduğunu, ama, ülkenin ekonomik şartları içinde, S dolarlık bir asgari 
ücretin kolay kolay sağlanamıyacağını söyledi. Yönettiği sendika, bugün 
çıkmazdadır: ya kendi üyeleriyle çatışacak, yahut da büyük kereste işlet
melerinin sahiplerine karşı savaşacatır. Oysa bu sanayicilerin birkaçı, Bir
leşik Güçler Partisiyle Milli Halk Kongresi Partisinin yönetici leri veya taraf
tarlarındandır. 

Bugün sanayimizdeki durum, ilerici Halk Partisini destekliyen halkın 
büyük çoğunluğunda olduğu gibi, Afrikalı işçiler arasında da büyük bir 
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memnuniyetsizlik uyandırıyor. Seçimlerden sonra köylerde yapılan miting
Ierde Afrikalı işçiler «alda�dıklarını, ama yenilmedikleri»ni belirttiler. 

Milli Halk Kongresi Partisinde olsun, Birleşik Güçler partisinde olsun, 
taban teşkilatlarındaki partililer, koalisyon hükümetinden memnun değil
dir. Bu iki parti, son zamanlara kadar, ayrı ayrı amaçlar güdüyor, birçok 
alanda aralarında mücadele ediyordu. Milli Halk Kongresi Partisi yöneti
cileri, partilerine yığınların desteğini sağlamak üzere, sözde-sosyalist bir 
demagoji yürütüyor, Birleşik Güçler partisini «faşist» ve .. Kapitalist taraf
tarı» olmakla suçluyorlar. Birleşik Güçler Partisi de Milli. Halk Kongresi 
Partisinin ı rkçı ve sosyalist olduğunu söylüyor. 

Gerçekte ise, iki partinin yöneticileri de son derece gericidir, işçi sını
fina düşmandır. Birleşik Güçler Partisi katolik klisesinin kontrolü altında 
bulunuyor ; çünkü üyeleri ve taraftarları daha çok Portekizliler, .. kibap. 
Hintliler, ve çoğunlukla memur olup bir nevi aristokrasi teşkileden Melez
lerdir. Hristiyanlığın derin etkisi altında bulunan kızıl-derililer ise, en çok 
sömürülen unsurlar oldukları halde, bu gerici partiyi destekliyorlar. Kızıl
derililerin çoğunlukla yaşadığı iç bölgelerde bütün okulları kontrolü 
altında tutan katolik klisesi, kızılderilileri istediği gibi oynatıyor. Milli 
Halk Kongresi Partisine gelince, üyelerinin % 99'u Afrikalılar olduğu halde, 
yöneticileri daha çok orta sınıflara mensup Melezlerle Afrikalılardır. 

Birkaç ay içinde, koalisyon hükümetinin, emperyalist taraftarı, işçi sınıfı 
aleyhtarı gerçek niteliği ortaya çıkmıştır. 1962 bütçesinde kapitalistlere 
yüklediğimiz vergiler ya çok indirildi, ya da büsbütün kaldırıldı. Büyük 
kapitalistler lehinde, buna benzer başka tedbirler de alındı. 

Oysa ülkemiz, çok ciddi bir ekonomik buhran içindedir. Bu buhronın 
nedenlerinden biri, Küba ile yaptığımız ticaretin birden bire kesilmesidir. 
Bu politika, özellikle pirinç piyasasında büyük güçlükler yarattı. 

45.000 tona yakın pirincimize alıcı çıkmıyor. Gelecek mahsul da buna 
katılınca, bu sayı her halde 75.000 tonu bulacaktır. Demiryolları travers
lerinin, kerestenin artık Kübaya satılamaması, keresteciliğe büyük bir 
darbe indirdi. Şeker fiatları bütün dünyada durmadan düştüğü için, biz
deki şeker endüstrisinin geleceği karanlıktır. işsizlik durmadan artıyor; 
işine son verilen emekçi sayısı, günden güne yükseliyor. Son 15 yıl içinde, 
şeker üretimi iki kat arttı. Oysa bu alanda çalışanların sayısı yarı yarıya 
indi. 

Kukla-hükümet, halkı aldatarak idare etmek çabasındadır. Yabancı borç 
ve yatırımları şişirip duruyor. Bugüne kadar yol yapmak üzere Amerikadan 
3 milyon dolarlık makine ve malzeme geldi. Bu yatırımların en büyük 
kısmı, bir Kanada şirketi, .. Aluminium Company»nin bir kolu olan .. Deme
rara Bauxite Company» yi başşehir Georgetown'a bağııayacak yolun 
inşoatına; ve .. United States Reynolds Metals Company»nin boksiti çıkar
masını kolaylaştırmak üzere, Berbice nehrinin temizlen mesine ve bakımına 
aynıocaktır. Bu ikinci şirketle, bütün boksiti mizi yok pahasına teslim 
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eden bir  anlaşma imzalandı. Petrol bölgelerimiz de üç yabancı şi rketin  
elindedir. 

Emperyal istler, iktisadımızı ellerine geçirmiş bulunuyorlar. En sağlam 
kazanç kaynaklarını aralarında bölüştüler. Ingiltere şekeri ; Amerika, bok
sitle manganezi; tekelinde tutuyor. Sigortalar. bankalar, ticaret filoları, 
dış ticaret, kontrolleri altındadır. Yerli burjuvaziye, o kadar emin olmayan, 
az kazanç getiren - pirinç, meyva ve diğer besin maddeleri üretimi gibi -
alanları bıraktılar. Unutmıyalım ki şeker, boksit ve manganez cevheri, 
bütün i hracatımızın dörtte üçünü teşkil ediyor. Bugün Ilerici Halk Parti
sinin en önemli ödevi, koalisyon hükümetini destekl iyen vatandaşlara şu 
gerçeği anlatmaktır: Küba ile ticareti durduran, yabancı yardımın köle
leştirici şartlarını kabul eden, yabancı yatırımlara korkunç imtiyazlar bağış
layan, kendi iktisadi gelişmemizin en hayati menfaatlerine i hanet eden 
bugünkü politikanın sonuçları, ülkemizin, emperyalistlerin kölesi haline 
gelmesi, milli kalkınma politikasından büsbütün vazgeçi lmesidi r. 

Durmadan artan işsizlik, işlenecek toprakların azlığı, köylerdeki sefalet, 
mali güçlükler karşısında, taraftarlarının bile hayal kı rıklığına uğradığını 
gören hükümetin başvurduğu yol, terör, komünizm düşmanlığı ve ırkçılık 
gibi faşist yollardı r. Hitler, bütün sorumlulukları Yahudilerle komünistlere 
yüklemişti. Bizde ise, bu rolü komünistlerle Hintl i ler görüyor. Milli kurtuluş 
hareketinin öncülüğünü yapan i lerici Halk Partisi, her halde yakında 
yasaklanacaktır. Biçimsel bağımsızlık i lôn edi l i r  edilmez, emperyalistlerin 
desteğinden yararlanan hükümetin, Lôtin Amerikada örneği çok görülen 
bir faşist diktatorya kurması imkônı beli rmektedi r. Şimdi l ik  hükümet, başka 
tedbi rlere başvuruyor. Seçimlerde taraftar sayısını arttırmak üzere, Anti! 
odalarından Afrikalı göçmen getirtmeğe hazırlanıyor. 

Ilerici Halk Partisi, kendisini bekliyen tehlikeleri, zorlu kları, emperya
listlerin zorbalığını, ülke içindeki adamlarını desteklemek üzere sarfede
bilecekleri muazzam imkônları biliyor. Partimiz bugün kuvvetlerini seferber 
ediyor, halkımızı uzun, zor bir  savaş yürütmeğe hazırlıyor. Ote yandan, hal
kımıza gerçekleri anlatmak, kendi saflarında gerici ırkçı duyguları yok 
etmek üzere de çabalarını arttırıyor. 

1 962 den beri emperyalistlerle Mil/i Halk Kongresi Partisi, Hintliler 
aleyhine bir terör kampanyasına giriştikleri için, partimiz  içinde Afrikalı 
aleyhtarı ırkçılık eğ i l imi kendiliğ inden bel i rmiştir. Partimiz ırkçılığa karşı 
şiddetle savaşıyor. Bu eğilimin gerici bir ideoloji, emperyalistlerin işçi 
sınıfını bölmek, sömürgecilerin egemenliğini sürdürmek, emekçileri daha 
çok sömürmek için başvurdukları bir yol olduğunu bilmekte ve açıkla
maktadır. Milli birliğin, çeşitli ı rklar arasında anlaşmanın gerçekleşmesi, 
Partimizin başlıca amacıdır. 

Amaçlarından biri de ingil iz ve Amerikalı yöneticilerin sözleriyle, ortaya 
attıkları şiarlarla, beslediği hayal lerin boşluğunu göstermekti r. Halkımız; 
«Amerika, her halkın kendine uygun düşen hükümet şeklini seçmek 
hakkını, savunmaktadır,,; "Ozgürlük içinde seçilmiş, Anayasanın garantisi 
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a ltında bulunan hükümetlerin korunması ve kuvvetlenmesi :  bütün Amerika 
halklarının amacıdır ... gibi açıklamaların gerçekıere uymadığını anlıya
bildi. (Yukarıdaki sözler, Güyan'daki durumla ilgili bir açıklamada geçi
yordu.) Halkımız, bu sözlerin, eski düzeni sürdürmek, emperyalistlerin 
çıkarlarını korumak için sarfedilen çabaları örtmek için kullan ılan yalan
lar olduğunu biliyor. Kongoda, Viyetnamda, Brezilyada, Ingiliz Güyanında, 
bugün de Dominika Cumhuriyetinde görüldüğü gibi, Amerikan yatırımları 
tehlikeye düştüğü anda, emperyalistlerin zorbalık ve hile yoluna saptık
larını da biliyor. 

Partimiz, sabır etmesini bilmiyenlere, cesareti çabuk kırılanlara, mace
raci «goşist .. lere, halk güçlerinin Amerika ile başa çıkamıyacağını iddia 
eden karamsarıara, bozgunculara karşı savaşıyor. Toplumsal tabakaların 
en büyük kısmı ile, demokrasi, milli bağımsızlık, ve emperyalizm aleyhtar
Iığı temel/erine dayanan bir birlik politikası yürütmeğe çalışıyoruz. Ama 
öte yandan, gericilerin, ırkçı oportünistlerin, ajanların, saflarımıza sızma

masına dikkat ediyoruz. Partimiz, yönetimindeki manevi ve ideolojik saf
lığın önemini iyi bilmektedir. 

ilerici Halk Partisinin öncelik tanıdığı istekler şunlardır: 
$ömürgeciliğin ve yeni-sömürgeciliğin bütün şekillerine son verecek 

gerçek bir bağımsızlık. 
Fevkalade Hal Kanununun kaldırılması; kanunusuz mevkufiyetlere son 

verilmesi. 
Bütün Güyan halkını tatmin edecek bir siyasi rejimin kurulması; yeni 

seçimlerin yapılması; 18 yaşını tamamlamış bütün vatandaşlara oy hakkı 
verilmesi. 

Emniyet kuvvetlerinin, bütün toplumsal sınıf ve ta bakaları temsil edebile
cek şekilde yeniden düzenlenmesi; Ingiliz silôhlı kuvvetleri,nin topra lila rı
mııdan çekilmesi; milli bir ordunun kurulması. 

Bütün hukuki ve idari kuruluşların demokratikleştirilmesi. 
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Romen Komünist Partisi'nin ıx. Kongresi 

Barbu Zaharescu 

Bu yıl ın 1 9  ile 24 Temmuzu arasında Bükreş'te Romen Komünist Par
tisi'n i n  iX. Kongresi yapıldı. Bu kongre. partinin ve Romen halkının haya
tında tarihsel bir olaydır. 

Kongre. gündeme geçilmeden önce, Romen Işçi Partisi'nin adın ın  Romen 
Komünist Partisi olarak değiştirilmesi hakkında, büyük bir coşkunluk ve 
ittifakla karar aldı. Partinin bu adı alması, işçi sınıfın ı n  öncüsü ve halkın 
siyasi yöneticisi olarak partinin karakterine; ülkenin içinde bulunduğu 
gelişme dönemine ve partinin son hedefine, yani komünist toplumun kurul
ması amacına tamdmen uymaktadır. Delegeler ayni zamanda, Kongrele
rin, 1 921 May�s'ında yapılan kongreyi Komünist Partisi'nin ı. Kongresi 
sayarak numaralandlrtlması kara rı nt onaylamışlar, bu kongreyi, Romen 

Komünist Partisi'nin iX. Kongresi olarak kabul etmişlerdir. 
Kongrenin çalışmalarına misafir olarak 57 komünist ve işçi partisinin, 

ayrıca Avrupa, As",a, Afrika ve Amerika'daki diğer demokratik partilerin 
temsilcileri katıldılar. 

Kongrenin gündeminde şunlar vardı: Romen Komünist Partisi'nin Vı ı ı .  ve 
IX. Kongreleri arasında partininin çalışmaları hakkı nda Merkez Komi
tesi'nin hesap raporu; Merkez Revizyon Komisyonu'nun raporu; 1 966 ve 
1 970 yılları arasında halk ekonomini geliştirme plônı ile ilgili olarak Romen 
Komünist Partisi IX. Kongresi'nin direktitreri; enerji işlerinin geliştirilme
siyle ilgili on yıllık plôn hakkında Romen Komünist Partisi iX. Kongresi'nin 
direktifleri; Romen Komünist Partisi'nin Tüzük Tasarısı hakkında rapor. 

Nicolae Ceausescu tarafından sunulan Merkez Komitesi Hesap Ra
poru'nun görüşülmesi sırasında kongre bu raporu. partinin ve ülkenin 
hayatında esaslı bir döküman olarak övgüyle karşıladı. Rapor, son altı yıl 
içinde Romen halkının eriştiği büyük başarın bir değerlendirmesini yap
mış; sosyalizm kuruculuğunun tamamlanmasında şimdiki döneme ait soru
lara açık bir yön vermiş ve Romanyada sosyalizm kuruculuğundaki pratik 
işlere yakından bağlı olarak partinin teorik fikir zenginliğini arttı rmıştır. 

Sosyalizm kuruculuğunda partinin siyasi hattının sebatla uygulanması 
amacıyla ve milletlerarası münasebetlerle ilgili olarak Vıı ı .  parti kongre
sinin öne kayduğu ödevlerin yerine getirilmesinde Merkez Komitesinin 
yaptığı verimli çalışmaları parti kongresi bütünüyle onayladı ve övgüyle 
karşıladı. Kongre, Romen halkı n ın halk demokrasisi düzeni yıllarında 
eriştiği başarıların; ülkenin ekonomisinde, toplum yapısında ve emekçilerin 
hayatında olan köklü değişmelerin, bütün faaliyetinde Marksist-Leninist 
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öğretimden yön a lan ve bu öğretimi Romanya şartlarına yaratıcı bir 
şeki lde uygulayan partinin yü rüttüğü siyasi hattın doğruluğunu gösterdi
ğini tesbit etti. 

Bu yı l lar, ü retim kuwetlerinin daha da büyük hamleler yaptığ ı  bir 
dönem ; sosya l ist Endüstrin in  hızla artan gelişme temposu dönemi oldu. 
Bu temel üzerinde bütün halk ekonomisi, bütün toplu m  gelişti. Tarım 
alanında kooperatifleşmenin tamamlanması ,  köylünün hayatında derin bir 
revol üsyan ve bütün halk ekonomisinde sosyal ist ü retim i l işki lerinin ktırul 
ması demekti. 

Şehirde ve köyde sosya lizmin tam zafere ulaşması ; Romanyada insanın 
insan tarafı ndan sömürülmesine kesin olarak  son veri lmesi, iktidarı aldık
tan sonra partinin eriştiği en büyük siyasi zafer o lmuştur. Bu başarıl a r, 
Romen halk ın ın işçi s ın ıf ının en iyi evlatla rın ın  uğrunda hayatlarını vererek 
savaştıkları rüya ların gerçekleşmesi demektir. 

Parti kongresi, 1 960-65 yı l ları a rasında ha l k  ekonomisinin gelişt i ri lmesi 
amacıyla V i i i .  parti kongresin in  koyduğu ana ödevlerin başarıyla yerine 
getiri ldiğini memnuniyetle tesbit etti ve ve gösterilen sebat ve isabeti 
takdirle a ndı.  Merkez Komitesi, bu sebat ve isabetle, ü l kenin sosyal ist 
sanayileşmesini, bütün ekonominin gelişmesine ve sosyal ist toplumun her 
yönden i lerlemesine temel olara k  a lmayı ve mi l l i  bağ ı msızl ıkla egemen
liğin kesin faktörü olarak saymayı, partinin siyaseti nin merkezinde topla
mıştır. 

Dikenin sosya l ist sanayileşmesi yüksek, sürekli bir hızla ta mamlanmak
tadı r. 1 965 yı l ı  sonunda Romanya'nın sanayi ü retimi  1 959 yı l ına oranla 
2,24 misl i  fazla olacak ve böylece 6 yı l l ı k  plônın ödevleri fazlasıyla yerine 
getiri lecektir. Sanayide y ı l l ık  artış oranı, asl ında tesbit edi lmiş olan % 13-e 
karşı l ı k  % 1 4,4-ü bulmuştur. Dretim a raçları isti hsal indeki % 1 5,7 g ib i  
yüksek b i r  y ı l l ık  artış, d iğer sanayi kolların ın hamlesini sağ l ıyocak şartları 
yaratmıştır. Dikenin bu devre içindeki ekonomik  gelişmesinin karakteristik 
bir özel l iğ i  yüksek verim li l i k  gücüne sahip tekniğ in  geniş ölçüde uygulan
ması, tabiat zenginl iklerinden tüm olarak faydalanı lması ,  istihsal kuvvet
lerin in bütün ü lke ölçüsünde s ı rayla ele a l ınması ve bölünmesi siyasetine 
devam edilmesidir. 

Parti kongresi, partinin tarım siyasetinin doğru luğunu belirtmiş ve sos
yalizm kuruculuğunun olaganüstü karış ık bir ödevinin çözülmesiQde Mer
kez Komitesinin gösterdiği veriml i  ça l ışma ları övmüştür. Bu ödev, VII ı .  parti 
kongresin in  öngördüğü müddetten hemen de dört y ı l  önce tarım ı n  koope-

. 
ratifleştiri lmesinin biti rilmesi olmuştur. Bu olay, yani Romanya'da tarımın 
kooperatifleştirilmesi, tahı l  ve sebze ü retimin in  sürekli olarak artmasında 
kendin i  göstermektedir. Parti ve hükümet, tarımın maddı-teknik temelin in . 
sağlamlaştı rı lmasına ve ta rım ü ret iminin i lm i  o la rak  teşkilôtlandırı lmasına 
özel bir  yer vermişlerdir. Tarımda, büyük sayıda traktör, kombayn ve diğer 
z ı raat makinala rı veri lmiştir. Halen bütün tarım ü retim kooperatiflerinde 
yüksek okul eğitim i  görmüş agronomlar  çal ışmaktadı r. 
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(lretimin  a rtırı lmasında köylünün maddi yol larla isteklendirme sistemi 
siyaseti şaşmadan yürütüldü. Pazarlar için elverişli Hatla ü retimi gerçek
leştiren şartların sağlanması ve bunun ticaret i l işkileri temeline dayandınl
ması ,  kooperatif köylü lerinin gel irin in sürekli ola ra k  artmasına yard ım 
etmiştir. Tarımda kooperatifleşmenin tamamlanmasından beri kooperatif
lerin ortak m ülkünün değeri % 36 ; ve nakdi gelirleri ise % 37 artmıştır. 

Altı y ı l l ı k  plôn y ı l larında hububat ve tekni k kültür bitkileri ü retimi  
sürekl i  olara k  a rttı ; hayvan mevcudu ara l ı ksız yükseldi. 1 960 i le 1 964 
y ı l ları arasındaki zaman boyunca, hububat ü retimi ,  daha önceki beş yı l ı n  
orta lamasın ı  1 , 1  m i lyon tondan fazla ; ve 1 934 i le 1 938 yı l ları a rası ndaki 
orta lama ü retimi de 2,3 mi lyon tondan fazla aştı. Bazı yı l larda hava şart
larının elverişsiz olmasına rağmen, bitkisel ve hayvansal üretim, halk ın 
yiyeceğin i  ve sanayi için gerekli tarı msal ham maddeyi, devlet stokların ın  
ve ve ihracatın ihtiyacın ı  karşılayabi lm işti r. Parti kongresi, bütün bu başa
rı lara rağ men tarım ın  geliştirilmesi için altı yıllık plônda öngörülen ödev
lerin hepsinin tamamlanmış  olmadığ ına işaret etmiştir. 

Halk ekonomisi ndeki gel işme, mi l l i  gel irin artmas ın ı  ve bu temel üze
rinde de bütün halk ın  hayat seviyesin in yükseltilmesini garanti etmiştir. 
Mi l li gel ir, 1 959 yı l ına oranla hemen de % 65 artmıştır. Ayni süre içinde 
reel ücretler % 35 ; işçi ve memur sayısı 1 ,3 mi lyon fazlalaşmışt ı r. Koope
ratif köylülerin in  gel iri yükselmişti r. Sosyal ve kültürel i htiyaçların karşı
lanması için ; mesken i nşaatı, öğrenim kuruluşları ,  öğrenci yurtları ve 
hastahane inşaatı için önemli harcamalar  ayrı lmşıtı r. i l im,  san'at ve kül
türün gel iştiri lmesinde parlak sonuçlar a l ınmışt ı r. 

Bu y ı l la rda u laşı lan zaferler, mi l l iyet farkı gözetmeksizin partinin siya
setini şaşmadan yürüten işçilerin, köylülerin, aydın ların ,  bütün emekçilerin 
birl ikte ça l ışmalar ın ın meyvas ıd ır. 

Parti kongresi, sanayi ve z ı raatin geliştiri lmesinde erişilen büyük başa
r ı ları belirtmiş ve buna balı o larak, bu süre içinde ekonomi ve plônı yöneI
ten organları n  çal ı şmalarında görülen bazı eksikliklere işaret etmiştir. 

Parti kongresi, ekonomi, kültür ve i l im ça l ışmalar ın ın her kesiminde sos
yalist kurucu luğun tamamlanmas ı  iş in in daha yüksek bir düzeyde yürütül
mesi için Romanyan ın  izl iyeceği gelişme yönünü kararlaştırmıştı r. 

Merkez Komitesinin raporunda, 1 966-1970 süresinde halk ekonomisinin 
geliştiri lmesiyle i lg i l i  d i rektiflerde, gelecek on yı l  iç inde enerji kaynakla
rı n ın  değerlendi ri lmesi ve ü l kenin elektrikleştiri l mesi i le i lgi l i  d i rektiflerde 
belirtilen ana a maçlar, kontrol sayıları ve gelecekle i lg i l i  ödevler onay
landı .  Bu dökümanla rda tesbit edilen ödevler, sosya l ist Romanya'n ı n her 
yönden gelişmesi programıd ı r. 

Parti kongresi, parti nin yürüttüğü sosyal izm kuruculuğu siyasetinin mer
kezinde, gelecekte de, ü l kenin sosyalist sanayileşmesinin,  öncel ikle ağ ı r  
sanayiin gelişt iri lmesinin ve  özel l i kle  de makina sanayi in in gelişmesinin 
yer a lcağ ı n ı  kararlaştırmıştır. Sanayi leşme için ,  isti hsal kuvvetlerin in  hızla 
artması, sosya l izmin maddi-teknik temel inin daha da gel işmesi gereklidir. 
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ileri l ik  ve kültür için tek yol budur ve bu, gerçekte m il l i  bağımsızlrğı ve 
egemenliği ,  Romanya'n ın  i ktisaden gelişmiş devletlere daha çabuk yaklaş
masını sağldr. 

Yeni beş yı l l ık plôn yı l larında ülkenin sanayi a lanında hızla geliştiril
mesi devam edecek, halk ekonomisinde önde gelen kol olara k  sanayi in  
durumu daha da sağlamlaşacaktır. Direktiflerde, sanayi ü retimi iç in  
% 1 0,5 ; isti hsal a raçları ü retim iç in  % 11  ve istih lôk maddeleri iç in % 10  
yı l l ı k  a rtış ön görülmüştür. Elektrik enerjisi ü retim inde tamamlanmış kuru
luşların  gücü 1 965 y ı l ın ın 3,5 mi lyon kW-ına karşı l ı k  1975-de aşağı yukarı 
10 m ilyon kW-a yükselecek, yani on yıl içinde üç misline çıkacaktır. Çelik 
üretimi beş yıl içinde hemen de i ki misl i  olacakt ı r. Brüt ta rım üretimi ,  1 961 
i le 1 965 yı l ları a rası orta lamasın ı  % 20 kadar aşacaktı r. Parti kongresi, 
mal ların  kal itesinin düzenli bir şeki lde düzelti lmesinin ; sanayide verim 
l i l iğ in 1 970-e kadar  aşağı yukarı % 4 0  a rttırı lmasın ın ; mal iyet masrafla
r ın ın hemen de % 10 indiri lmesini n ;  ekonomik  ça l ışmaların  her alanında 
teknik i lerlemenin sağlanmasın ın ; ve makineleştirme i le  otomatizasyonun 
yaygın laşmasının b i rinci derecede önemli  ödevler a rasında geldiğin i  
tesbit etm işti r. 

Parti kongresi, sosya list sanayileşmenin daha da hızlandırı lmasının sağ
lanmasıyla ayni zamanda, tarım ın  yeğin ve çok yönlü olarak  geliştiri l 
mesine, bitkisel ve hayvansal üretimin a rttı rı lmasına ,  ülkenin ilerlemesi ve 
halkın refahı için ta rım ın  daha fazla yard ımcı olmasına daha çok di kkat 
sa rfedi lmesi gerektiğin i  kararlaştırmıştı r. 

Ana ödevlerden biri, daha sağ lam bir  teknik-maddi temel sağ lamak 
iç in ,  tarım ın  makineleştirilmesi ve kimyalaşt ı rı lması a la nında karmaş ık  
sorunların çözümü iç in  gösteri len çabaların 1 970 y ı l ına  kadar önemli 
derecede yoğunlaştır ı lmasıdır. Hayvan yemi ve hububat  üretimin in arttı rı l
masını ,  hayvancı l ı k, meyvacıl ı k  ve sebzeci l iğin gelişmesini g üven altına 
almak a macıyla, tarım kesimindeki suların ıs lahına ve i lk  başta sulama 
donatım ların ın  genişleti lmesine, ayrıca büyük kaynakların bu işlere açı l 
mas ına özel l ikle d ikkat gösterilecektir. 

Parti kongresin in  aldığı  bir karara göre, parti ve hükümet, ta rım ü retim 
kooperatiflerin in  teşkilat bakımından ve ekonomik  bakımdan sağlamlaştı
rı lmasına bundan sonra da gayret edecek ve kooperatiflere bu amaçlarla 
maddi, i lmi ve tekni k yard ımda bulunacaktır, bulunmak zorundadır. Parti 
kongresinin dökümanlarında bel i rt i ldiğine göre, kooperatif köylülerin in  
gel ir inin, gittikçe daha çok, onların ü retimde a ld ıkları sonuçlara,  yaptık
ları işin miktarı ve kalitesine uyacak şekilde düzenlenmesi için, iş  organi
zasyonu ve ücretleriyle i lg i l i  şekil lerin gel işti ri lmesi zorunludur. 

Parti kongresi, tarım ü retim kooperatifleri nin ça l ışmalarının yöneti lmesi 
ve yöneltilmesi şekillerin in  iyileştirilmesi a macıyla, ta rım üretim koopera
tiflerin in  - bölge ve mıntıka birl iği g ib i  - kooperatif birl ikleri 'nin ve ayrıca 
bir merkez örgütünün kuru lması gerektiğine işaret etmiştir. Bu örgütlerin 
yetkisi, üretimin a rttı r ı lması için kooperatiflerin gösterdikleri çabalar  ara-
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sında uya rlık sağlama ve ortak teşebbüsleri uygulama ödevlerin i  içine 
o lmal ıd ı r. 

Gelecek beş yı l l ı k  plôn döneminde bütün halk ekonomisi için yüksek bir 
gel işme hızı sağlamak a macıyla. 250-260 m i lyar ley. yani son on yı l  içi nde 
ayrı lan kada r. yatır ım yapılması ön görü lmüştür. 750 yen i  sanayi kuru luşu 
işletmeye açılacaktır. Bütün yatır ım a raçlarının % 80-inden fazlası .  sanayi . 
tarım ve ulaştırma ayrı lmıştır. Bu. partin in  i ktisat siyaset in in ana yönünü 
yansıtmaktadı r. Yatı r ımların  ekonomi k  gerçekleşme payın ın arttı rı l ması .  
istihsal kuvvetlerin in  ü lke ölçüsünde bölgesel dağ ıtımın ın  daha da iyileş
t iri lmesi. iktisadi faa liyetlerin daha yüksek seviyeye çıkarı lması .  bu a lan
daki  ana ödevler a rası nda yer alaca ktır. 

Parti kongresinin kararlarına uygun olarak. Ekonomik Yard ım laşma 
Konseyine üye ü lkelerle kardeşçe işbir l iği .  bütün sosyal i st ü lkelerle kar
deşçe işbir l iği .  gelecek yı l larda. sosyalist ü lkelerin mi l letlerarası i ş  bölümü 
çerçevesi içinde daha da gel işecekti r. Romanya. dünya ölçüsünde i ş  bölü
münü göz önünde tutarak. toplum düzenleri ne olursa olsun diğer bütün 
ü lkelerle de i ktisadi i l işki lerin i  ka rş ı l ık l ı  yarar temel i  üzerinde gel işti re
cektir. Halk  ekonomisinin her yönüyle ve tümüyle gel iştiri lmesi sonucunda 
gelecek beş y ı l  içinde dış ticaret. 1 965-e oranla % 40-tan fazla a rtmış 
o lacaktır. 

Halk ekonomis in in gel işmesi. toplumsal iş veriml i l iğ in in artması.  mi l l i  
gel i ri n  yükselmesi sonucunu doğuracaktır. Parti kongresi. 1 966 i le  1 970 
y ı l la rı a rası nda mi l l i  gel ir in dağı l ımı  iç in konulan ölçütleri onaylamıştır. 
Buna göre. m i l l i  gel ir in dörtte ,birinden fazlası. a rtan özel l ikteki sosyal ist  
yeniden ü retim i  sağ lamak için yığ ı l ım fonuna ; ve dörtte üç kadarı do 
tüketim fonuna ayrı lmaktad ı r. 

Partin in  bütün siyaseti n in a macına uygun olarak emekçilerin hayat 
seviyesinin yükselti lmesi için. gerçek ücretlerin 1 970 yı l ına kadar. 1 965-e 
oranla % 20 i lô  25 artt ır ı lması gerekl id ir. Ayni zamanda gelecek y ı l larda 
her çeşit emekli lerin emekl i l i k  maaşları n ın a rttırı l ması  için adımlar  atıla
caktır. Tarım üretimin in  ve özel l ikle de paza rlar için ü retimin artt ırı l ma
s ıy la.  köylülerin de gerçek gel iri % 20 kadar yükselecekti r. 

Bundan başka. sosya l ist ticarette mal  mevcudunu a rttı rmak için ; geniş 
mesken inşaatı. iş korunmasın ın iyileştirilmesi. sağ l ı k  bakımının.  emekçi
lerin in  d inlenmesi işlerin in iyileştiri l mesi için ; hastal ık  yardı mlarının garan
t i s i  içi n ;  spor ve  beden eğit imi  işleri. v.s. i ç in  tedbirler ön görü lmüştür. 
Her a i lede. her vatandaşın hayatı nda. ve bütün halkın hayatında sosyal iz
m in  yararları kendin i  g itti kçe daha çok duyuracak. gösterecekti r. 

Sosyal ist toplumun gel işti ri l mesi progra mına ve ha lk  ekonomis in in ihti
yaçlarına uygun olarak. temel a raştırmaların  ve bel i rl i  amaçlara yönelt i I 
m iş  araştı rmala rın  gen işleti l mesi için. gelecek beş boyunca da gene i lm in  
maddi  temel lerin in  kuvvetlendiri lmesine çal ış ı lacakt ır. I lm i  çal ışmaların  
daha da iyi leştiri l mesi a macıyla. i l im  adamlarının ve maddi  a raçların 
araştırma işlerine en yararl ı  şekilde ayrı lması iç in.  bakanlar kuru luna bağl ı  
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bir mi l li b i l imsel araştırma konseyinin kuru lması kararlaştırı lmıştır. Bu kon
seyin ödevi, i l im  a raştırmaların  ve kadroların yetiştirilmesin in  hangi yönde 
geliştiri leceği ni tesbit etmek, bu işler için bi leşik bir program hazırlamak 
ve bu a landaki çal ışmalar arasında uyarl ı k  sağlamak olacaktır. 

Part in in siyasetinde temel hedeflerden biri, her düzeyde öğretim i  gel iş
tirmek ve olgunlaştırmaktır. Buna uygun olarak  parti kongresi, ş imdi  8 yıl 
olon m ecburi öğrenimi uzatmak amacıyla gelecek yıı ıarda gerekli şart
ların  sağ lanması için hazır l ık yapı l masını  kararlaştı rmıştır. Buna göre, 
ha lk  ekonomisinin i htiyaç duyduğu orta öğretim görmüş meslek sahibi iş 
gücünün sağlanması a macıyla, orta öğretimin ,  genel l iseler yanında özel
l i kle  sanayi, z ıraat, ekonomi ve pedagoji l i seleri ile genişletilmesi ön 
görülmüştür. Diğer şekil lerde yapı lan öğretim de genişleti lecektir. 1 965-66 
öğrenin yı l ından it ibaren, l i selerin 9 iıa 1 2. sınıflarına da okul kitapları 
parasız verilecektir. 

Parti kongresin in  bel i rttiğ i  g ib i ,  yeni toplumun kuruluşuyla b i rbirine 
bağl ı  olan ve birbiri arkasına gelen ödevler, teşkilat şekil leriyle yönetme 
ve plônlaştırma metodların ın  daha da düzelti lmesini  gerektiriyor. Toplumu 
etkileyen objektif kanunları n  göz önünde tutulması ,  hayatın ve yeni görün
tülerin iyice incelenmesi, doğru bir  yönetim ve plônlama için olağanüstü 
önem taşıyan ve şüphesiz vazgeçi lmez şartlard ı r. Bütün iktisat ve plôn
lama organlar ın ın çal ışmalarında, sosyalist kuruculuğun her kes iminde 
yön gösteren i lke, yönetim in  kollektif olmasıdır. Kollektif yönet imin yarat
tığı şartlar a ltında, plônların  hazırlanması ve en önemli  kararların a l ın
ması ,  kol lektif düşüncenin  ve yönetici kadrolarla en iy i  fonksiyonerler ve 
meslek adamların ın  kollektif çal ışmaların ın  b i r  sonucu olarak ortaya çıkar. 

Parti kongresi, devletin kuruluşu i le i lg i l i  ona sorunları her yönüyle 
görüşmüştür. Kongre, tartış ı lmak üzere bütün halka sunulan ve Büyük 
Mi l l i  Meclis tarafından kabul edilen yen i  Anayasa'n ın  en önemli  madde
lerinin,  gerçekten ü lkenin sosyal-ekonomik yapısındaki köklü değ işmeleri 
yansıttığ ın ı  ve sosyal i st toplumun kuru luşunda erişi len zaferleri tesbit etti
ğin i  bel i rtmişt ir. o rkenin yeni adı ,  Romanya Sosya l ist Cumhuriyeti, ü l kenin 
toplu m  düzenin in  bugün erişmiş  olduğu gelişme düzeyine tom olarak 
uymaktad ı r. Yeni Anayasa'da Romanya Sosya l ist Cumhuriyeti 'nin top lum 
ve devlet düzeninin ana çizgi leri şöyle tesbit edil mişti r :  Devletin birleşik 
bir karakter taş ıması ; bütün i ktida ra sahip olan halk ın egemenl iğ i ;  ü reti m  
araçların ın  sosyal ist mülkiyeti ; işçi s ınıfın ın  toplu mda yönetici sınıf rolünde 
olması ; işçi sınıfının köylü i le ittifa kı ; halkı n bütün faa l iyetine ayd ın ların  
aktif olarak katı lması ; m i l l iyet farkı gözeti lmeksizin bütün yurtdaşların eşit 
haklara sahip olması, yani ,  bunların  kardeş l ik  bağla rıyla her zaman için 
bir ibirleriyle bağlı olarak ve sosyal ist Romanya'nın büyük a i lesini teşkil 
ederek eşit haklara sahip olmaları ; Komünist Partisin in  bütün faa l iyet 
a lanlarında önder oluşu Parti kongresi, ülkenin Anayasa'sında, yurtdaş
ların  yüce hak ve hürriyetleri nin ;  sosya list demokrasinin sürekli  genişleme
sin in ; toplum olaylarına yığı nların  gittikçe daha fazla katı l ış ın temel e 
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oturtulmuş ve garanti edi lmiş olduğunu tesbit etmiştir. Devlet faaliyetine 
yön veren i l ke, kollektif yönet im i l kesid i r. 

Merkez Komitesi 'n in raporunda, devletin rolünü artışı sorusu i le, geniş 
sosyal izm kuruculuğu şartları altında sosyal ist m i lletin çok yönlü geliş
mesi sorusunun derin bir tah l i l i  yapı lmaktadır. Parti kongresi, bu toh l i lle 
tamamen hem fikir olduğ�nu açıklamıştır. Bu tahl i le göre, m i llet ve devlet 
daha uzun süre sosyal ist toplumun gel işmesinde temel olacaktır ve mil letin 
gelişmesi  ile sosyalist devletin sağlamloşması, toplum hayatının objektif 
gereğine uygun düşmektedir. Bu gerçek, sosyal ist i nternasyonal izmin çıkar
larına hiç b ir  şekilde zıt olmadıktan başka, hattô tam a ksine, bu çıkarlarla, 
emekçilerin internasyonal dayanışmasıyla, sosyal izm ve barış davasıyla 
tam bir ô henk içindedir. Her bir sosyal ist mi l letin, eşit haklara sahip, 
egemen ve bağımsız her b i r  sosyal ist devletin gösterdiği gelişme ve hamle 
önemli bir  şartı yerine getirmektedir. Sosyal ist ü lkelerin bir l ik ve beraber
l iğinin sağlamlaşması ve bu ü lkelerin, insanl ığ ın sosyal izm ve komünizme 
doğru i lerleyişini daha da etkilernesi bu şarta bağ l ıd ı r. 

Yeni Parti Tüzüğü'nin görüşülmesi ve onaylanması, kongrenin çalışmala
rında büyük bir  yer a lmışt ır. Tüzük, y ı l lar boyunca edini len tecrübeleri 
kapsamakta ve parti ile toplumumuzun hayatında ola gelen değişmeleri, 
yeni tarihsel ortamı  ve sosyal ist kuruculuğun tamamlanması yürütülen 
savaşın şimdiki durumunu göz önünde tutmaktadır. 

Yeni tüzük, part in in kuruluş ve faa l iyetine yön veren i l ke olarak, demok
ratik santral izm i l kesini temel yapmaktad ı r. Parti faal iyetin in özel l iğ in i  
veren geniş demokratizme uygun olarak  tüzükte, parti yönetim i  için en 
yüce i lkenin kollektif yönetim ve kollektif çal ışma olduğuna işaret edil
mektedir. Parti kongresinde, a l ı nacak kararların bütün parti n in görüşünü 
vermesi için ve ü lkenin  gerçekleriyle i htiyaçlarına en iyi şekilde uyması 
için ,  parti siyaset in in en önemli sorunların ın , parti aktifleri n in geniş ölçüde 
katı lmasıyla hazırlanması ve bu sorunların üyelerle görüşülmesin in  bun
dan sonra da garanti edilmesi istenmiştir. 

Parti kongresi, partinin politik-ideolojik ça l ışmalarına özel bir yer ver
m ıştı r. Romen Komün ist Partisi iX. Kongresi 'nin kara rında şöyle denmekte
d i r :  "Pol itik-ideoloj i k  çal ışmalarda ana ödev, parti üyelerin i  ve geniş ha lk  
yığ ın ların ı  Marksizm-leninizm fikirleriyle, iç ve d ış  siyaset sorunlarında 
partin in  siyasi hattı i le si lahıandırmak, onla rı, sosyalizm kuruculuğunda 
üzerlerine düşen ödevleri yerine getirmeye böylece hazırlamakt ı r.» Parti 
kongresi, sosyal ist kuruculuğun pratiği ile teoretik- ideoloj ik  ça l ışmaların  
biribi rlerine yakından bağlanmaları gerektiğine dikkati çekmiştir. Pratik 
çal ışmalar, i lm in  en değerli başarı ları temeline dayandırı lmal ı ; sosyal ist 
kurucu lukta partin in  edindiği  tecrübelerin genelleşti ri lmesine gittikçe daha 
çok d i kkat gösteri lmelidir. Bu sebeple parti kongresi, teoratik ça l ışmala rın  
i l k  başta en aktüel sorunlar  etrafında toplanmasını  sağl ık  vermiştir. 

Toplumun gelişmesi süresinde ortaya çıkan yeni görüntülerin genel leş
tiri lmesi, teoretik alanda yaratıcı çal ışmaların isteklendi ri lmesi, ayni 
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zıımanda, marksist- leninist ideoloj in in  pakl ığı  için yoru l madan çaba gös
teri lmesini ve reformist, revizyonist, dogmatik ve başka şeki l lerdeki sap
malara karşı konu lmasını  gerekti rmektedi r. 

i l imsel bj fg in in deri nleşmesi ve teoretik düşüncenin gel işmesi için, temele 
inecek tartışma lar, f iki r değ iş tokuşu ve görüşlerin karşı karşıya konması ,  
bütün bunların ,  proletaryanın dünya görüşü temel i  üzerinde yürütülmesi, 
ana şartla rdan b i rid i r. Proletaryanın  dünya gÖrüşü düşüncelerin her ne 
şekj fde o lursa olsun donduru lmasın ı  ve kapal ı  tutu lmas ın ı  reddeder ve 
toplum hayatındaki bütün görüntülerin, sürekli bir  dönüşüm ve gel işme 
içinde bulunan b i r  sü reç olara k  ele a l ınmasını  öğretir. 

Parti kongresi, sosyal i st çağı n  insan ın ın  yetiştir j fmesi için ; ideoloj i k  
uyan ıkl ığ ı  a rttı rmak ve geçmişin bıraktığı psikoloj i k  kal ıntı la rla bu rjuva 
ideoloj is in in etkisine karş ı  yürütülerı savaşta mücadele ruhunun kuvvetlen
dir i lmesi için  parti organları ve örgütlerin in ,  kitleler a ras ında siyasi  ça lış
mala rı güçlendi rmeğe d ikkat sarfetmesi gerektiğine işa ret etmiştir. 

Parti kongresi, edebiyat ve san'at yaratıcı l ığ ın ın  gel işmesi uğrunda gös
terd iğ i  kaygu i fe, sanatçı ları ,  yürüttüğü siyaset ve faal iyetle kendin i  ana 
yurdun gel iş ip yükselmesine, halk ın  refahına ve insanl ığ ın mutluluğuna 
veren partin in siyasetini ve çal ışma lar ın ı  yansıtan eserler vermeğe, derin
l i klerine kada r  sosyal i st hümanizmin ruhuyla doymuş eserler yaratmağa 
çağ ı rm ıştır. Burada öneml i  olan, her san'atçı n ın  kendi stj f iyle ve san'atçı 
k iş i l iğ in i  koruyarak eserlerinin özürıde sorumlu luk  duygusunu göstermesi, 
ve eserin in halk ın  ruhunu ve ka lb in i  çepeçevre kavraya bi lmesi uğrunda 
çaba göstermesidi r. San'at ve kültü rün gel işmesi için ön şartlardan biri ,  
san'at yarat ıc ı l ığ ı  sorunlar ın ın, san'at tarihi ve teoris in in ,  dünya ve toplu m  
hakkındaki marksist- len in ist dünya görüşü temelei üzerinde, prensiplere 
dayanarak  serbestçe tartış ı lmasıd ır. 

Pa rti kongresi, kardeş komünist ve işçi partileriyle işbirf iği i l işki lerin i  
gel iştirmek iç in ve komünist dünya hareketin in bütünlüğünü sağlamIaş
tırma uğrunda Merkez Komites i 'n in  proleta rya enternasyonal izmi ruhuyla 
yü rüttüğü çal ışmaları tümüyle doğrulamışt ı r. Kongrede, partimizin şu 
görüşü tekra r bel i rti lm işti r :  Komünist ve işçi parti lerin in  ça l ışma şartların ın  
başka başka o luşu sebebiyle, siyasi i kt idarın sağlanması ,  sosyal ist kuru
culuğa erişjfmesi sorun larıyla i lg i f i  o larak  çeşitl i görüşlerin ortaya çıkması 
ve çok çeşitli faal iyet şekil leri ve metodların ın  görü lmesi tabi i  b i r  şeydi r. 
Her part in in  kendi  ödevlerin i  çözme şekil leri ve tarzı tartışma konusu 
olamaz. Siyasi hattı nı ,  faal iyetin in şekil ve metodların ı işlemek, ve konkre 

. hedefleri tesbit etmek her partin in  yalnızca kendine a it olan bir hakkıdır. 
Her parti bunu yaparken de, Marksizm-leninizmin genel l ik le doğru olan 
gerçekleri ni kendi ü l kesinin konkre ortamına yaratıcı b ir  şekile uygu lar  ve 
böylece orta k  f ik i r  servetiyle devrimci tecrübelerin zeng in leşmesine yar
d ı m  eder. 

Mi l letlerarası devrimci hareket ve çağ ı mızın tolumsal  gel işmesindeki 
görüntü lerle i lg i l i  sorun lar  üzerinde de başka başka görüşler ve yorumlar  
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ortoyo çıkabi l i r. Portimizin merkez komitesin in  1 964 Nisan' ındo yapt ığ ı  
p lenumda yayınionon bi ldiride bel i rt i ldiği  g ibi, portim izin görüşü şudur :  
Bu sorunlor, o rtak dünya görüşümüz o lon  Marksizm-leninizmden hare
ketle, temellice, ka rdeşçe tartışı lma l ı ; karşı l ık l ı  yakın laşma ve a n laşmayı 
sağ lamak, emperya l izme karşı savaşın temel sorunlarındo, barış ve sos
yal izmin zaferi sorunları nda birliği sağlamak için sabır  ve sebatla çaba 
gösteri lmel idir. 

Parti kongresinin görüşüne göre bir l iği sağlamak ve sağ lamlaştı rmak 
için esas olon, partiler o rası i l işki lerde temel normlara,  bağı msızl ı k, eşit 
hakl ı l ık  ve öteki partilerin içişlerine karışmama i l kelerine şaşmadan saygı 
gösteri l mesidi r. Partiler o rası i l işki lerde karşı l ı kl ı  g üveni, karş ı l ı kl ı  olarak 
değer vermeyi ve saygı göstermeyi gelişt i rmek ; ortak ç ıkarları i lg i lendiren 
her sorunu doğrudan doğruya parti lerin birib i rleri a rasında, doğrudan 
doğruya yönetim yetkil i leri arsında dürüstlük le ve kardeşçe tartışmak ola
ğanüstü öneml id ir. 

Romen Komünist Partisinin ıx. Kongresi, komünist ve işçi parti lerin in 
1960-Moskova Bi ldirisi 'ni göz önünde tutarak, her marksist- leninist partin in  
en yüce enternasyonal ist ödevin in ,  dünya komünist hareketini  sürekli 
ola rak  sağlamlaştı rmak olduğunu, aldığı kararda bel i rtmiştir. Sosyal ist 
dünya sisteminin güvenl iğ in i  sağ lamak, sosyal ist ü l keler a rasında kardeşçe 
dostluğu ve işbir l iğini daha do gel işt irmek, ve partiler a rasındaki görüş 
ayrı l ı kların ın  devletler o rası i l işki lere yay ı lmasını  önlemek, olağanüstü 
öneml idir. 

Parti kongresi, Romen Komünist Partisin in şu sarsı lmaz i nancını bel i rti r :  
Komünist parti lerini b i rleştiren her şey, - ortak ideoloj i ,  hedeflerin ayni 
oluşu ve çıkarların  ortak oluşu, bir l ikte yürütülen savaş, ort a k  tarihsel 
ödev, bütün bunları n  hepsi - esası teşki l  etmel i  ve bütün fikir ayrı l ık ların ın  
üstünde tutulma l ıdır. 

Parti kongresi, Merkez Komitesi'nin raporunda yer olon ve hem mi l let
lerarası durumla bugün dünyada 010 gelen başl ıca devrimci değişimleri 
inceleyen, hem de m i l letlerarası i l işki ler a lanında parti ve hükümetin 
yürüttüğü bütün ça l ışmaları ele olan tah l i l i  tümüyle doğrulomışt ı r. Kongre, 
bu tahl i l in, Romen ha lk ın ın  temel ç ıkarlarına, sosyal izm ve barış davasına 
tamamen uygun  olduğu görüşündedi r. Romanya bundan sonra da, ba rışı 
koruma amacına, m i l letlerarası gergin l iğ i  azaltma omeına ve halk lar a ra
sında işbirl iğ in i  geliştirme a macına yönelmiş bir d ış  siyaseti yü rütecektir. 
lJ lkenin dış siyaset in in merkezinde, sosya l ist ül kelerle dost luk ve kardeşçe 
bir l ik, sarsı lmadan yerini koruyacaktır. 

Barış içi nde yon yana yaşama ruhuyla hareket eden Romanya, bundan 
sonra da, topl u m  düzenleri ne olursa olsun bütün devletlerle i l işki lerin i  
gel i şt irecektir. 

Halkların egemenl iği  ve bağı msızl ığı i l kesi, eşitlik, içişlere karışmama 
ve karşı l ık l ı  yo rar i l keleri, Romanya'n ın  dış siyaseti n in sürekli , sebatl ı  
temel id ir. 
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Parti kangresi, a merikan emperyal istlerin in  saldırganl ık  faa l iyetlerin i  
kesinl ikle suçlamış ve  bağımsızf ığ ıyla Iıürriyeti için yı /madan savaşan kalı
raman Vietnam Iıal kıyla dayanışması n ı  ve enternasyonal ist kardeşl ik  bağ
larını belirten b ir  karar a lmışt ı r. 

Parti kongresi, yeni merkez komitesiyle yeni revizyon komisyonunu seç
m iştir. Yeni merkez komitesi de i l k  genel oturumunda, yönetim kurulunu, 
daimi  başkanl ığ ı  ve merkez kom itesi sekreterl iğ in i  seçmiştir. Parti kongresi. 
Romen Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreterl iği 'ne Nicolae 
Ceausescu'nun seçi lmesin i  coşkunlukla seıômlamıştır. 

Romen Iıalkı ,  Romen Komünist Partisi iX. Kongresi'nin ça l ışmaların ı  
büyük b ir  di kkatle izlemiş, bu  çal ışmalara katı lm ış  ve kongrenin a ld ığ ı  
kara rları tümüyle doğrulamıştır. Kongrenin koyduğu ödevleri yerine getir_ 
mek a macıyla çalışmalarında bütün güçlerini ku l lanmaları için partin in 
yayın ladığ ı  çağrıya emekçi ler coşkun lukla karş ı l ı k  göstermektedir. 

Parti kongresi, dünya kamu oyunda büyük b ir  yankı uyandırmıştır. Pek 
çok komünist ve işçi partisinin ve diğer demokratik partilerin temsi lci leri 
yaptık ları konuşma larda kongreyi selamlamışlar, kongreye pek çok mesaj 
ve mektup gelmiştir. 

Romen Komünist Partisi 'nin iX. Kongresi, partinin kuvvetinin, yürüttüğü 
marksist-leninist siyasetin doğruluğunun,  saflarındaki bir l iğin, kitlelerle 
sıkı bağ l ı l ığ ın ın,  parti ve merkez komitesi etrafında Iıa l kın  sarsı lmaz bir l i
ğinin güçlü b i r  gösterisi o lmuştur. Bütün bunlar ise, sosya l izmin ve kamü
nizmin kurulması için yürütülen savaşta yeni zaferlerin garantisid i r. 
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Lôtin Amerikada devrimci süreç. 

ve demokrasi sorunlan 

Pedro Motta Lima 

lôtin Amerikada devrimci gel işmelerle i l g i l i  demokrasi sorunlar ın ın 
i ncelenmesi, bugün çok büyük b ir  önem taşımaktad ı r. Bu önem, sadece, 
m i l l i  kurtuluş hareketleriyle çal kalanan lôtin Ameri kanın dünyada öyna
dığı büyük rolün  öneminden i leri gelmiyor. Son y ı l larda kıtamıza mahsus 
özel l ikler meydana çıktı . B i l imsel sosyal izme düşman olanların  iddıalarına 
rağmen, bu özel l i kler prensipleri yalanlamıyor. Toplumsal evrim in  müde
madiyen değişen, çok çeşitl i biçimlere g i rmesi, marksizm-Ieninizmin temel 
tezlerin in  doğruluğunu ispatl ıyor. 

Toplumsal çel işmelerin olağanüstü keskin leştiğ i ,  temel yapıdaki değiş
meleri  sağ l ıyan şartla rı n  hız la olgun laştığ ı  bu dönemde, lôtin Amerikada 
yirmi şu kadar mi l let m i l l i  ve toplumsal kurtu luşun ortak temel sorun larıyla 
karşı laşıyorla r. Hesaba katmak zorunda olduğumuz çeşitli cografi, etnik, 
ekonomik, sosyal ve politik fa rklara ve özel l iklere rağ men, lôtin Amerika 
halkların ın  karşı laştığı temel sorun la rı n  ortak özel l ik leri açıktır. Bu yazıda 
incelediğimiz  sorunda, yani lôtin Amerikada politik demokrasi sorununda, 
bu özel l ik  büsbütün bel l id i r. 

O lkelerimiz in siyasi yapısında, kuru luşların ve demokratik özgü rlüklerin 
gel işmesinde - daha doğrusu gelişmesin i  geciktiren etkenlerde - ki ortak 
unsurlar, uzun ve çok yönlü ,  çok çeşitli tarihsel gelişmenin sonuçla rıd ı r. 

Çağdaş ıspanyol Amerikan toplumunun temel leri nde gördüğümüz un
surlar şunlard ı r :  Fetih, sömürgeci l i k, yerli uygurlukların  yok ed i l iş i ,  k ız ı l  
deri l i  halk ın kır ımı ,  köle hal ine get i ri lmesi ; büyük toprak mü lkiyetine, 
kızıl deri l i  ve kara deri l i  ha l kın  köleleştir i lmesine, bütün iptidai maddelerin 
ana yurtlara, yani Ispanya ve Portekize gönderi l mesine dayanan yarı
feodal,  askeri ti pte bir sosya l-siyasal sistemin zor yolu  i le kurulması .  Oç 
yüzyıl boyunca lôtin Amerika kıtasında, her şey sömürgecilerin çıka rla rına 
göre ayarlandı.  Bu süre içinde, bölgesel sorun lara bir  çözüm yol u  bulmak, 
özel l ikle yerli ha lk ın  hayat şa rtlarını ,  siyasal bi l inçleri n i, kültür düzeylerin i  
yükseltmek iç in hiçbir şey yapı lmadı .  

Bu şartlar ın  tôbi i  sonucu, köleleştiri lm i ş  halk ın d i renişi oldu. Sayısız 
savaşlar, kızıl deri l i  aşiretlerin isyan ları, kaçak köle çetelerini n  ayaklan
maletrı (XVi i i .  yüzyı lda Brezi lyada uzun süre devam eden ve «Paimarya 
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Cumhuriyeti .. adı i le an ı lan köle çeteleri bu hareketlerin en büyüğü olmuş
tur.), sömürülen tabaka ların memnuniyetsizl iğ in i  ve d irenişini belirten 
çeşitli hareketler sayesinde, i nsan ları n  temel hakları tanındi ,  daha sonra 
do mi l l i  ku rtuluşlar gerçekleşebi ld i .  

Bununla beraber, Lôtin Amerika ü l kelerinin çoğunda, XiX. yüzyı l ı n  i l k  
yarısında zafere u laşan, büyük savaşlarla en yüksek noktasına varan mi l l i  
bağımsızl ı k  hareketinde, köklü bir sosyal devrimin özel l i kleri görü lme
miştir. Orneğ in, Fransız burjuva ihti lô l in in a ksine, geniş ha l k ·  y ığınları ,  
bağı msızl ı k  hareketine sürüklenmemiştir. Bu yözden de, mi l l i  bağımsız
I ı kla beraber, yarı-feodal siysal ve sosyal iç yapıda köklü dönüşümler 
gerçekleşemed i .  

Yönetici «mutlu az ın l ıb,la demokratik ak ımlar  a rasındaki mücadele, 
Lôtin Amerika ü lkeleri bağ ımsızl ığa kavuştukton sonra do devam etti. 
XiX. yüzyı lda, i ki nci bir eği l im  belird i : Bu do bütün dünyaya ün salmış 
«Lôtin Amerika di ktatoryaları»d ı r. Büyük toprak sahipleri ve yüksek memur
lar  çevresinden şu veya bu grup, ordunun (veya bir kısm ın ın) desteği i le 
i ktidara geliyor, halkın menfaatlarını ,  isteklerin i  hiçe sayarak, d iktator
yasını yü rütüyardu. Bununla beraber, yönetici s ın ıflar bu d i ktatoryaları n ı  
pek kolay kuramıyarlard ı .  Büyük çabalar sa rfetmek zorunda ka l ıyorlardı. 
Cllkede şiddetli çatışmalar mrydana geliyordu .  

Brezilya mi l l i  bağ ı msızl ığına kavuştuktan yirmi beş yı l  sonra, bu ülkenin 
feodal ve köleci gerici güçleri ,  «çift partili», parlômentosu bulunan bir  
meşrutiyet kurdular. Bu rej im, Ingi l iz  sistemin in bir karikatürü id i .  «Meş
ruti .. kra l l ı k  elli yı l  devam etti, bu süre boyunca, halk d i rendi, b i rçok 
si lôhl ı  ayaklanmala ra,  sokak savaşlarına başvurdu, k ış lalarda askerler 
isyan çıkardı lar. Bu hareketlerin başlıca a macı, köle l ik  sisteminin kaldırı l
ması ve Cumhuriyetin i lôn edi lmesi idi .  

Daha sonraları ,  «mutlu azın l ı k» çevreleri, d iktatoryalarını  eskisi kadar 
kolay kuramıyacaklarını  anlayınca, evvelô Ing i l iz, sonra da Amerikan 
emperyal istleriyle birl ik o lup ,  Cumhuriyet şeklinde sözde demokrasiler 
kurma yoluna gittiler. Zaten, d i ktatorya ların çoğu, cumhuriyet perdesi 
a ltında gizleniyordu. 

Arada s ırada yapılan ve daima hi le karıştı rı lan seçimlerin tek a macı, 
parti ler yolu  i le i ktidarı el lerine geçirmeğe çal ışan çeşitli yönetici çevre
lerin, devlet mekanizmasındaki k i l it noktaları ara larında böıüşmeleriydi. 
i kide bir yapı lan sivil ve askeri hükümet da rbeleri, bir süre için bu oyun
lara son veriyordu .  Lôtin Amerikanın birçok ü lkesinde bugün de olduğu 
g ibi ,  halkın büyük çoğunluğuna, okuma yazma bilmediği veya fakirl iğ in 
i leri sürülerek, seçme ve seçi lme hakkı  tanınmıyordu. Lôtin Ameri kanın 
iktisadi ve sosyal yapısın ın  üç geleneksel d ireği, toprak sahibi, papaz, ve 
genell ikle cumhurbaşkan ı  ünvanın ı  taşıyan general 'dı .  

Batı Avrupada, Birleşik Amerika Devletlerinde, burjuva demokrasisi, 
bel i rl i  s ın ırlar içi nde, kapita l ist sosyal ve ekonomik iç yapının gerçekten 
ifadesiydi. Ama Lôtin Amerikada, aksi ne, burjuva demokratik kuru luşla r, 
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çoğun lukla. bu yabancı örneklerin sözde bir  kopyesi kalıyor. gerçı;k top
lumsa l i l işk i leri ifade etmiyordu. Bunlar ya rı-feoda l .  yarı -sömürgeci siste
min  g izlendiği yeni bir perdeden başka bir şey değ i ldi .  

Gelişmeğe başl ıyan burjuva sınıf ı .  � imkônlar  nispetinde ... bu sistemde 
kendisine bir yer ayı rmağa çal ıştı. Lôtin Amerika ü lkelerin in çoğunda. 
siyasal yapıya demokrat ik  bir yön vermeğe ça l ışmadı .  Lôtin Amerikada 
demokrati k unsurla rın meydana gelişi. gel işmesi. burjuva s ın ıfı n ın  yürüt
tüğü mücadelenin sonucu deği l ;  bunlar. işçi hareketin in  şiddetlenmesin
den. ilerici ayd ınların. bu ayd ın  çevreleri n en savaşçı unsuru olan üniver
site gençl iğ in in yürüttüğü mücadeleden doğdu. 

Bu demokrati k unsurlar. Uruguayda .  Şil ide. Kosta-Rikada daha çok 
gelişti. Siyasi özgürlükler. vatandaş l ı k  hakla rı sağlandı .  ay hakkı oldukça 
demokratik b i r  şekilde halka tanındi. askeri hükümet darbele ri azaldı. 
sendi ka hareketi kanuni leştir i idi .  ün iversite muhtariyete kavuştu. Ama 
Arjantinde. Brezi lyada. Kolombiyada. Kübada. demokratik unsurla r daha 
güçsüzdü. Hiç şüphesiz. bugün bi le. Lôtin Amerikada sağlanmış olan 
demokratik özgürlükler. Batı Avrupa emekçilerin in bu a la nda. bundan el l i  
yı l  önce elde etti kleri başarılarıo bi le mukayese edilemez. 

Lôtin Amerikan ın  bazı ü l kelerinde. 1 91 0-1930 y ı l ları a ras ında elde edi 
len demokratik başarı la r. yu rtsever ve demokrat ik  hareketlerin. devrimci 
ayaklanmaların .  köylülerin toprak uğrunda yürüttüğü savaşların.  büyük 
şehirlerde yapı lan g revlerin sonucudur. O yı l la rdaki başl ıca hareketler 
şunlard ı r :  Meksikada ihti lôı .  Nikaraguayda Sandino isyanı .  Rio de Janei
roda. Sao-Paulo'da genç subaylann ayaklanma/an.  Prestes'in idaresin
deki askerlerin iki y ı l  süren flyürüyüşü .. vb. 

1 930-1940 yı l ları a rasında geniş ha lk  kitleleri siyasi m ücadeleye katı ld ı .  
gelenek hal ine ge/en «mutlu az ın l ık  . .  idaresi sistemine meydan okudu. 
Askeri hükümet darbelerin in  yeri n i .  sosyal devrimler a l ıyordu. Mutlu azın
lık çevrelerin in eğemen l iğ in i  koruyan geleneksel politik sisteminde i l k  
buhran.  1 930 yı l larında açı kça bel i rd i .  Geleneksel i ç  yapı larda oluşan 
genel buhran ın  b i r  halkası olan bu buhran. b i r  yandan politik mücade
lenin .  öte yandan da burjuva sın ıf ın ın yürüttüğü sosyal faaliyetin so
nucu id i .  

Lôtin Amerikan ın  en çok sanayileşmiş ü l kelerinde bi le. burjuva sınıf ı . 
çoğun zaman. büyük toprak ağalanna karşı gelmek şöyle dursun. a ksine. 
onlarla işbirl iği yaptığı halde. 1 930 y ı l ları nda bu s ın ıf. i l k  defa. kendi 
posisyonlar ın ı  koruyarak. sosyal çel işmelere son vermek isteğini bel i rtti. 
Kukla parlamentolarda daha çok temsi lci bulundurmağa ça l ıştı. bakan
l ıklar elde etmek üzere daha aktif bir mücadele yü rüttü. i lk defa o larak. 
burjuva sınıf ı .  halk ın (özel l ikle şehir halk ın ın) diğer s ın ıf  ve tabaka larına 
yaklaşmağa ça l ıştı . Bazı ü lkelerde. mill i burjuvazinin en i lerici g rup
ları - büyük toprak ağaları veya emperyalist tekelcileriyle ortak çıkarları 
bulunmadığı  için - toprak reformuno taraftar oldular. emperyalist tekel
cilere ka rş ı  geldi ler. bunları n  kontrol a lt ına a l ı nmasın ı  istedi ler. Mi l l i  bur-
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j uvazinin. Meksikada. Brezilyada. Şilide. kesinl ikle yürüttüğü bu politika. 
başka ü lkelerde daha güçsüz kal mıştır. 

Brezilyada. burjuva çevrelerinin yönettiği bir ayaklanma. seçimlere hile 
karıştıran eski rej i me. onun dalavera larına ve emperyal ist uşakl ığı  na son 
verdi. Getul io Vargas' ın öncülüğündeki m i l l iyetçi burjuva hareketin şiarı : 
.. Halkın ayaklanmasını  beklemden. i hti lô l ı  kendimiz  yapa l ım .. d ı .  Yarı 
feodal m utlu azın l ığa karşı demokratik mücadeleyi düzenlemek yolunda 
o zamana kadar en ufak çabada bu lunmıyon burjuva s ın ıfı. devrimci 
hareketin öncüsü olara k  görünmeğe çal ıştı. Hiç şüphesiz. 1 930-1940 yı l la 
rında Vargas'la Peron g ib i. baz ı  mill iyetçi burj uva l iderleri .  komünistlere 
baskı ve terör uygu ladıkları halde. işçi sınıfı n ı n  bazı kesimlerin i  - özel l i kle 
gençleri - kazanmasını b i ld iler. Sosyal kanunlar a lanında. emekçilerin 
yı l lardan beri uğ runda savaştığ ı  öneml i  reformla r gerçekleşt i rdi ler (sen
d i ka kurma hakkı. lokavt yasağı .  sosyal sigor taların genişletilmesi vb.). 
Yine ö dönemde Brezilyada mi l l i  menfaatleri savunmak. sanayi ü retim in i  
arttırmak. büyük yat ı rım lar  istiyen ve  a mortismanı uzun  süren i ktisadi kol 
larda. devlet kapital izmin i  gel iştirmek üzere çeşitli tedbirler al ındı .  

Ama öte yandan. Peron-Vargas t ip inde mi l l iyetçi bu rjuva reformistleri. 
siyasi hayatı demokratikleştirmek üzere en ufak çabada bulunmad ı la r. 
Aksine :  Bu hareketlerin ta raftarlarına göre. m i l l i  bağ ım  sız l ığı  berkitecek. 
kendi hegemonya la rın ı ·devam ettirecek en emin yol. «güçlü bir iktidar .. dı. 
lôtin Amerikada çok yaygı n  olan «mi l l i  şef .. geleneklerinden yararlanan 
Peroncu · lar. Vargas'cıla r ataerkil (pederşahi) otoriter b i r  devlet kurmağa 
çal ıştı lar. Bu a maçlarını gerçekleştirmek üzere. zaten güçsüz kalm ış  de
mokratik kuru luş ları .  parlômentoyu, partileri, siyasi özgürlükleri daha da 
zayıflattı lar. kredi lerini bozdu lar. kamu oyuno hiç b i r  ifade yolu  b ırak
madı lar. 

Halk yığ ın ların ın .  sözden ibaret ka lan demokratik rej ime. hi lel i  parlô
menter sisteme karşı duyduğu kuşku. ataerkilci hükümetlerin işini kolay
.Iaştırdı. Burjuva yönetki lerin, demokrasi ile toplumsal kalkınmayı bir  
a rada sağl ıyamamaları .  va rolan rej imieri güçsüz b ı ra ktı .  ama öte yandan 
da.  bütün kıtada. demokratik hareketi de zayıf düşürdü.  Bu çel işmenin 
sonuçları bugün bi le mi l l i  ku rtu luş hareketini olumsuz yönden etkilemek
tedir. 

Ne yazık ki. bu çetin ve çok-yönlü dönem. dünya komünist hareketi nin 
e n  sekter olduğu döneme tesadüf eder. Burjuva demokrasisine. siyasi 
özgürlüklere. varolan seçim sistemine yapılan tenkitler. propaganda nite
l iğ inde kal ıyor. kitlelerin devrimci ve demokratik eğitimin i  sağlamıyordu. 
Varolan demokratik kuruluşların bazı kötü yönlerin i  tenkit etmekle. yığın
larda bu kuruluşlar ın özüne karşı b i r  güvensiz l ik  uyandı rıl ıyordu .  Böylece 
ataerkilci m i l l i  şef demagoj isi. siyasi hayata yeni g i ren yığ ı n ları daha 
kolayl ıkla etki l iyordu.  Işin en kötüsü : otoriter reformist eğ i l imlere ve 
özel lik le bu eğ i l ime bağl ı  olan kitle örgütlerine karşı. sekterlik yüzünden 
b irçok hata işlendi. 
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örneğin,  1 930 yı l ları nda Brezilya Komünist Partisi n in sekterl iği ,  emek
çilerin bir l iğ ine, ilerici güçlerin işbirl iğ ine büyük darbeler ind i rdi ; bu sek
terlik, proletaryan ın, ve öncüsü olan partin in  siyasi �ücadeleye daha 

. etki l i  bir şekilde katı lmasın ı  önledi ; sosyal mücadelede, işçi s ınıfın ın  yöne
tici rolünü sağlıyacak legal mücadeleye engel oldu. 

Bu şartlar içinde, reformist hareket, burjuvazinin mantıksız ve dar çerçe
vesinden kurtulamadı ; yeni başarı lar, köklü yapı reformları ,  ü lkelerimiz in 
demokrati kleşmesini sağlıyacak etkili b i r  mücadele yürütülemedi. 

Komünistlerin tenkitleri ve muhalefeti karşısında m i l l iyetçi- reformist d ik
tatoryalar baskı ve törör yoluna g itti ler;  komünistleri halk ın yararına olan 
reformların düşmanı, «mutlu az ın l ığ ın ortakla rı ,  emperya l istlerin ajanları  
«diye tanıttı lar. 

Komünist Enternasyonal ın ın  VII-nci Kongresinden sonra ancak, sekter
l iğe karşı şiddetli b i r  savaş yü rütebi ld ik. 

1 930-1940 y ı l larında bütün dünyada faşizme karşı yürütülen savaş, 
lôtin Amerikada, demokrati k f ikirleri yeniden canlandırd ı .  ıspanyol hal
k ın ın yürüttüğü devrimci savaş, bu savaşı destekleme duygusu dünya 
komünist hareketin in oynadığı  düzenleyici rol, bütün lôtin Amerikada 
derin yankı l a r  uyandırd ı .  I kinci Dünya Savaşında faşist a leyhtarı cephenin 
elde ettiği zafer, bu eği l im i  bir  kat daha şiddetlendi rd i .  Ikinci Dünya 
Savaşı y

'
ı l la rı i le bu savaştan sonraki  i lk  yı l larda, demokratik hareket lôtin 

Amerikada büyük başarı lar  sağladı.  Guatemalada, Arjantinde, Venezue
lada, Ekuatorda, Bol ivyada, mutlu az ın l ık  i ktidarı bırakmak zorunda kaldı.  

Ama 1 940 yı l ların ın  sonuna doğru, komünist part i lerin in  çoğunda, elde 
edilmiş demokratik hakları küçümseme, horgörme ; burjuva demokrasisin i  
sekterce tenkit etme eğ i l imleri tekrar belirdi. Birçok komünist partisi, m i l l i  
ve  demokrati k savaştaki temel taktik amaçları ; ha lk ın  bütün s ın ı f  ve taba
kaları seferber edilerek, savaşı lacak «1 numara l ı  düşman»ı tespit ve tayin 
ederken hataya düştü. Bu hata lar, komünistlerle çeşitli reformist eğil imler 
(özel l ik le hukumette temsil edilenler) a rasındaki ayı rımları bir kat daha 
derinleştirdi. Böylelikle birçok ü lkede, işçi sınıfının birleştirilmesi, emper
yal ist a layhtarı, mutlu az ın l ık  a leyhtarı cephenin kuru lması, büyük güç
lüklerle karşılaştı. 

Işte o dönemde, emperyalistler karşı-saldırıya geçtiler. Halk hareketinde 
görülen gelişmeden ürken burjuvazinin çok geniş bir kesimi ,  büyük toprak 
ağalarının,  gerici askeri cevreleri n saflarına geçti. Komünizm a leyhtar
l ığ ın ı  şiar edinen mutlu azı n l ık, geleneksel tipte askeri hükümet darbeleri 
yolu i le, d iktatoryalarını yeniden kurmağa çalıştı .  Yerli o l igarşinin iktida rı 
tekrar ele geçiremiyecek kadar güçsüz kaldığı ü l kelerde, emperyalistler 
kukla hukumetler kurdula r :  Küba'da Battista, Paraguay'da Morin igo ve 
Stroessner, Guatemala'da Casti l lo hükümetleri g ib i .  

Hiç şüphesiz, 1 940 yı l ları sonlarında, 1 950 yı l ları başında, işç i  devrimci 
hareketinin gerilemesini sağl ıyan başlıca etken, soğu k  harpten yararlanan 
emperyal istlerin durumların ı  b i r  süre için sağlamlaştırmaları, ve yerli 
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gerici güçlerin kuvvetlen mesid i r. (Devrimci hareketin gerilmesinde başl ıca 
aşamalar şunlar olmuştu r :  para i le tutulmuş  isti lacı ların Kosta-Rika'yı işgal 
etmeleri ; Venezuelada, Perudo, Kübada askeri d iktatoryaların kuru lması ; 
Guatemalada ihti lôlci ların  yeni lg iye uğraması .) Bununla beraber, kişiye 
tapma dönemi  boyunca, lôtin Amerika komünist parti lerinde - özel l ikle 
Brezilya Kom ünist Partisinde - uygulanan metotların,  benimsenen yanlış 
tutumların  o lumsuz etki leri ni de hesaba katmarrıız  gerekiyor. 

1 945 yı l larında lôtin Ameri kada, demokrasi uğruna yürütülen mücade
lede, devrimci harekette, yeni bir dönem başlamışt ı r. 

i i  

Bu son yı l larda lôtin Amerika kıtasındaki duru mun başl ıca özellikleri 
şunlard ı r :  Amerikan emperyalistleri faaliyetlerini arttı rd ı lar  (Panama olay
ları ; Domin ikoda Amerikan müdaha lesi, bu faa l iyetin ik i  bel irtis id ir  an
cak.) ; yerli gerici güçler de genel b i r  saldırıya geçtiler. Ote yandan, 
demokratik özgürlükleri n, gerçek ve etki l i  kuru luş ların  elde edilmesi için 
y ığınların  yürüttüğü savaşlar, başl ıca şort ha l ine geld i ; kitleler mil l i  bağ ım
sız l ık, sosyal kalkınma uğruna savaşmak zorundadır lar. Küba devrim in in 
elde ettiği başarıla r, bütün kardeş ü lkeler için eşs iz b i r  örnek oldu.  Bu 
başarı lar ış ığı nda, devrimci mücadele yeni yen i şekil ler a l ıyor, yepyeni bir 
öz kazan ıyor. 

lôtin Amerika ü lkelerin in devrimci gelişmesinde siyasi  demokrasi 
uğrunda yürütülen savaşın olanı ,  bu savaşa özgü ödevler nedir? 

lôtin Amerika ü lkelerin in  büyük çoğunluğu için temel sorun, siyasi ,  
hukuki ,  içtimai ,  bütün eski iç-yapı ları yok etmektir. Bu köklü dönüşümlerin 
gerçekleşebi lmesi, açık, giz l i ,  bütün di ktatorya ların devri l mesine bağl ıdır. 
Bu a maçla, ne pahasına olursa olsun, mühalefetin bütün güçleri - büyük 
burjuvazinin doğrudan doğruya yönetici çevrelere bağlı  o lmıyan kesim
lerin i  bi le içine olacak - b i r  cephe içinde birleştiri lmel id ir. Geri lemiyecek 
kadar güçlü, köklü bir devrimci hareketi başarıya ulaşt ıracak başlıca 
etken, bütün emekçi kitlelerin, i lerici ü lkü ler uğrunda yürütülecek savaşta 
bi rleşmesidir. Lôtin Amerikada bütün devrimciler ve özel l ikle komünistler 
- emperya l istıere ve yerli gericilere karşı yürütülen savaş ister barışçı 
yollarla yürütülsün, ister s i lôhl ı  aykalanmalar şekl in i  a ls ın - zaferin ve 
başarı n ın  herşeyden önce geniş ha lk  kitlelerin in yürüttüğü  savaşa bağlı  
olduğunu  an ladı lar. Bu kit le hareket in in düzenlenebi lmesi, etki l i  b i r  de
mokrasin in  temel unsurlarından, ve her şeyden önce demokratik kuruluş
lardan, partilerden, sendi kalardan yararlanmağa bağ l ıd ı r. 

Bugün Lôtin Amerikada demokrat ik hareket gel işmekte, güçlenmektedir. 
Uruguay, Şili g ib i  demokratik u nsu rların güçlü olduğu yerlerde, demok
ratik hareketin etkisi ,  eskisinden de büyüktür. Anayasayı garanti a lt ında 
tutan işçi hareket in in  gücü, halkın yü reğ indeki demokratik özgürlük ve 
kanuni l ik  sevgis i ,  Anayasa geleneklerid ir. Çünkü 20nci yüzyılda, bu ü lke-
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ler. Anayasa rej im inden başka rej im  tan ımamışt ı r. Arjantinde. bazı sen
d ika l iderlerinin muhalefetine rağ men. otuz yı ldan beri işçi ha reketi geliş
mekte. gerici güçlere karşı gelmekte. demokrasiyi tekrar kurmak. geniş
letmek üzere. kahramanca savaşmaktadır. Komünistl�rin iddıa ettiğ i  g i bi .  
ü l kelerimizde. demokratik savaş ın başl ıca ödevi. çok gen iş  güçleri b i r  
oraya topl ıyorok. gerici mut lu  azın l ı k  güçlerinin durumunu sorsmak. Ame
rikan casusluk servislerin in .  Genel Kurmayın ın  ve yerli gericilerin karşı 
devrimci darbelerine set çekmektir. 

Brezi lyada nisan 1 964te yapı lan askeri hükümet darbesini düzenl iyenıer. 
send i ka hareketini. üniversite gençl iğ ini  bölemedi ler. Bir yandan yapı lan 
baskı loro. öte yandan verilen tavizlere rağ men. safla rı g ünden güne geniş
l iyen halk kitleleri . demokratik özgürlüklerin tekrar  tanınmasını .  genel 
aff ın çıkarı l masın ı .  belediye seçim lerin in ve genel seçimlerin. konunun 
tespit ettiği süreler içinde yapı lmasını  istiyor. Bugünkü d iktatoryaya son 
veri l mesi. ha lktan yana bir hükümetin kuru lması .  Cumhurbaşkanı seçim
lerin in  yapı lması  istekleri günden güne  daha şiddetle d i l e  gel iyor. Bugün. 
demokratik özgürlükler uğrunda yürütülen savaş. Brezilyan ın  kurtu luşu 
yolunda en önemli  aşama hal ine geldi .  

Latin Ameri kadaki son olaylar  (özel l ik le Bolivyada. Ekuvatorda. Kolomb
yoda). devrimin  gel işmesinde demokras in in  oynadığı rol ü  ve taşıdığı  an
lamı  bir  kez daha bel irtmiştir. 

Dominika olayla rı do bu gerçeği ispatlamıştı r. Nisan ayaklanması de
mokrati k  rej im in  tekra r kuru lması i le başladı .  Emperya l i stlerin ve mutlu 
azınl ığ ın beslediği d iktatoryayı a laşağ ı eden si lah l ı  ha lk  kitleleri. demok
ratik kuru luş ları tekrar ku rdular. Ameri ka l ı  emperya l istler hemen. Domi
nikaya bin lerce asker gönderdi ler. Oysa düşmanın askeri üstün lüğünden 
ü rkmiyen halk kitleleri. demokratik özgürlük leri ve kuruluşları ; memleketin 
m i l l i  egemenl iğ in i  ve kendi  kaderin i  tayin etmek hakkını  savunmağa 
kara rl ı  olduklar ın ı  bel irttiler. Bütün dünya halk ları gibi Latin Amerika 
halk ları do. Amerikan sald ı rı s ın ı  şiddetle protesto etti .  Dominika halk ın ı  
destekledi. Düşman.  askeri ü stün lüğü .  yolu i le. Domin ika halkına isteklerin i  
kabul  ettiremed i ;  metodunu değiştirmek zorunda ka ld ı .  müzakerelere 
girişti. Bu sonuçlo. herkesin nefretini  kazanan deniz pyada kuvvetlerini 
çıka rma metoduna boşvuran Amerikan politikas ına büyük bir  darbe indi
ri lmiş o ldu.  

Küba.  Guatemala. Brezilya. Kolombya. Venezuela. Dominika ha lk ların ın  
geçi rdiği  devrimci tecrübeler bize şu gerçeği ispatlamaktad ı r :  Latin Ame
rikada. gerici d iktatorya lara.  hukumet darbesi teşebbüslerine karşı. özgür
l ü k  ve demokrasi uğrunda yürütülen savaş. Marks' ın deyimiyle devrimin  
«genel bahanesi». başlrea şartı. siyasal ve toplumsal güçleri geniş bir 
cephe içinde birleştirebilecek, seferber edebilecek amaçttr. Latin Amerika 
ü lkelerin in çoğunda bugün görülen özel l i k. işte budur. 

Ote yandan. bu tecrübeler bize şunu de göstermekted i r :  Latin Ameri
kada (ve aynı şa rtlarda bulunan bütün ü lkelerde) devrim in  gel işmesi. 
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demokratik kuru luşları n  barışçı yollarla ve hızla kuru lmasına bir takım 
engeller yaratıyor. Bunun nedeni ,  sadece, demokratik kuruluşların az 
gel işmiş olması,  yahut da bir  ü l kede - yukarıda görüldüğü gib i  - Anayasa 
geleneğin in pek eski olmayışı değ i l ; rol oynıyan başka etkenler de var. 

Lôtin Amerikaya özgü şartlar iç inde, emperyal izme karşı yürütülen dev
rimci mücadele, m i l l i  bir hareketten çok, bir sınıf savaşıdır. Lôtin Ameri
kanın Afrika i le, Asya i le farkı budur. Devrimin  her aşamasında, sosyal 
s ın ıflar a rası nda şiddetl i  çatışmalar oldu. Demek oluyor ki ,  ü l kelerim izde, 
yerli gerici d i reniş in nitel iğini  ve önemin i  yanl ış değerlendirmekiz, çok 
tehl ik leri sonuçlar doğurabi l i r. 

Bugün, Lôtin Amerika devrimcileri bütün d ikkatlerini, dış düşmana yani 
Amerikan emperya l izmine karşı yürüttükleri savaşta, karşı laştık ları güç
l üklerin üzerinde topluyorlar. Cografi özellikler, ü l kelerim izde faaliyet 
yürüten yabancı tekellerin muazzam çı karları, Lôtin Ameri kanın, Ameri kan 
Genel Kurmayın gözünde taş ıd ığ ı  stratej i k  önem ; devrimci mücadelemizin 
iç şartlarını ,  Asyaya, Afri kaya, hatta Batı Avrupaya oranla,  daha da zor
laştıran etkenlerdir. Bu ortam içinde, halkı n ve mi l letin a leyhinde faa l iyet 
gösteren i ktidarı devirdikten hemen sonra en önemli  ödev, Amerika l ı lar ın 
desteğinden yara rlanan gerici  güçlerin karşı-saldırıs ı  n ı  püskürtmektir. 
Lôtin Amerika ü l kelerin in  geleneklerine göre, bugünkü güçler dengesi de 
hesaba katı l ı nca, daima silahft yol lara g idecek olan karşı-devrim teh l ikesi 
karşıs ında, gerici güçlerin  bütün desteklerini y ıkma k ;  yani eski politik 
mekanizmayı - özel l ikle baskı mekanizmasını  - yok etmek, devrimciler 
iç in bir  zorun lu luktur. Tecrübelerin bize gösterd iği g ibi ,  gerici güçler 
da ima sözde-demokratik kuruluşlarda n yararlanmağa ça l ışı r ;  demokratik 
zorunlu lukları, karşı-devrimci provokasyonlarını  gizlemek için kul lanı r. 

Bazı şartla r  içinde, devrimin  belirl i aşamalarında (Guatemala'da, Kosta
Rika'da, Bolivya'da, Brezilya'da ve özel l i kle Küba'da görüldüğü g ibi bazı 
özgürl ükleri s ın ır land ı rocak tedbirlere hemen başvuru lmal ıd ı r ;  bu ted
birler, yeni i ktidara ve devrimci dönüşümlere düşman olan siyasi  çevre
Iere karşı a l ı nmal ıd ı r. Kritik bir anda,  «kuru luşların  meydana getiri lmesi .. 
gerekçesiyle tereddüt geçirmek, temel sorunların  çözümünü geciktirmek, 
devrim temposunu yavaşlatır, hatta devrimi yeni lgiye götürür. Devrimci 
hareket başa rıya ulaştığı, durumunu kuvvetlendird iğ i  anda,  toprak re
formu, üretimin mi ı ı i leştiri lmesi . yeni bir d üzene sokulması .  emekçilerin 
yaşama şartların ın  yükselti lmesi g ibi, en önemli toplumsal ve ekonomi/< 
dönüşümler meselesi ele a l ınmal ıd ı r. 

Lôtin Amerika ü lkelerinde. y�ni demokratik müesseselerin kurulma tem
posu, emperyal ist taraftarı mutlu azın l ık  hükümetleri devri l i r  devri lmez. 
karşım ıza çıkan başka bir sarunun çözümüne bağ l ıd ı r ;  bu sorun, en kısa 
süre içinde. emperya list ablukasını  etkisiz bıra kmak ;  az gel işmiş ü l kenin 
ekonomik gelişmesini sağla m a k ;  ü lkenin kaynaklarından ve sosyal ist ü lke
lerin yard ım ından yara rlanarak. «bir an önce XX-nci yüzyı la sıçramako> 
sorunudur. 
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Aldığı  şekiller ne olursa olsun, devrim mutlu az ın l ık  s istemin in temel
lerini yıkıp, eşitliğe, hakka dayanan bir toplumun temellerini atınco, 
demokrati k bir öz kazan ı r. 

Başkalaşma süresi i çi nde, devrimci iktidar, tek cephe komiteleriyle 
demokratik m i l l i  cepheyi teşkil eden güçlerin siyasi örgütleri şekl in i  
a labi l i r. 

O zaman karş ımıza b i r  soru çıkıyor :  devrim in  gelişme ve derinleşme 
süresi içinde, politik demokrasi sorunlar ın ın b i r  an lamı, bir önemi kalm ı 
yor mu?  bunlar ın üzerinde durmamız gerekmiyor m u ?  devrim in  diğer 
sorun ları çözüldükçe, bunlar da otomatik şeki lde mi çözülür? Devrimci  
hareketin geçirdiği  tecrübeler ışığ ı nda, bu soruyu olumsuz şekilde cevap
landırmamız gerekiyor. 

Devrimci  demokrati k ' prensiplerin ihmal  edi lmesi, demokrasiye dar, 
biçimsel b i r  nite l ik  veri lmesi, devrimci kareket ve yönetici kadrolar için b i r  
takım tehl ike teşki l  eder. 

Bu tehl ikelerin en büyüğü şudur :  demokratik biçimlere çok önem veren 
çevreler (ayd ınlar, orta tabakalar) devrimden uzaklaşı r, devrim in  toplu m 
s a l  temeli de böylece dara l ı r. Yığınların  politik yönetime katı lma mesele
s inde, demokratik şekillerin küçümsenmesi de çok teh l i kel i o lur ;  çünkü 
yönetici lerin kitlelerle teması kes i l i r, i ktidar demagogların el ine geçer, 
devrim burjua ve bürokratik bir şekil a larak  soysuzlaşır. XXnci yüzyı lda, 
Lôtin Amerika devrimlerin in  şanl ı  başlangıcı sayı lan Meksika devrim i ,  bu 
soysuzlaşmanın acı b i r  örneğ idir. 

Tarih bize şunu de göstermektedi r :  Devrim in ,  içinden soysuzlaşarak, 
veya dış baskı lora,  emperyalistlerin açık müdaha lesine uğrıyarak, ama
c ından uzaklaşması teh l ikesi de vard ır. (Bunun bir örneği son onbeş y ı l  
iç inde Bolivyada olup bitenlerd i r.) 

Bu şartlar  içinde kapital ist olm ıyan gel işme yoluna g i ren yeni devletle r ;  
emperyal ist a leyhtarı demokratik b i r  ha lk  devrimine hazırlanan ü lkeler, 
gerçek bir demokrati kleşme program ı  hazı rlamak, uygulamak, demokratik 
olanakları ton ın lamak zorunlu luğundadır. 

Bu sorunun büyük önemin i  kavrayan komünist partileri, tek cephenin 
diğer güçleriyle işbirl iğ i yaparak, doğacak olon yen i toplu mun hukuki ve 
siyasi müesseseleri n in kurulması ve gel işmesiyle i lg i l i  b i r  program hazır
lıyorlar. 

Bu progra m ı  tayin ve tespit ederken, sadece Lôtin Amerika ü lkelerin
deki devrimci hareketin deği l ,  sosyal ist dünyasındaki bütün kardeş parti
lerin de geçird iğ i  tecrübeleri göz önünde tutmak  zoru ndadırlar. Sovyetler 
Birl iğ inde, ha lk  cumhuriyetlerinde, sosya l ist devrimden, sosyal izmin kurul
masından çı karılacak dersler, bütün komünistler, bütün devrimciler iç in ,  
büyük önem taş ı r. Yeni  politik s istemin elde ettiği başarı lardan olduğu 
kadar, kişiye tapma devrin in  kötü sonuçlarından da ders ç ıka rmal ıyız. 
Halk kitleleriyle yönetici ler arasındaki i l işki leri olumsuz yönden etkil iyen 
keyfi idare metotları ,  sosyal i st kanunları n  ayak a ltına a l ınması ,  sadece 
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sosyalist ü l kelere zarar vermedi ;  kapital i st ü l kelerde, komünist partilerle 
emeçiler ve halk arasındaki bağları da gevşetti. Kişiye tapma dönemin in  
sonuçla rı ndan pek güzel yararlanmasını  b i len gericilerin halk arasında 
yayd ıkları propagandaya göre, sosya lizmde .. maddi faydalar», a ncak 
temel özgü rlüklerden, önceki toplumsal şekil lerin fedakô rl ık larıyla elde 
edi lm iş demokratik haklardan vazgeçme suretiyle elde edilebi l i r. Yığın
lara demokrasin in sosya l izm den ayrı  b i r  şey olmadığ ın ı  ispatlıyan Sov
yetler Birl iği Komünist Partisi XXnci Kongresi, gerieilerin bu yalanlarına 
karşı  savaş olanaklarını  sağladı . 

Sovyetler Birl iği Komünist Partisi XXnci Kongresinde a l ınan, 1 957-1 960 
Bi ldiri lerinde tekrarlanan kararlar, marksist-leninist demokratik prensiplere 
yeni b i r  güç sağladı ; Sovyetler Birl iği nde, ha lk  cumhuriyetlerinde, sos
ya l ist demokrasin in gel işmesinde sağlanan her başarı, ü l kelerimızdeki 
politik havayı o lumlu şekilde etki liyor, Hataları d üzeltmek için sarfedilen 
çaba lar, sosyalist demokrasin in ü stünlüğünü ispatl ıyor ;  komünist partileri, 
burjuva veya reformist partilerden çok daha demokratik bir nitel i ktedir. 
Bununla beraber, kişiye tapma devrindeki antidemokratik hareketlerden 
samim i  ola rak  ürkmüş olan bazı i lerici çevreler, biz imle hôlô barışma
m ıştır. Orta tabakalarla  ara mızda arada s ı rada ortaya çıkan anlaşmaz
l ık lar, k ısmen de olsa, bu eski hata ların  sonucudu r. Şu noktayı göz önünde 
tutmalıyı z :  bütün dünyada o lduğu gibi ,  Lôtin Amerikada, komünist aleyh
tarı propagandanın kul landığı en sisteml i  ve çoğu zaman en etki l i  si lôh, 
bizleri anti-demokratik, zorba idare metotlar ın ı  kul lanmakla suçlamaktır. 

Partilerim izin demokratikleştiri lmesini sağ lamak üzere kabul edi len ve 
Sovyetler Birl iği Komünist Partisi XX-nci Kongresinde ortaya atılan pren
siplerden i lham alan tedbirler, olağanüstü bir önem taşı r :  komün ist aleyh
tarl ığına karşı yürüttüğümüz savaşta fayda l ı  olduğu kadar, bu tedbirler, 
ü l kelerimizde ve devrimlerimizde gerçek b ir  demokrasinin gelişmesin i  sağ
laması bakımından da öneml idir. Hiç şüphesiz düşmanları mızın bize attık
ları ifti ra lara ,  besledikleri umutla ra rağ men, partilerin leninist anlayışını 
değiştirmek söz kanusu değ i ld ir ;  aksine ; a maç, gerçek leninist metot ve 
prensipleri tekrar canlandırmak, partin in  iç demokrasisi ne, bütün üyelerin 
eşitl iğ ine saygı göstermek ; bu eşitl iğ i ;  bütün üyelere olduğu g ibi yöneti
cilere de uygulanacak kara rlar ın yerine getiri l mesin i ; a lt kuru luşların  üst 
kuruluşlara uyrukluğunu ; kararları a lan kuruluşların ,  bun ları uygu layan 
kuruluşları s ıkı kontrolünü sağl ıyacak bir dis ipl in çerçevesi içinde temin  
etmektir. Kolektif yönetim prensibi büyük b ir  titizl ikle tatbik edilmelid i r. 
Kısacası, gerçek demokratik merkeziyetei l i k  yeniden uygulanmal ıd ı r. Böy
lece, her basamaktaki yönetici kuru luşların otoritesi, etkisi, kongrenin ve 
konfera nsıarın egemenl iğ ine dayanmış  oluyor. Sovyetler Birl iği Komünist 
Partisi XXnei Kongresinde yapı lan geniş tartışmalar, cesur  tenkitler, bütün 
dünyada ve özel l ikle Lôtin Amerikada komünist hareketini çok o lumlu 
yönden etki lem iştir. 

Otokritiğe, işçi s ınıf ın ın öncü partisinde işlenen hataları n  düzelti l mesine 
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önem veri ldiği  yerlerde, işçi hareketin in  bir l iği ,  demokrati k ve devrimci 
güçlerin bağl ı l ığ ı  uğrunda yürütülen mücadelede, kısa bir süre içinde, 
önemli başarı lar  sağ landı .  Son on yı l  içinde, bütük tecrübeler elde edi ldi .  
Bu  tecrübeler ış ığ ışda, bütün ideolojik ve siyasi ayrıntı la r, örgütler a rasın
daki fa rkıara rağ men, demokratik hareketin diğer kesimleriyle gerçek
leştirebi leceğimiz  çeşitli ortak faal iyet, işbir l iği ,  anlaşma şeki l lerini daha 
kolay keşfedebi l i riz. 

Komünist partilerin içinde demokrasinin tekrar kurulabi lmesi, tenkide, 
otakritiğe set çeki lmemesi için, gereken şartlardan b iri şudur :  Yöneticiler 
i ktisadi, siyasi ve ideoloj i k  a lanlarda, çeşitli kanaatların mümkün  ve 
meşru olduğunu kabul etmel idirler. ate yandan, komünistler büyük bir  
sorumlu luk  taşıyorla r :  Genel devrimci prensiplerin bozulmamasına di kkat 
etmek zorundadı rla r. Namuslu bir fikir mücadelesi, namuslu ta rt ışmalara 
bağ l ıd ı r ;  f ikir mücadelesi soyut b ir  şeki l a l madan, somut - gerçekler üze
rinde yürütülmel idir. Bu mücadelenin a macı insanları bölmek deği l ,  b ir
leşti rmek;  orta k  aksyonları zayıf düşürmek değ i l ,  aksine, bu a ksyonlara 
yeni bir güç  vermek o lmal ıd ı r. Otoriter, keyfi metotlardan uzak olan 
demokratik tutum, bölücü, demagoj ik, oportünist, fraksyoncu u nsurların 
maskesini  kolayca indirerek, etki l i l iğ in i  i spatlam iştır. 

i i i  

Kardeş partilerin geçirdiği  tecrübeler kadar, Lôtin Amerikada devrim
Ierin uğradığ ı  başarı sızl ık lar, m i l l i  kurtu luş  hareketlerin in  sağlad ığ ı  başa
rı lar  da, devrim in  her aşamasında, demokras in in  gelişmesini sağlamak 
olanakların ı  ve zorun lu luğunu göstermektedir. 

Küba örneği olağanüstü b i r  an lam taşıyor. B i l indiğ i  g i bi ,  Küba'da ikti
dar, s i lôh l ı  halk ın el indedir. Bu dolaysız demokrasi şekli, emperya l i st 
taraftarı, kan l ı  d iktatoryanın, y ığın ların gözünden düşmüş, satı l mış, ik i 
yüzlü demokrasin in yerine geçti. 

Küba'da gel işen ha lk  i ktidarı., bütün Lôtin Amerika ü l kelerini derinden 
etki led i .  Bu büyük etkinin nedenleri şun lard ı r :  Bir yandan i ktisadi eşitsiz
l ik, sosyal ada letsizl i k  temel lerine dayanan bir toplumda, korkunç bir 
sefalet içinde yaşayan mi lyonlarca i nsan, Kübal ı ların,  ekonomi ve kültür 
a lanları nda elde ettikleri kazançları anl ıyor ;  öte yandan, bütün i lerici 
Lôtin Ameri ka l ı lar, Kübanın bugünkü hayatında insan l ığ ın  beslediği en 
yüksek ü l kü lerin gerçek haline geldiğini  görüyor ;  Kübadaki sosyal ve 
siyasal s istemin  ha lka,  geçmiş günlerden m i ras kalm ış  zorluk lardan, Ame
ri kan emperya l istlerin in  Kübaya gösterdiği  düşmanl ığ ın sonuçları ndan, 
kısa bir  süre içinde kurtulmak olanakları n ı  sağladığ ın ı  an l ıyorlarıar. 

Birçok özel l iğe rağ men, Küba, sosyalist gelişmenin genel kanunların  da 
bir istisna teşkil etmiyor. Aksine : demokratik başarı ları ,  siyasal hayatında 
uyguladığı  metotla r  ve prensipler, her sosyal i st devletin uygulamak zo-
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runda olduğu ve bu son yı l lar içinde Sovyetler Birl iğ i  Komünist Partis in in  
XX.  Kongresinde, 1 957-1960 Konferaslarında açık lanan prens iplerd i r. 

Sovyetler Birl iğ in in  Komüni st Partisi XX ve XXI Inci Kongrelerinde, şahsa 
tapma döneminde uygulanan bazı yönetim metotları suçlan mıştır. Böylece 
ortaya yeni b i r  sorun çıktı : sosyal izmin kuru lma döneminde, demokras i  
meselelerini ,  başka metotlarla çözmek olanağı var  m ıd ı r? Gerek burjuva 
ideolog ları ,  gerekse bazı dogmacı lar, böyle bir olanağın olmadığını  iddıa 
ediyorlar. Bizler ise, bu soruya olumlu b i r  karş ı l ı k  veriyoruz. Kübal ı  kardeş
lerim izin devrimci uygu la maları ,  bütün Lôtin Amerika halklarına, böyle b ir  
o lanağın varolduğunu ispatlamaktadırlar. 

' 

Küba devrim i ,  Sovyetler Bir l iği  Komün ist Partisi XXnci Kongresi nden 
sonra başarıya ulaşan ilk sosyal i st devrimd i r :  böylece Lôtin Amerika halk
ları için Küba devrim i  somut, öğretici, kolay anlaş ı l ı r  b i r  örnek teşkil 
ediyor. 

Küba'da bugünkü sosyal yaşantı n ın  göze çarpa n  b ir  özel l iğ i ,  yönetici
lerle devrimci kitleler a rasındaki i l işki lerd i r :  bu i l işki lerin leninist prensip
lere uyması, onlara sıkı sıkıya bağl ı  olmasıd ı r. Küba halk ın ın  yöneticilerine 
karşı duyduğu ateşli çoşkunluk, s ın ı rsız ama şuurlu güven ; bu yöneticilerin 
lenin ist pratiğ in i  çok iyi b i lmelerinden, samimi  oluşlarından, hiç bir çıkar 
gütmeyişlerinden i leri geliyor. Küba'da, b i r  yandan, devrim in  başarıya 
u laşmasını  öznel olarak istiyen, a ma kitlelerik yaratıc ı l ığ ına inanmayan ,  
«kitleler herşeyi bozabi l i r» diye düşünen «namuslu» solcu sekterlere ;  öte 
yandan da, i k i  yüzlülüğe, memur z ihniyetine, ses in i  çıkarmadan emirleri 
yerine getirerek, her ne pahasına olursa olsun, yükselmeğe ça l ışanlara 
karşı savaşı l ıyor ; eğitici, açı klayıcı metotlar kul lanı l ıyor ;  hoşgörürl ükten 
uzak, otoriter metotlardan kaçını l ıyor. Başka bir deyimle, vatandaşla 
hükümetin arasını  açabi lecek, «gazetedeki gerçeği» herg ünkü gerçekler
den ayrı düşürecek, halk ın devrimci teşebbüs yeteneğ in i  felce uğratabi le
cek, kitlelerde, kendi kaderlerine hakim olmadıklarını  duygusunu uyan
d ı rab i lecek bütün hareketlere karşı şiddetle savaşı l ıyor. 

Böyle bir ortamda, halk ın  şuuru yüksel iyor, i kt idara karşı sorum lu luk  
duygusu artıyor. Ote yandan da ha lk ,  Birleşik Sosyal i st Devrim Partisi 
içinde görüldüğü ve Fidel Castronun belirtt iği  g i bi : «memur z ihniyetine 
karşı yürütülecek savaş, emperya l i stlere karşı yürütülen savaş kadar 
önemli» olduğunu daha iyi an l ıyor. 

Böylece, Marksizm a leyhtarıarın ın  bu konudaki iddıalarına rağ men, 
Küba devrim i  ıŞ ığı  altında, sosya l izmle özgürlük, b i rb i ridden ayrı lmaz iki 
kavram hal ine geldi.  Küba örneğ in in  etki lerin i  azaltmak üzere, Amerikan 
emperyalistleriyle ortakları n ın sarfettikleri bütün çabalara ; .. Küba Devri
m in in  tek kozu, idam sehpasıd ı r», d iye iddıa eden gerici ve sözde-liberal 
bütün propagandalara rağmen, demokratik ve sosyalist Küba Lôti n Ameri
kada, geniş halk kitleleri n in yüreğ in i  ve kafasını  günden güne daha çok 
etkiliyor. 

Hiç şüphesiz, Birleşik Sosyal i st Devrim Part is in in ve demokratik devlet 
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kuruluşları n ı n ;  yığ ın la rı n  devlet ve toplum yönetimine, her basamakta, 
dolaysız ve etki l i  katı l ış ını sağl ıyocak m üesseselerin kuru lması,  Küba'da 
sosyal izmin gelişmesini sağ lamakla kalmıyocak ;  aynı zamanda, bunlar, 
Küba devrim inin, lôtin Amerikada hal k  kitleleri, i lerici, i nsandan yana 
olan bütün unsurlar üzerindeki etki lerini de arttı racaktır. Olayların bu 
yönden gelişmesi, lôtin Amerika halkların ın, gerçek b ir  demokrasi uğrunda 
yürüttüğü  savaşı kolaylaştıracak, sosya l izm olanaklarını  daha çekici bir 
hale getirecektir. 

Son yı l larda, Kolombya köylü lerin in  ü l kenin bazı bölgelerinde kurmuş 
oldukla rı demokratik örgütleri de incelememiz, bu tecrübeden de sonuçlar  
çıkarmamız gerekiyor. Bu örgütlerde, siyaset, i ktisat ve vatandaş hakları 
alanlarında sağlanan, ve, tab i i ,  faa l iyet gösteren karşı-devrimcilere, para 
i le  tutulan ajanlara, casuslara tanınmayan, toplu ve kişisel garanti ler, bu 
bölgelerde, vatandaşların ,  seçti k tikleri köylü komitelerini eksiksiz bir 
şekilde desteklemelerin i  sağladı .  Gerçek hürriye�i seçen b inlerce köylü, 
hukumetin zorlamalarına kulak asmadan, bu bölgeden ayrı l mayı ; «temsi l i  
demokrasi .. adı  a ltında kanlı b i r  terör uygulayan i ktidarı n hüküm sürdüğü 
bölgelere geçmeyi kabul etmiyor. 

Dünya mi l l i  kurtuluş hareketin in geçird iğ i  tecrübeler, bize şu gerçegı 
göstermektedi r :  tarihsel hareketin hızlanması demek olan devrim, insan 
toplumunun gelişme düzeyini  açı klayan demokratik hak  ve özgürlüklere, 
s ıkı sı kıya bağl ıd ı r. Siyaset, i ktisat, sosyal ve kültür a lanlarında, bu hak 
ve özgürlükleri n enine ve derin l iğ ine gelişmesi, devrimci hareketin objektif 
bir şartıdır. 

Bazı devrimci leri n  iddıa ettiğ i  g ibi ,  demokrasinin,  aksyonu, etkiyi, köklü 
devrimci dönüşümleri frenled iğ in i  sanmak, büyük b ir  hatadır. Aksine : 
eninde sonunda, etki l i ,  devaml ı  sonuçlar, a ncak büyük çoğunluğun kabul 
ettiği,  ben imsediği ,  desteklediği  kararla rdan çıka r. Devrimci b i r  tedbir 
- ne kadar faydal ı  görünü rse görünsün - sadece idari baskı larla uygula
nıyorsa ; çoğunluk bu tedbiri şuurlu ve aktif o lara k  desteklemiyorsa, eninde 
sonunda başarıs ız l ığa uğrar. Yığ ı n larıo yöneticiler arasında siyasi bağları 
kuran, kuvvetlendiren, boş lôflar  değ i l ;  devrimci demokrasin in metot ve 
kuruluşların ın  gelişmesin i  sağl ıyocak sabırl ı ,  d i kkatlı tedbi rlerd i r. 

I lerici g üçler iktidara geçmeden önce olduğu gibi, i ktidarı a ld ıktan 
sonra da, y ığ ın ları n  şu kanaata varabi lmesi olağanüstü bir önem taş ı r :  
kişisel olsun, toplu olsun, hakları n ın  genişletileceğine, teşebbüs ve yara
tıcı l ı k  yeteneklerin in  teşvik ed i leceğ ine inanma ları lazım. Devletin sağla
d ığ ı  demokratik yasa ve garanti ler; kurulan yeni müesseseler ;  yeni toplum 
şekl in in,  bugüne kada r  gelmiş geçmiş bütün toplum şeki l lerinden daha 
adi l ,  daha seciyel i ;  hakları daha iyi garanti a ltına alabi lecek b ir  toplum 
olduğunu ispatlamaı ıd ır. lôtin Ameri kada bugün,  devrimci hareket, bu 
prensipleri günden güne daha iyi anl ıyor, daha kuvvetle benimsiyor. 
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l A T i N  A M E R I K A - D O N  V E  B U G IJ N  

Siyasi partiler 

Lôtin Amerikada siyasi parti lerin. başka yerlerde bi l inmeyen aca ib  ve 
karışı k  nitel i k leri va r. Bugün kıtada 1 50 den fazla parti mevcuttur. Sayı ları 
ve imkônları kesin o lmaktan da uzaktır. Sürekl i  dağı lma bel irtileri. bazı 
partileri ortadan kaldırıyor. bu a rada başkaları dOğuyor. gel işiyor. 

lôtin Amerikada partiler s istemin in  karış ık l ığ ı  ve çel işmel i  görünüşü.  
onları n  kuruluşu.  bugünkü sosyal ve politik gerçekle an latı labi l i r. Başka 
memleketlerde siyasi partilerin doğuş ve kuruluş şartları çok farklı o lmuş
tur. Bugün bu memleketlerden her biri kendine has b ir  özel l i k  gösteriyor. 
Bundan dolayıd ı r  ki. siyasi güçlerin. her memleketin şartla rına tamamın 
uygun. dağ ı l ış ı .  hakkında b i r  şema i leri sürmek i mkônsızd ı r. Bununla 
beraber. bu s iyasi  partilerin en bel l i  başl ı lar ın ı  kara kterize etmek ve 
tecrübelerin i  derlemek de imkônsız değ i ld i r. 

I l k  siyasi  partiler. Bağ ı msızl ı k  Harbinden sonra göründü. Bu harb. büyük 
m i l l i  kurtuluş devrim i  olmakla beraber. şekil lenmekte olan lôtin Amerika 
m i l letlerinde deri n bir sosyal ve polit ik izler b ı rakmadı .  Kıta mızdaki mem
Ieketlerin çoğu nda. d iktatörl üklerin. yalancı demokrasi lerin ve XiX.  asrın 
tan ı k  olduğu isyanlar ortası nda. parti ler kuru lur  kurulmaz. çoğu zaman 
s ın ıf ları n. yahut bel ir l i  g ruplar ın siyasi menfaatlerin i  a ksettirmemişler. 
toprak beyl iğ i  o l igarş is in in her şeye hôkim olduğu b ir  s ı rada. sürekli 
koltuk paylaşma savaşında. her şeyden evvel .  bir şef etrafı nda birleşmiş  
k l ikler olmuşlard ı r. Bu gruplar  ancak yavaş yavaş az çok belirl i  b i r  politi k 
çehre a lmış lard ı r. Partiler her memleket için bel ir l i  sayıda merhalelerdan 
geçtikten sonra kuru lmuşlard ı r. Fakat genel olarak denebi l i r  ki .  XiX. yüz
yı lda geleneksel parti ler yahut «ta rihsel» diye edlandırı lan  partiler mey
dana gelmişlerd i r. I l k  pıôna. geçen yüzyı lda. politik hegemonya için 
savaşan güçlerin muhafazakôrları n  ve l i beral lerin siyasi teşkilôtların ı  
a lmak  gerek. Bunla r :  Bir yanda kato l ik  k i l i sesine dayanan zengi n  toprak 
beyleri. öte yanda kil isenin devletten ayrı lması .  teşebbüs özgürlüğü ve 
demokratik reformlar  için savaşan l ibera l toprak sahipleri ve ticaret burju
vazisi. Bugün büyük değ iş ik l ikler old u ;  yeni partiler kuruldu. Bun lar  yeni 
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sosyal tabakaların menfaatlerini temsi l  ediyor. Tarihsel parti lerin çehreleri 
demek ki. temelden değişti. Onların çoğunda bugün i l k  prensiplerin ve 
ideoloj i k  tutum ların  bir yana b ıra kı lması sonucunda. derin bir buhran. 
teşki latlanma yetersizl iği karakteristiktir. Bu duru m  l i beral ler ve muhafa 
zakôrlar g ib i  birbirinden farklı kuvvetleri ittifaka kadar yöneltebi lmiştir. 

XiX. yüzyı l ın  sonunda ve XX. yüzyı l ı n  başında burjuva ve küçük burjuva 
(rad ika l ler ve başka ları) partileri ve daha sonra da proleta rya i=lartileri 
kuru ldu. i l k  sosyal ist parti lerin kuruluşunu daha sonra da Büyük Oktobr 
Sosya l ist Devrimin in  etkisi a ltında Lôtin Amerika kıtas ında. Arjantinde. 
Uruguay. Şi l i .  Brezilya. Meksika. Küba ve Peruda ilk komünist pa rtilerin in  
kuruluşu tesbit edi lmektedir. 

30 y ı l la rın ın  fırtı naları nda. egemen sınıfların geleneksel parti lerin in 
buhranına bağ l ı  ola ra k  mahal l i  ekonomik ve sosyal yapı ların  buhran ı  
kendini  açı kça gösterdi. Daha sonra 40 yıl larında. mi l l i  reformcu prog
ramla.  yeni parti ve grupLa rı kuru ldu .  Bunların. ol igarişiye karşı savaşa ları. 
m i l l iyetçi ş iarları .  geniş emekçi y ığ ın lar ın ı  saflarına çekti. Bu tip parti lerin 
en etki l isi. Aya de la Torre tarafından kurulan. Peru Halk Hareket (Aprist) 
Partisi oldu. Daha sonra Brezi lyada Vargas  tarafından kurulan Brazilya 
Emek Partisi. ve Sosyal Demokrat Partisi. belirl i  ölçülerde Arjantinde 
Peroncu Hareket. BOlivyada M i l lyetçi Devrimci Hareket ve Venezuellada 
Demokratik Hareket Partisi gelmektedir. Bu devirde. m i l l i  kurtuluş  hare
keti n in genişlemesi. Latin Amerikada s ın ıf  savaş ın ın  derinleşmesi. bir s ıra 
başka memleketlerde de öze l li kle Kara ib  bölgesinde. komün i st parti lerin in 
kuru lmasına yol  açtı . 

50 yı l ların ın  i kinci yarısında başlayan devrimci hamle.  politik akı mların 
kuru l masında yen i bir  devir açtı.  Yaratı lan  ak ımlar. Küba devrim in in zafe
rinden sonra kri sta lleşli ler. Bu zafer aynı zamanda. geleneksel partiı'erin 
parça lanması ndan. yeni g ru p  ve politik a kı mların  s ın ırlanmalarından 
sonra. kıtadaki bütün politik kuvvetleri n kutuplaşmasını  da sağlad ı .  Bu 
sebepled i r  ki. bugünkü politik parti ler sistemin in bazı karış ık  tarafları 
vardır. Latin Amerika parti lerin in  bazı özel l i kleri .  on ları Avrupa parti lerin
den ayı rmaktad ı r. Partilerin çoğunda aşırı b ir  politik çeşitl i l i k. parti ve 
s ınıfla r. parti ve siyasi  ak ımlar  çerçevelerin in  birbirlerine uymaması.  bu
rada siyasi hayatın normal  b i r  hattıdır. 

Latin Amerikada bugün en önemli siyasi partiler grupları hangi leridir? 
Sağcı partiler. Her şeyden evvel muhafazakar partiler g rupunu tanıtmak 

doğru olur. Bun lar  toprak oligarşis in in geleneksel savunucularıdır. (Bu
nunla beraber bu parti ler bugün zengin burjuvazin in desteğini de görüyor
lar) .  Bu partileri şöyle s ıra layabi l i ri z :  Demokratik Muhafazakar Partisi. 
Arjantin Halkı n ı n  Birl iğ i ve Merkez Partileri Federasyonu. Arjantinde. 
Mi l l i  Demokratik Birlik Partisi. Brazi lyada. Kol ü mbiya Muhafazakôr Par
tisi. Şili Muhafazakar Partisi. Ekvatör Muhafazakar Pa rtisi. Honduras Mi l -
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l iyetci (Muhafazakar) Partis i ,  N i karagua Gelenekci Muhafazakar Partisi 
ve daha başkaları .  Sosyal ve politik programı  açıs ından Meksika Mi l l i  
Hareket Partisini de bun lar  a rası nda saymak gerek. Bu partilerin esas 
karakteristiği şunlard ı r :  Açı k  gerici l i k  ve bazı önderlerin a nti-emperyalist 
demagoj i leri ne rağmen yabancı sermaye i le sıkı iş bir l iği .  

Muhafazakar partiler buhran ı ,  bu partilerdeki iç kavgala rı daha do 
sertleştiriyor. Şi l i ,  Arjantin, Brazilya ve daha başka memleketlerdeki son 
seçi mlerin gösterdiğ i  g ibi seçmen sayı lar ını  aza ltıyor ve i m kôn la rın ı  daral
tıyor. Muhafazakôr parti ler, cehalet ve toprak beyleri nin s ın ı rsız yetki leri 
i le uzun zaman etkileri a lt ında tuttukları köylü lerden önemli  b ir  k ısmın ın 
desteğini  kaybetmiş veya kaybet mektedirler. Oniversite aydın lar ın ın ve 
serbest meslek sahibierin in  desteğin i  de kaybetti ler. Muhafazakôr parti
lerin öneml i  iç  meseleri iki ayrı görüşü savunanlar  a rası ndaki düşmanl ık
lardır. Bazı ları ,  sa l lantı hal inde olan geleneksel doktri nleri tekrar popü
lerize etmek ümidi i le, onla rı yeni şartlara uydurmayı, Şil ide ve Kübada 
yıkı lan ve bütün baskı kuvvetlerin in  kutuplaşmasıno yarayan demokratik 
cephe tipinden daha geniş bloklar ku rmayı deniyorlar. Bazı ları ise pers
pektifi aş ırı gerici bir politikanın devamında görüyorlar. 

Geleneksel l i beral partilerindeki buhran da buna benzer bir şekilde ge
l i şmektedi r. Bu buhra n  öze l l i kle şu parti ler a rasında karakteristiktir :  Kolüm
biya liberal Partisi, Şi l i  liberal Partisi, N ika ragua libera l Mi l l iyetçi Par
tisi, Panama liberal Partisi, Paraguay liberal Parti si , Honduras  Liberal 
Partisi , Ekvator Libera l -Rad ika l  Partisi, bunlara tari hsel olarak  ve prog
ramın ı  da göz önünde tutarak Uruguay Mi l l i  (Blaneo) Partis in i  de katmak  
gerek. 

liberal parti ler geçen yüzyı lda değiş ik müsbet rol ler oynamış lard ı r. 
Fakat son y ı l larda açıkca sağa doğru gel işmişlerdir. I kinci Dünya Harbin
den sonra, aynı zamanda hem burjuva hem de toprak ol igarşisi partileri
nin kurulması ,  l i berallerle muhafazakôrla r  arasındaki çatışmaları si1d i 
ğ inden, bunlar  bugün genel olara k  ortak cephe kurmuşlard ı r. Lôtin Ame
ri kanın bazı memleketlerinde örneği n  N i karaguada, l i bera l ler muhafaza
kôrlardan daha gerici duru mdadıriar. Bugün Kalümbiya l i beralleri gerici 
bir politika güdüyor ve sözün ona «Mi l l i  Cephe .. de i ktidarı eşit haklarla 
muhafazakô rlarla paylaşıyor. 

Şi l i  l i bera l leri, muhafazakarlardan daha da farkl ıd ı rlar. Oteki l iberal 
parti ler kendi özel çehrelerini kaybettiler ve i ktidardaki d iktatör rej im
Ierin in  uysal a racı ha l ine  geldi ler;  bu rej im ierin karşısında güçsüz duruma 
düştüler (Paraguay libera l Partisi g ibi). 

Bazı Latin Amerika memleketlerin in  di ktatör rej imieri, 40 ve 50 yı l larında 
geleneksel memleketlerin yığ ın lar  üzerindeki etkilerini kaybetmelerinden 
faydalanara k, bazı yığ ın lara özel l ik le şeh irlerdeki en fakir tabakaların 
s ın ıf ın ı  kaybetmiş (deklase edi lm iş) elemanlarına dayanan yeni sağcı par
ti/er ku rmayı teklif etmişlerdir. Bir  sosyal demagoj iyle en azıh gerici l iği  
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birleştiren bu g ib i  partiler, Dominik Cumhuriyetinde Truj i l lo (daha sonra 
Balanger), Peruda Odria, Kolümbiyada Rojas Pin i l la  ta rafından kuru l 
muştur. Bu  partiler bugün  hô lô  vardır. 

Şimdi i ktidardaki d iktatör rej imier, bazı demokratik görünüşleri kurtar
mak ve seçim komedya ları teşkilôtlandırab i lmek iç in geçici yalancı hükü
met partileri kurmaktad ı rlar. Bu cins partiler a rasında Guatamala Sosya l 
Demokrat ve kurumcu demokrat partilerin i ,  Salvador Mi l l i  Anlaşma 
Partis in i  ve Demokratik Bir l ik Devrim Partis in i  v.s. sayabi l i riz .  

Lôtin Amerikan ın  bazı memleketlerinde az, fakat saldırgan profaşist 
g rup ve partiler vardır. Orneğ in  Bolivyada Sosyal ist Fa lanj, Guata malada 
eski d i ktatör Casti l lo Armasın ta raftarla rın ı  b i rleştiren Mi l l i  Ku rtuluş  Hare
keti, Ekvatorda Mi l l iyetçi Devrimci Hareket Partisi, Arjanti nde «Tacuara .. 
Hareketi, Meksikadaki Sinarkistler, Honduras Ortodoks Cumhuriyetci 
Parti v.s. 

Sağcı parti ler a ras ında mevcut d iktatörlük  ve gerici rej im iere karşı 
koyan küçük bir parti ler g rupu da vardır. Bu partilerin programları i kti
darda olanlarınkinden daha az muhafazakôr değ i ld i r. Hattô bazan daha 
da muhafazakôrd ı rla r. Bunla r, son zamanlarda i ktidardan az çok uzak 
kalm ı ş  emperya l izme yakın toprak sahibieri i le burjuva g rupların ın çı kar
l a rın ı  temsil etmektedirler. Orneğ in, Guatemalada Mi l l iyetci Demokratik 
Haraket, Demokratik Mi l l i  Anlaşma Partisi (eski d i ktatör Vdigoras Fuentes 
taraftarları nı b i rleştiren hareket), Hondurasta eski d iktatör Tiburcio 
Carias yönet im inde Mi l l iyetci Partiden ayrı lan Mi l liyetci I lerici Parti, ve 
Ekuatorda bazı sağcı g ruplar vs. 

• 

Lôtin Amerikada politik yelpazenin ortasında burjuva aydınları ve küçük 
burjuva anlayış ına sahib olanlar ta rafı ndan yöneltilen çok sayıda parti 
ve gruplar vardır. Bu parti ler çoğu zaman burjuvazin in en etki l i  çevreleri 
tarafından desteklenmemelerine rağ men, objektif o larak  Lôtin Amerika 
kapital i stlerin in  ç ıkarlarını  aksetti rirler. 

Merkez partileri n in temeli, her şeyden evvel ,  küçük burjuvaziden, me
murlardan ve genel olarak şehirlerdeki orta tabakalardan kuruludur. Bu 
partilerin bir s ı ra memleketlerde köylü ler ve proletaryan ın  geri ka lm ı ş  
tabakaları üzerinde etkileri vardır. Bunlara sağcı ve  bazı solcu reformcu 
a kım la rla, reformcu burjuvazin in bazı özel akımlar ın ı  katmak mümkündür. 

Kıtamız ın bazı ü lkelerinde, XiX. yüzyı l ın  sonlarında ve XX. yüzy ı l ın  baş
larında yeni doğan sanayi burjuvazisi, orta ve küçük burjuvazi, radikal 
partiler kurdular. Bu partiler, demokrat ik  programlar, toprak sahiplerin in  
yetkilerin in  ve kil ise etkis in in s ın ı rlandır ı lması  g ib i sosyal değiş ikl ik istek
lerin i  i leri sürdüler. Bunlar şehi rlerdeki orta tabakalar  ve emekçiler ara 
sında b ir  destek buldular. Bu parti ler bugün  sağa doğru gel iştiler ve 
ü l kelerin çoğunda a rtı k  eski rol lerini oynamıyorlar. Bununla beraber bu 
partilerin, özel l i kle kıtan ın  güneyindeki memleketlerde daha bazı etkileri 
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vard ı r. Bunun içindir ki, b ir  s ı ra memleketlerde eski d üzeni n  iflôs ın ı  tesbit 
eden Amerikan emperyal izmi ve Lôtin Amerika zengin burjuvazisi ,  bu 
parti leri a let alarak kul lanmakta geri durmamaktadırlar. Bu gib i  partiler 
arasında Şi l i ' Radikal Partisin i ,  Arjantinde san zamanlarda Tamamlama 
ve gelişme Hareketinden ayrı lan,  Uzlaşmaz Radikal  Vatandas Bir l iğini ,  
Halk Rad ika l  Vatandaş Birl iğ in i  ve i lerici Demokrat B irl iğ in i ,  Uruguay 
Batliste Pa rtis ini ,  Kosta-Rika Mi l l i  Cumhuriyetçi Partis in i, Salvador Yeni
leyici Hareket Partis in i  vs. soyabi l i riz. Şunu kaydetmek gerek ki,  bu par
ti ler içinde sol akımlar önemli bir derecede kuvvetlenm işlerdi r. Bu partiler 

gerçek mi l l i  menfaatleri temsi l  ederler ve kredis ini  kaybetmiş burjuva 
yönetimine katı lmaktan her g ü n  b iraz daha fazla kaçınmaktadırlar. 

Lôt in  Amerikanın bir  s ıra memleketlerinde milli reformcu parti/erin 
önemli b ir  ölçüde etkileri vard ı r. Bunla r «mil l i  devrimci-demokratik» hattô 
anti-emperyal ist bir  etiket ve geniş b i r  sosyo ii temelle ortaya çıkmışlo rd ı r. 

Bazı ihtiyat kayıtları i le bu grupta şu partileri soyabi l i riz : Peru Ha lkçı 
Hareket (Apriste) Partisi, Venezuel lada Demokratik Hareket Partisi, Kosta
Rikada Mi l l i  Kurtuluş Partisi (Figueres yönetiminde), Paraguey Febreriste 
Partisi, Porto Riko Demokratik Halkçı Partisi, Guatamalo Devrimci Partisi 
(Montenegro tarafı ndan yönetilen), Domin ik  Devrimci Partisi (Juan Bosch 
tarafından yönetilen), Bolivya Mi l l iyetci Devrimci Hareketi Partisi, Meksiko 
Devrimci Kurumcu Partisi (bugü n  Meksikada iktidarda) ve bel i rli ölçülerde, 
başında eski cumhurbaşkanı Kubitschekin bulunduğu Brezilya Sosyal 
Demokrat Partis i .  

Genel ola rak  «halkçı» partiler, ş iş irme progra mlar kaleme a lmış lard ı r. 
Bu programlarda, sosyal reformlar istemekte, demokratik özgürlükler, m i l l i  
bağımsız l ık, devlet ekonomis in in daha i l i  idaresi, yabancı sermaye kontro
lünün genişletilmesi için savaşacakların ı  i lan etmektedirler. 

Bu şiarlar, birçok emekçi tabakalarını ,  ayd ın  temsilcilerini mi l l i  reform
cular safı na çekmiştir. Oliga rş in in diktatörlük  rej imIerine karşı savaşları ,  
onların prestijlerin i  arttı rmaktad ı r. Mesela, Venezuellada Demokratik 
Hareket Partisi, Perez J imanez d iktaturas ına karşı Yurtseverler Cephesinde 
savaşnı lştır. Bütün bunlar bu partilere sınıf temellerini genişletme imkan
ların ı  sağ lamıştır. Bununla beraber bu partilerden çoğu hiç b ir  zaman 
gerçekten devrimci ve anti-emperyal ist o lmamıştır. 

Mi l l i  reformcu önderlerin emperyal izme karşı politi kaları, «hal kçı» par
tilerin halk arasındaki şöhretlerin in azalmasına sebep olmuştur. Anti
komünizm mi l l i  reformcu tipindeki partileri büyük kayıplara uğrottı. Bu 
partilerin gelişmesine en parlak  örneğ ini  Peru Halk Hareketi Partisi 
(APRA) verdi. Bu parti, bugün açı kca emperya lizme yakın bir tavı r takın
mış  ve aşırıcı Odria grupu i le beraber hükümete girmiştir. 1 941 y ı l ında 
Betancourt tarafından kurulan Venezuella Demokratik Hareket Partisi, 
toprak reformu istiyor ve demokrasi için savaşıyordu. 1 958 de i ktidara 
geldikten sonra Latin Amerikan ın  emperyalizme en yakın rejimierinden 
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birini kurdu.  Bununla beraber mi l l i  reformcu partilerde i lerici akı m lar  var 
ve bunlar halkların kurtuluş savaş ına faal olara k  katı lmaktad ı rlar. Dominik 
Devrimci Partisindeki (Juan Boschun partisi) yurtseverler. Ameri kan em
peryal istlerin in  saldır ıs ına karşı yurtları n ın bağımsız 1 ığ l  uğrunda cesaretle 
savaşıyorlar. 

Koıümbiya. Peru ve Veneıuelle g ib i  bir s ıra Ldtin Amerika memleket
lerinde. mi l l i  burjuvazinin menfaatlerini temsil eden başka grup ve siyasi 
eği l imler de görülmektedir :  Bunlar. Peru Ha lk  Hareketi. Guatamala Dev
rimci Birliği. Venezuel la Demokratik Cumhuriyetci Bir l ik Partisi. Kolü mbiya 
Devrimci Liberal Hareket Partisi vs. Bunların  pldtformu şu isteklerle s ın ır
Ianmıştı r :  Anayasacı bir  rej im.  demokratik özgürlüklerin in garantisi. d ış  
politikada daha çok bağımsız hareket. m i l l i  ekonomiyi ve doğal  zengin l i k
leri koruyacak tedbirler ve toprak. bütçe reformları g ibi bazı reformların 
başırı lmas ı .  

Mi l l i  burj uvazin in  temsilci leri hakl ı  olarak. iç gerici l iğ in.  f inans ol igar
şisi ve toprak beyliği politikas ın ın.  burjuvaziyi s ın ıf  o lara k  ha lk ın darbeleri 
karşısında b ı rakmasından korkmaktadırlar. 

Geleneksel sosyalist partileri az sayıda bir  g rupu temsil  etmektedirler. 
Bunlar sağcı progra mlar yara rına d urum takındı klarından bugün yığ ın lar  
üzerinde her  hangi  bir etkileri yoktur. Arjantin Sosyal-Demokrat Partisi 
gibi. (Bunu Arjantin Sosyal ist Partisi i le karıştı rmamak  gerek. Bu parti 
daha solcu bir  du rumda olduğundan çok daha etki l id ir). Ekvator Sosya l ist 
Partisi ve Uruguayda değişik sosyal-reformcu gruplar vs. g i bi .  

Şu son y ı l larda hristiyan-demokrat partiler bir  rol oynamaya başladı lar. 
Bunlar eski sağcı partilerle başarı i le yarışmaktadı rla r. Bugün en etki l isi  
ve tek hükümette olanı  Şi l i  Hristiyan Demokrat Partisidir. Peruda Hristiyan 
Demokrat Partisi hükümet koal isyonuna katı lmaktadı r. Hristiyan demokrat 
parti lerin in bulunduğu öteki memleketlerde. bu partiler muhalefettedirier. 
Bolivya. Brezilya. Paraguay Guatamala. Salvador gibi memleketlerde mev
cut rej imIere karşı hattô solcu bir muhalefette bu lunmaktadı r/ar. 

Amerikan emperya l istleri ve özel l ikle .. i lerleme için Ittifak .. taraftarları 
h ristiyan-demokrasiye büyük ü m itler bağlamaktadırlar. Kabaran devrimci 
hareket karşı bazı d irenmeler gösterebi lecek tek kuvveti bunda görmek
tedirler. 

Lôtin Amerikada çok etkili bazı din i  çevreleri n gelişmesi h ristiyan
demokrat parti lerin büyümesinde büyük bir  rol oynadı .  Bun lar  katol ik 
y ığın ların  baskısı  alt ında sosyal ve mi l l i  kurtuluş hareketlerine katı ld ı lar. 
muhafazakdr geleneklerle bağlarını kesti/er. toprak reformu isteyecek 
kadar i leri g iderek ekonomik eşitsizliğe karşı cephe ald ı lar. 

Kıta üzerinde devrimci durumun  ya klaşması. Ldtin Amerika hristiyan 
demokrat parti lerin in  programlarındaki radikalizmi izah etmektedi r. 

Domin ik  Cumhuriyeti Devrimci Sosyal-Hristiyan Partisi. Caamano ana
yasacı hükümetinin yanı  başında halk ın bağımsızl ı k  savaşına a ktif olarak 
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katı lmaktadı r. Şi l i  Hristiyan Demokrat Partisi öndeleri, Guatamala, Salva
dor, Brezilya hristiyan demokrat partileri sol kanatları politik hayatın 
demokratlaştırı lması ,  sosyal reform la r, s i lôhsız lanma ve barış için savaş 
isteklerin i  açığa vurmaktadırlar. Böylece halk ın önemli bir k ısmını  kendi 
saflarına çekmektedirier. 

Şunu da kaydetmek gerek ki, hristiyan-demokrat parti lerin in politi kası 
memlekete göre değ işmektedir. Şi l ide, Peru, U ruguay, Arjantin, ve Brezi l
yada h ristiyan-demokrat partileri m i l itan ları demokratik özgürlükleri ve 
sendika haraketin i  savunmak maksadı i le  komünistlerte i ş  b i rl iği yapmak 
i m kôn ın ı  göz önünde tutmaktadı rlar. Oteki partilerde gerici kuvvetlerle 
s ıkıca bağl ı  l iderler kesin etkiyi e l lerinde tutuyorlar. Orneğin, Venezuel
lada Sosya l-Hristiyan (COPEI) Partis inin yönetici leri, i lerici örgütlere karşı 
hükümet baskı ve terörünü desteklemektedi rler. 

lôtin Amerika komünistleri hristiyan-demokrasinin sol a kımları i le bir l ik 
meselesini ele a l mış lard ı r. Dini meseleleri ele a lmaktaki usta l ı k  katolik 
yığ ın ların sol kuvvetler cephesin in  dış ı nda ka lmaların ı  önlememektedir. 
Sosyal ve ekonomik a lanlarda, konkre istekler etrafı nda savaş, bu birl iği 
kuvvetlendirecektir. 

Kıta üzerindeki devrimci hareketin yayı lmasının en öneml i  sonuçlarından 
biri de, geniş emekçi yığ ın ların ın ,  orta tabaka lardan olan ların,  öğrencile
rin ve aydınların savaşa katı lmalarıdır. Bu, Lôtin Amerikanın politik haya
tında geniş bir sol akımm yaratı l masına sebep olmuştur. Bu akım, işçi 
s ın ıf ın ın öncülerini, ayd ınları ,  öğrencileri ve Şi l i, Uruguay, Arjantin, Bol ivya, 
Venezuella, Ekvator g ibi memleketlerde işçi s ınıfı n ın çoğunluğunu, Kosta
Rika, Dominik Cumhuriyeti g ibi memleketlerde şehi rlerdeki orta tabaka
ların önem l i  b i r  kısmını, Kolümbiyanın,  Brezi lyanın ,  Perunun, Venezuel lan ın 
değişik bölgelerinde olduğu g ibi köylüleri b irleştirmiştir. 

Sol akımın yumuşak kolu, programın ın  sosyal görünüşü ile küçük-burju
vad ı r. Politik eğ i l imi  i le solcu mi l l iyetcidir. Bu akım değiş ik  elemanlarla 
temsi l  edi lmektedir :  Arjantinde orta ve ortonın solundaki Peroncu larla, 
Brazilyada Tra bal ist Partisi, Bolivyada Devrimci Sol Mi l l iyetci Partisi i le 
(sendikacı l ider Juan lechin) tarafı ndan yöneti lmektedir) Venezuellada 
Devrimci Mi l l iyetci Partisi ve Demokrati k Cumhuriyetci Birl i k  Pa rtisinin sol 
kolu i le, Salvadorda Radikal Demokratik Parti i le, Kolümbiyada Sol libe
ral Devrimci hareket Partisiyle, Hondurasta liberal parti ve Liberal par
tinin genç rad ika l ler g rupu ile. Uruguayda Demokrat-Mi l l iyetçi Kuvvetler 
Partisi ve geleneksel parti lerde'n ayrı lan bazı solcu gruplarla .  Buna benzer 
ak ımlar  başka memleketlerde de hem geleneksel burjuvazide yahut küçük
burjuva partilerin sol kanatlarında hem de bu partilerin solundan ayrı lan 
küçük g ruplarda kendini göstermektedi r. 

Bu akıma bağl ı  parti ve g ruplar, memleketlerin in  sosyal ve ekonomik 
meseleleri nin temell i  b i r  şeki lde çözülmesini, toprak reformu yapı lmasını ,  
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yabancı iş letmelerin mi l l i leştiri lmesini, dış politikada bağ ı msız l ı k  istemek
tedi ler. 

Harp sonunun i l k  y ı l ları nda kuru lmuş  Peroncu ve Tra bl i st partileri çel iş
meli aşamalardan geçmişlerd i r. Bu partiler, mi l l iyetçi burjuvalar tara
fından kuru ldu lar  ve yöneticileri proleta rya s ın ı fı n ı n  b i l incini gel iştirmeyi 
hiç bir zaman düşünmediler. Fakat bu partilere ve bunlar ın etkis i  a lt ında 
olan sendikalara g i ren proletarya yığ ın ları ,  yalnız bu pa rtilerin içinde 
değil ,  memleketin pol itik hayatında etki sahibi  b i r  kuvvet hal ine geldiler. 

Bugün Peroncu luğun yığ ı n  temeli zayıflamışt ı r. Oysa sınıf savaşı taraf
tarların ın  etkisi kuvvetlenmiştir. Bununla beraber bu politik ak ım lar ın hôlô 
etkisi va rdı r. Bunlar mi l l i -devrimci l iğ i n  sol kolunun kuvvetlenmesine engel 
o lara k  ka lmaktadı rla r. Şu son y ı l larda Peroncu y ığ ında meydana gelen 
ve 1 962 seçim lerinde açığa vurulan sola doğru kayma, Arjantin Kom ünist 
Partisi tarafı ndan dürüştçe yorumlanmış  ve parti, Peroncu ları n  sol kana
d ına iş  b i rl iğ i  tekl if  etmiştir. 

Küba Devrimin in  zaferine bağ l ı  o la rak  yeni bir sol eğilim kendini  gös
termektedir. Bunu demokratik-devrimcilik veya sosya list-devrimci l i k  diye 
adlandırmak mümkünd ü r. (Batıda buna «hal kçı» veya «Yeni-Yakobin» hare
keti diyorlar). Bu hareketin tarafta rları Küba devrimin i  tam olara k  destek
l iyorla r. çoğu zaman devrimci l i k  yolu  ile yaln ı z  demokrasi ve gerçek mi l l i  
bağımsız l ığa değ i l ,  sosyal izme varmayı da hedef ediniyorlar. Bu ak ıma 
bağl ı  birçok parti ve g ruplar tamamen veya kısmen Marksist ideolojiyi 
benimsemektedirler. Bu partilerin başl ıca sosyal temel i ,  devrimci öğren
ci ler, aydınlar, ve bazan da şehirlerdeki orta tabaka lard ı r. Işçi s ın ıfı ve 
köylü ler üzerindeki etkileri a rtmaktadı r. 

Böylece, solcu m i l l iyetci parti ler g ib i  demokratik devrimci g ruplar da 
mi l l iyetci burjuvaziden ve devrimci eği l iml i  küçük burjuva elemanlarından 
ayrı larlar  tarafından kurulmuşlard ı r. 

Bu ak ıma Venezuella solcu devrimci hareketi ve Halkçı-Mil l iyetci Oncü 
Partisini ,  Guatamala Devrimci Birlik Partis ini ,  Brazilya Solcu Trabl istlerini 
Peru Solcu Devrimci Halkçı Partisini ,  Kosta-Rika Halkçı ve Sosya l ist B i r
l iğ ini ,  Nika ragua Haıkçı Seferberl i k  Partisini ,  Salvador Nisan ve Mayıs 
Devrimci Partis ini  katmak mümkündür. 

Lôtin Amerika sosya l istleri temelde benzer tutum ları olmakla beraber, 
başka bir yola yönelmişlerd i r. Lôtin Amerikada sosyal ist partileri uzun 
y ı l lardanberi faaliyettedi rier. Bununla beraber yeni Lôtin Amerika «sosya
l izmi» sağ ve sol ak ımlar ın  daha aç ık  bir şekilde s ın ı rlanmaları ve parti
lerin çoğunun yönetici duruma geçtikleri 50 y ı l ları nı n  sonlarında kurula
b i Imiştir. Sosyal istlerin esas kitlesi, Lôtin Amerika toplumunu değ iştirecek 
bir yol olarak bu lmakta ve bunu hedef epinmektedir. 1 956 yı l ı ndanberi 
Komünist Partisi i le bir ha lk  faa l iyet cephesinde sıkı bir şekilde iş b i rliğ i 
y�pan Şil i  Sosya l ist Partisi en çok etki sahibi o lan larıd ı r. Ekvatorda Dev
rimci Sosyal ist Partisi ku ru lmuştur. Uruguayda solcu kuvvetler, Sosyal ist 
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Partisinin yönetimi altında kuvvetlenmiş lerdir. Brezilya sosya listleri a ra 
sında kuvvetli devrimci elemanlar, işçi, demokratik ve  m i l l i  hareketlerle 
i ş  birl iği yararına durum takınmışlardır. 

Sosyal ist partilerin çoğunluğu,  kuruluşları i le, başl ıca şehi rlerdeki orta 
tabaka la rın partilerid ir :  Saflarında büyük bir memur yığınını ,  aydın ları ,  
serbest meslek sahiplerin i, öğrencileri toplamaktadır lar. Yaln ız  Şil i Sos
yalist Partisi işçi sı n ıfı üzerinde büyük bir etkiye sahibtir. 

Kübada 26 Temmuz Hareketin in gelişmesinin gösterdiği  g ibi, demokra
ti k devrimci ak ımlar, a nti-emperyalist ve demokratik hareketleri yöneten 
devrimci proletaryanın durumuna doğru gel işebi l iyorlar. Bunun içinde 
sosyal ist devrimin zaferi için savaşta olduğu g ibi, sosya l izmi kurma dev
rinde komünist partileri ile devaml ı  bir ittifak yahut birleşme de vardır. 

lôtin Amerika emekçi lerin in  polit ik öncü hareketleri şunlard ı r :  Arjantin, 
Bol ivya, Brezilya, Venezuella, Honduras, Kolumbiya, Meksika, Paraguay, 
Peru, Salvador, Uruguay, Şili, Ekvator, Guadalup, Martinik, Porto Riko 
Komünist Partileri, Haiti Ha lk  Bir l ik Partisi, Guatamala Emek Partisi, Do
min ik  Cumhuriyeti Halkçı Sosy

'
a l ist Partisi, Kosta Rika Halkçı Oncü Partisi, 

Panama Halk  Partisi. 
Küba Komünist Partisine özel bi r yer ayırmak gerek. Bu parti lôtin 

Amerikada i ktidarda olan ilk Marksçı-leninci partid i r. Ve bugün Hürriyet 
Adasına sosyal izmin kuru luşunu yönetmektedir. 

Komünist hareketi n in  lôtin Amerika memleketlerinde eski bir savaş 
geleneği vard ı r. En zeng in memleketlerde, komünist partileri 1 91 8  le 1 925 
yı l ları a rasında kurulmuştur. Son yı l larda komünistlerin sayısı hızla artmış 
ve 300.000'i aşmıştır. 

Son yı l larda komünist partilerinin, teorik ve ideoloj ik  çal ışmaların ın  
a rtması i le  politik faa l iyetleri de kuvvetlenmiştir. 

Lôtin Amerika devrimci hareketin in  karakterini yeni bir ışık a lt ında 
gösteren Küba devrimi, Marksçı fikirlerin yayı lmasına, her memlekette 
devrimci idea l in  derin leşmesine ve konkreleşmesine kuvvetli bir h ız  vermiş, 
stratej i ve taktik sorusunu pratik savaş plônına getirmiştir. 

Marksizmin-leninizmin öğrettiklerini lôtin Amerika memleketlerin in  
şartlarına uygu layan komünistler, tar ım meselesini ,  işçi ve demokratik 
hareketi nin meselelerin i ,  emperya l izme karşı savaşın sorularını  dikkatle 
incelemeye koyulmuşlardır. 

Emperya l izme ve iç gerici l iğe karşı tek bir cephe kurmak  için enerj i k  
b ir  savaş yürütüyorlar. Geniş b i r  sosyal ittifak politikası için savaşırken, 
ha lk  yığınların ın  savaş tecrübelerini  di kkatle tahl i l  ediyorlar. lôtin Ame- i 
rika komün istleri, proletarya enternasyonal izminin, devrimci ak ımlar bi) 
l iğ in in propagandacılarıdırlar. 

Son yı l larda komünist parti lerin in  iş birl iği kıta ölçüsüne u laşmışt ır. B 
iş birl iği  temsilciler a rasında yapı lan  danışma toplantı la rı nda bel i rmiştir. 
Bu g ibi toplantı lar Orta Amerika memleketleri ve Güney Amerika mem-
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'münist partileri a rasında yapı lmıştır. 1 964 y ı l ı  son larında Lôtin 
omünist partileri temsi lci leri a ras ında yapı lan danışmalar, bu 
ıtı ların genişleti lmesi için çok önemli o lmuştu r. Bu karşı laşma 
.(itin Amerika halklarının emperyalizme karşı, barış,  demokrasi 
m için savaşın ın başl ıca meseleleri hakkında çak veriml i  f ik ir  
r i  o lmuştur. Konferans Küba Devrimi i le  dayanışma meselele
bir önem vermiştir. Lôtin Amerika komünistleri, bütün dünya 

emperya l izme karşı ve sosyal kurtuluş savaş ın ın başarısı için 
olan, m i l letlerarası komünist hareketin in  b i rl iğ i  uğrunda müca
kararları nı b i r  daha doğrulamış lard ı r. 
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O K U Y U C U L A R I M I Z I N  S O R U L A R ı N ı  
C E V A P L A N D I R I Y O R U Z  

Apartheid'a karşı savaş 

A. Leruma 

Bu yazıda Güney Afrika" bir şahsiyet, Sovyet/er Birliği, Macaristap, 
Lüksamburg, Uruguay ve daha başka ü/kelerdeki okuyucu/arı mIZ/n, 
Güney-Afrikada, Verwoerd hükümetinin ugyuladığı «apartheid .. sisteminin 
toplumsal ve siyasal niteliği ile ilgili soru/arı nı cevap/andlr/yor. 

«Apartheid», Afri kaans di l in in ,  yani Güney Afrikada konuşulan di l in  
bütün dünyaca bi l inen tek kel imesid ir. Bu kel ime, çağdaş dünyaada eş i  
olmayan açık bir mi l l i  ezgiye, merhametsiz bir ı rk ayırımına ; çağdaş sana
yi leşmiş bir ekonomik  çerçeve içinde işçilere uygulanan «mecburi iş» pren
s ipine, korkunç bir sömürmeye dayanan bir sistemi deli getiriyor. �u sistem 
Parlômento, merkez ve bölge yönetici kuruluşla r tarafı ndan düzenlenen 
ve devam ettirilen kanunlara dayanıyor. Devlet ve hükümet organları 
17 mi lyon luk  nüfusun 3 mi lyonunu teşkil eden «beyazlar» ta rafından seçi
l iyor, sadece beyazlardan teşekkül edebil iyor. Damarlarındaki kanın «saf 
Avrupalı kanı» olduğunu guru rla söylJyen, köklerin in  kendilerine üstünlük 
sağladığ ın ı  iddia eden bu azınl ık, seçme hakkını  ve diğer bütün vatandaş 
haklarını olduğu g ibi, ü lkemizin muazzam servetlerin i  de tekeline a lm ış  
bulunuyor. 

Apartheid kelimesi, «ayırım» anlamına gelir. Güney Afrika beyaz yöne
ticileri ile ta raftarları ,  propagandalarına çok büyük paralar  sarfed�rek, 
bu sistemin ü l kenin, çeşitli halk g ruplarına göre, «mi l l i  bölge»lere ayrı l 
dığı ; her g rupun bu bölgelerde otonom bir hükümeti bulunduğu anlamına 
geldiğin i ,  bütün dünyaya inandırmak istiyorlar. Sistemin nitel iğ i  i nceleni r 
i ncelenmez, bu iddiala rın  ne kadar  uydurma olduğu hemen anlaşı l ı r. 

Beyazların hakimiyetini devam ettirme yolları 

Güney Afri kada topra klar ın ın % 87'si beyazların el indedir. Geriye kalan 
% 1 3' ü  ise,  yerli Afrika ha lkına,  yani 11  mi lyonluk bir çoğunluğa,  ü l kenin 
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en çorak k ıs ımlarında ayrı lan «reserve .. ler, mahfuz bölgelerdir. Hükümetin 
«hüsnü tabiriyle», .. Bantuları n  a navatanı .. , gazetelerde «Bantustan .. diye 
ad landırı l an  bu «mahfuz bölge»ler, büyük kalaba l ı kla rı barınd ı ran,  gece 
kondumsu köylerd i r. Bu bölgelerde yaşaya n  3 m ilyon i nsanı bile besliye
miyen bu topraklar, Güney Afrikanın diğer bölgelerinde yaşayan ve ça l ı 
şan 8 mi lyon Afrikaiıyo acaba ne sağl ıyobi l i r? Bu «mahfuz bölgeuleri, 
kura n  1913  Toprak Kanunu i le, ilk Hollandalı  sömürgeci leri n Omit-Bur
nuna ayak bastığı  günden, y�ni  300 yı ldan beri devam edegelen talan,  
gasıp, saldırı, baskı politikasının en yüksek noktasına varı/mıştır. 

Bu mahfuz bölgelerde ne a lt ın, ne elmas madenieri, ne de Afrikal ı  
halk ın ve emekçi lerin a l ın  teriyle kuru lan şehirler, fabrikalar, santra l ler, 
endüstri i şletmeleri bu lunur. Buralar ın «otonomiusinden bahsetmek gü lünç 
b ir  yolandır. Bu o lan lar ın  en büyüğü (ve propogandalarda en çok adı  
geçeni) Transkei bölgesidir. Transkei'yin parlamentosunda, çoğunluğu,  
Beyaz hükümetin tayin ettiğ i  ve maaş bağıodığ ı  aşiret reisieri teşkil eder. 
Bu parıamentonun yetki o lanı  ise pek önemsizdir. 

Bu gü lünç «otonomiye .. kavuşmuş bölge ha lkından başka, geriye kolon 
8 mi lyon Afrikalr  resmen «yabancı» sayı lıyor. Atalarından kalma, doğduk
ları ,  çal ışt ık ları bu topraklarda «geçici konut .. sayıl ıyorlar. Her Afrikal ı ,  
her yerde, yanında «tezkere .. s ini ; verg i lerin i  ödediğini ,  çal ışt ığı yeri göste
ren «kim l i k  defteri .. ni taş ımak zorunlu luğundadır. Hergün bir kadar Afri
kah, bu kanuna karşı gelmekle suçlanora k, tevkif edi l i  yoklanıyor. 

Afrika l ı la ra normal bir a i le  hayatı sürmek hakkı bi le tan ınmamıştır. En 
geniş iş o lan ı  olon a ltın madenierinde, ortalama i ki y ı l l ı k  kontratlarla 
çal ı şa n  500.000 Afrikal ı  göçmen işçi, bekôrlara mahsuz büyük baraka
larda yaşıyor. Şehirlerde, fabri kalarda, dairelerde çal ışan binlerce işçi .  
karı larından ayrı yaşamak zorundadı r. Birkaç gün  için olsa bi le, kocasını 
görmeğe gelen bir  kad ın  resmi bir müsaade olmak mecburiyetindedir. 

Afri ka l ı  işçilere grev hakkı ,  sendika kurma hakkı tanınmamıştır. Kal i fye 
işçi olamazlar, bir  meslek edinemezler. En zor, en teh l ikeli ,  en az para 
getiren işlerde a ncak çal ışabi l ir ler. Bugünkü rej imden önceki şartla r  yine 
çok çetin o lmakla beraber, eski hükümetler - örneğin  1 945'den önce 
Smuts hükümeti - devrinde, istidatlı birkaç Afrikal ı ,  avukat, yazar, ressam, 
kompozitör, hatta üniversite profesörü olabi lmişlerdi. Ama bugün bun
ların hepsi ya muhacerette yaşıyor, yahut «siyasi suçlu» olarak  hapiste 
çürüyorlar. Artık bugün bu unsurların  yeri n i  o la bi lecek Afrikal ı lara bütün 
kapı lar kapanmışt ır. Devlet her «beyaz .. çocuğun eğitimine yı lda 1 30 Rand 
(1 Rand = 1 0  Ingi l iz  l i ras ıdır) sa rfediyor. Ama bir Afrikal ı  öğrenciye 
ayrı lan yı l l ı k  miktar a ncak 1 3  Rand'd ı r. 

Kütüphanelerle, m üzelere, konser salonları na, tiyatrolara, sinemolora,  
spor sahalarına, yüzme havuzlarına, otel lere, lokantalara,  dairelere, hatta 
kliselerin çoğuna ancak beyazlar g i rebilir. Kara deri l i lere mahsus, daima 
aşağı  kal iteli taşıtlar ;  postanelerde g işeler; nereye baksanız, bu «renk .. 
ayırımın ın  b ir  sabit f ik ir, b i r  nevi del i l ik  hal ine geldiğini  gösteren yüzlerce 
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örnek gorursunuı. Beyazlarıo, Beyaz olmayanları n ' evlenmesi, sevişmesi, 
dostluk kurması bile yasaklanmıştır. Bu gibi .. suç»ları engell iyecek yüz
lerce kanun, yüzlerce n izamname, tal imatname uygulanmaktadır. Bu 
kanunlara karşı gelenlerin hemen cezalandırı lmasını  sağlıyacak kocaman 
bir polis ve jurnaIcı ordusu kuruldu.  

Bu korkunç sistemin g izlemeğe çalıştığ ı  gerçek daha da korkunçtu r :  
dünyanın en zengin ü lkelerinden biri olan Güney Afrikada, büyük çoğun
luğun yoksul l u k  içinde yaşaması ,  hunharca sömürülmesi bir prensip 
hal ine gelmiştir. Birleşmiş Mi l letler Afrika Ekonomik Komisyonunun ista
tistikleri ne göre, bütün nüfusun beşte birin i  bile teşki l  etmiyen .. Beyazlar» 
mi l l i  gelir in % 67'ini  a l ıyorlar. Genel nüfusun % 70' in i  teşkil eden Afrika
I ı lara mi l l i  gel irin % 26,5 i ;  nüfusun % 12 s in i  teşki l  eden diğer kara 
deril i ve sarı deri l i  azınl ı k lara da mi l l i  gelir in % 6,5 i düşmektedir. Sana
yide, beyaz işçi lerin a ldığı ücretler, yerli işçilerin ücretlerinden 5 kat 
yüksektir. Madenierde bu oran, 1 -15 e kadar yüksel iyor. Beyazlar için, 
adam başına düşen gel ir, Afrika l ı lara oran la  1 -1 0  ölçüsündedir. 

Böylece, Beyazların yaşama düzeyi, kapital ist dünyanın en yüksek 
düzeylerinden biri o lduğu halde, olağanüstü servetlere sahip ü l kemizde, 
Afrika1ı çoğun luk  korkunç bir sefalet, ölçüsüz bir baskı, hasta l ı k  ve yok
su l luk  içinde yaşıyor. Bizde gldaSlZl ı ktan ölme hasta l ık lar olağan şeyler
d ir. azeil ik le çocuklar a rasında bu hasta l ıklar  çok yaygınd ır. «Beyaz» 
Parlômentoda bile bu mesele ele a l ındı : bir mi l letveki l i ,  Bayan Suzman' in 
bel irttiği g ib i : «Afrika l ı "  çocuklar arasında ö lüm oranı  fevkalôde yüksektir. 
Bir yaşından küçük 1 .000 çocuktan şehirlerde 200 ü ;  köylerde 300-400'ü 
oıüyor. Oysa beyaz çocuklar a rasında bu oran 1 .000'de 27' yani dünyanın 
en düşük oranıdır  . . .  » 

Bu açık ayırımı hakl ı  göstermek için, yönetici az ın l ık  «Beyazların ege
menliğ i»ni devam ettirmek zorunlu luğunu i leri sürüyor. Başbakan Dr Ver
woerd, bu kavramı  Parlômentoda kabaca, h iç çekinmeden di le getird i : 

.. Amacımız Güney Afri kanın «beyaz» kalmasıdır. Beyaz kalması şu 
demek : sadece beyazların egemenliği ,  önderl iği ,  l iderliği değ i l ; beyaz
ların  «kontrolü», .. üstünlüğü» . . .  » 

Büyük çoğunluğun isteklerine ve çı karlarına karşı iş l iyen bu baskı siste
minin devam ettiri lmesi, olağanüstü bir güç ve ezgi mekanizmasını gerek
tiriyor. Verwoerd' la yardımcı ları ,  Hitler Almanyasının eski hayran ların
dandir. Duyguları hiç değişmemiştir. Pol it ika larında, tedbirlerinde, Nazi  
usul  ve teknik lerinden çok fayda landı lar. 

Faşist Mi l l iyetçi Partinin kabul ettirdiği i l k  antidemokrati k kanunlardan 
bir i ,  Komünist Partisini yasaklayan 1950 Kanunudur. Komünist Partisini 
kanun dışı ilôn eden bu kanun, komünist propagandasını yapanları , 
komüniımi savunanları şiddetle ceıa landı rıyor. Kanunda «komünist l ik» 
tarif edi l mediği için, Marksistıere özgü olmayan birçok demokratik pren
sibi de hedef tutan bu kanunun çerçevesi içinde, Adalet Bakan ın ın  keyfi 
bir kararı i le, h iç muhakeme edilmeden, çeşitli cezalara mahkum edi le-
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bi len geniş bir  «komünist»listesi hazırlandı.  Bu l istede isimleri bulunan 
yüzlerce insan,  ne bir toplantıya g idebil ir, ne de b i r  sendikaya veya başka 
bir  kitle örgütüne üye olabi l ir. Bunlar, kamu oyu i le seçi ldikleri Parlamen
todan veya başka kuru luş lardan atı lmış lardır. Gazeteci l i kten, avu ka l ı ktan ,  
profesörlükten, öğretmenlikten menedi lm iş lerdir. B i r  çoğu ü lkenin uzak 
bölgelerine sürüldü, bazı la rı belirl i b ir  bölgeden, hatta evlerinden çıkma 
hakkından yoksun bırakı ldı. 

Mi l l iyetçi Partin in  herkesten önce Komünist Partis ine ve komünistlere 
saldırması, çok tabiidir. Kurulduğu tarihten beri ( 1921 )  Komünist Partisi ; 
Güney Afri kada sömürülen işçi ve köylü kitlelerin in  hakları uğrunda, 
bütün renk ve ı rk ayırımlarına karşı ; özgür  ve demokratik b i r  Güney Afri
kanın kuru lması için yürütülen savaşta, sömürülen, ezilen yığın ların bir
l iğini  sağ lamak üzere, cesaretle, ve daima i l k  safta savaşmıştır. 

Yeni bir sömüregecilik tipi 

1 962 de kabul edi len «özgürlüğe doğru» adl ı  programında, Güney 
Afrika Komünist Partisi, Marksist-Leninist prensipler ış ığında, ü l kenin 
ekonomik, toplu msal ve siyasal gerçeklerin i ,  derinlemesine i nceledi. 

Güney Afrika bir  sömürge deği ld ir. Bağı msız b i r  devlettir. Oysa halk ı
mız ın büyük çoğunluğu,  bağımsız l ıktan, özgü rl ükten yararlanamıyor. Ingi l 
terenin 1 9 1 0'da bağımsız l ığımızı tanıması ,  sömürgeci ve emperyalist g üç
lere karşı sağ lanmış b i r  zafer değ i ldi .  I ktidar, Güney Afrika ha lk  kitlele
rinin el ine geçmiyordu. Beyaz azınl ığa veriliyordu. Beyaz-olmayan çoğun
l u k  iç in ,  sömürgeci l iğin bütün kötü lökleri devam etti, hatta şiddetlendi. 
Yeni bir sömürgeci l ik  tipi gel işti : Ezgi yapan beyazlarla, ezg i altı nda 
kalan halk, aynı ü lkede, yan yana yaşıyordu. 

Bugün, «Beyaz Güney Afrika .. açısından bakı l ınca,  ü l kemiz, emperyaliz
m in  son aşamasına varmış, gel işmiş bir kapital i st devletin bütün özel l ik
leri ni taşıyor. Bütün a ltı n ve elmas madenIeri, Ingi l iz  ve Amerikan tekel
lerine bağl ı  7 büyük maden şi rketin in  el indedir. Sermayeleri 500 mi lyon 
Rand'a yükselen bu şi rketler, endüstri nin geniş a lan ların ı  el lerine geçir
miş bulunuyorlar. Bu.n lar, ıngi l izlerin kontrolü a lt ında bulunan, 2.000 mit
yon Rand' l ık sermayeli, ü l kenin her bölgesinde geniş topraklara,  bütün 
madenierde hisselere sahip i ki büyük banka i le ortak çal ış ır lar. Bu 7 ş i r
ketin karla rı, yı lda, 200 mi lyon Rand'a yüksel ir. 

Bütün tarım alanı  da tekelci lerin el indedir. Bütün işletme sayısın ın  
% 4'ünü tutan bi rkaç kocaman çiftlik, beyazların e l inde bu lunan tarım 
ü ret iminin onda dördünü sağl ıyor. Son y ı l larda, büyük devlet tekelci kapi
tal izmi i ktisadımızda gittikçe artan bir  rol oynamağa başladı : örneğ in  
ISCOR (demir-çelik), ESCOM (elektrik), SASOL (petrol ve  petr.ol-kimya). 

Yöneticilerimizin saldırıcı ve istila cı tutumu, Güney-Batı Afrika toprak
larına el  uzatmaları ,  Afrikanın her tarafında ekonomik  ve siyasal egemen-
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l iklerini kurma çabaları,  Güney-Afrika devletinin emperya l ist nitel iğini  
açığa vuruyor . 

.. Oppenheimer Anglo-American Corporation» gibi ,  merkezi Johannes
burg'da bulunan büyük sermaye ve maden tekelleri, a htapot gibi Afrika
n ın  diğer bölgelerine uzanıyor, Rhodezyada, Zam byada, geniş ekonomik 
a lan la rı kontro l leri a ltında tutuyor. Kongoya ve Kuzeye doğru i lerl iyor. 

Ama .. kara deri l i  .. Güney-Afrika düzeyinde, sömürgecil iğ in en korkunç 
özel l ikleri görünütor :  Siyasal hakla rın ,  vatandaş haklarının yokluğ u ;  hiç 
okuma-yazma b i lmiyen kitlelerdeki yoksul luk  ve hasta l ık lar ;  bütün bir  
m i l letin ezgi  ve baskı  a ltında yaşaması ; ve,  en beteri, yerli tekellerle 
yabancı sermayedarların muzzam kôrlarını sağlıyan «mecburi iş» sistemi. 
Güneyde sömü rgeci l iğ i  ve köleliği devam ettiren sistemi Afri kanın diğer 
bölgelerinde kurmak amacını güden, güç lü  devlet mekanizmasın ın, çok 
geniş memur mekanizmasının, askerleştir i lmiş polis in ve fevkalôde dona
t ımh askeri kuvvetlerin gerektirdiği muazzam masraflar, bu «mecburi iş» 

s istem i  ile sağlanıyor. 
Sömürgeci l iğ in bu .. özel tipi»ne karşı, .. özgürlüğe Doğru» programı ,  

Mi l l i  Kurtuluş Cephesine, Afrikah halk ın m i l l i  kurtuluşu uğrunda mi l l i  ve 
demokratik devrimi sağ l ıyabi lecek güçlere hitap ediyor. Bu Cephenin 
içinde bulunan unsurlar, Afrikah halkın i lk mil l i  teşkilôtı o lan .. Afrika Mi l l i  
Kongresi» ; bu örgütle işbir l iği yapan .. Kara-Deri l i ler  ve Hintl i ler Kongresi», 
i lerici sendika lar, beyazlar a rası ndaki demokrat ik  unsurlard ı r. 

Bu demokratik koa l isyonun geniş programı,  on yıl önce, 26 Haziran 
1 955'de tesbit edi ldi : O gün polisin makineli tüfeklerine, jopla rına rağ
men, tarihsel Halk Kongresine ü lkenin her ta rafından gelmiş delegeler, 
Güney Afrikan ın  «özgür lük Bi ldirisi»ni kabul etti ler. Bu tarihsel belgede, 
her vatandaşın seçme ve seçi lme hakkı ; yönetime iştirak hakkı ; çeşitli 
m i l letlerin, çeşitli d i l lerin eşiti l iğ i  kabul edi ldi .  Bi ld iride, madenierin, ban
kaları n, tekelci endüstrin in m i l l i leşti ri lmesi istenil iyordu . .. Toprak, toprağ ı 
i şliyenler a rasında bölünmelidir» prensipini  kabul eden bi ldirgede, hukuk, 
vatandaş hakları ,  iş, eğ itim, sosyal sigorta a lanlarında ı rk ayırım ın ı  ve 
haksızl ık ları kald ı rmak  üzere çeşitli istekler i leri sürü lmüştür. Belge. Güney 
Afrikaya, tam bir  bağımsız l ık. özgürl ük ;  Afri kan ın  bir l iğini ve dünya barı 
ş ın ı  güden bir  d ı ş  politika vaadediyordu.  

Bu demokrati k istekler ve di lekler, Birleşmiş Mi l letler Beyannamesin
deki prensiplere, bütün dünya halkların ın  istek ve di lekleri ne uygun d üş 
mektedi r. Ama beyaz yönetici ler, bu belgeyi kabul edenleri,  vatana 
ihanetle suçladı lar. 1 955 yı l ı n ın  sonlarına doğru, Halk Kongresinin 1 56 
önderi tevkif edildi .  Bunların a rasında lutul i ,  Nelson Mandela ve Walter 
Sisulu gibi yurtseverler bulunuyordu. Böylece başlayan .. Hainler Dôvası» 
dört yı l sürdü ve Brom Fischer g ib i  tanınmış avukat ların  savunduğu bütün 
tanıkların beraetiyle sona erdi. 

Verwoerd hükümeti, bu yeni lg iye bir  türlü razı o lmadı. Kanunları değiş
tirmek ;  Güney Afrikayı, Naıi tipinde bir  polis devleti ha l ine getirmek 
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üzere faaliyete geçti. 1 960 da «tezkere» taş ıma mecburiyeti kanununa 
karşı  gösteri yapan yüzlerce Afrikal ı ların  ö ldürü ldüğü Sharpevil le ve 
langa kır ımlarından sonra,  Nazilere karşı beslediği sempatiyle tanılan ve 
hitlerd faal iyet yürütmek suçu i le I kinci Dünya Savaşı süresince kampa 
a l ınan Balthozar Varater, Adalet Bakanl ığına getiri ld i .  Politik amaçla r 
g üden «herhangi bir kanunsuz hareket» diye tanımlandığı  için kanunsuz 
bir g reve, b ir  gösteriye katı lmayı, hatta duvarlara herhangi bi r  ş iarın 
yazı l masını,  özel bir bahçeye m üsaadesiz g i rmeyi bile iç ine a lan «sabotaj 
suçu .. için, 6 yı ldan ö lüm cezasına kadar g iden cezalar konuldu. «Görülen 
l üzum üzerine», Adalet Bakan ın ın  bir emriyle, her nevi tedbire,  örneği n  
süresiz mevkufiyete bile, kara r  veri lebil iyor. Herhangi b i r  polis a mirin in  
şüphesi üzerine, «siyasi faal iyet» yürütmekten san ık  bir kimse, sorgu haki
mine veya mahkemeye çıkarı lmadan, herbiri 90 g ün lük  birkaç süre için 
mevkuf tutulabi i i ı". Bu süre i çinde a i lesini ,  dostkırını avukatını bi le 
göremez. 

Tutuklu, aylarca, tek başına hücrede bıra kı labi l iyor . .. Ozel yetiştiri imiş» 
polislerin tutukluiara uygu ladığı işkenceler, yüzlerce raporda tesbit edi l
miştir. Tutuklu ların el leri, kol ları ,  ayakları bağlanıyor, kafası bir çuva la 
sokuluyor, bütün vucuduna elektrik şokları yap ı l ıyor. Tutuk lu lar, birkaç 
g ün üst üste, gece gündüz, ayakta tutuluyor, sorguya çekil iyor. Aralarında 
dayaktan sakat kalanla r, ölenler pek çoktur. 

Bugün «Vatana Ihanet Davası»nda beraet edenlerin hepsi hapistedi r, 
sürgündedir, evlerinde mevkuftur. Binlerce siyasi tutuklu lar a rasında, Nel
son Mandela, Walter Sisulu g ib i  yu rtsever örgütlerin en eski l iderleri 
bulunuyor. Robben Adasında, sayısız cezaevlerinde, temerküz kampla
rı nda, siyasi suçlu iara insan l ı k  dış ı  şart lar uygulanıyor. Bugün Afrika 
Mi l l i  Kongresiyle diğer demokratik hareketler yasaklandı ; kanunen kuru
lan Sendi ka lar  Birl iği, hatta liberal Partisi, kanun dış ı  edild i ;  giz l i  çalışan 
Afrika Mi l l i  Kongresi, Komünist Partisi v� rej ime karşı sabotaj lar düzen
l iyen «Umkonto we Sizwe» (Mil l i  Mızrak) adındaki savaşçı örgüt, hükü
mete karşı muhalefeti yürütüyor. 

Dünya emperyalizminin desteğiyle 

Apartheid sistemindeki ı rk ayırımı ,  bu sistemi  devam ettirmek için baş
vurulan yolla r, bütün dünyanın nefretinin yand ı rmışt ırı Halkların protes
tosu ile karşı laşan bu mesele, Birleşmiş Mi l letler Teşkiıatın ın kurulduğu 
g ünden beri, Meclis gündemine defa larca a l ınmıştı r. 

Onceleri, Amerika, ingi ltere ve diğer emperyal ist ü l kelerin delegeleri, 
Güney Afrika hükümetin in ,  Birleşmiş Mi l letler Beyannamesine karşı işle
diği açık suçu savunmağa çalıştı la r, bu sorunun «bir iç  politika meselesi» 
olduğunu iddia etti ler. Ama Asya ve Afrika devletlerinin günden g üne 
a rtan baskısı karşısında, emperyalistler başka metotla ra başvurdular. 
Bugün a rtı k onlar do Apartheid rej imin i  «ıaHa suçluyorlar ;  ama Güney 
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Afrikada ezgi altında yaşayan büyük çoğunluğuyla dayanışma teklif
lerin in gerçekleşmesine engel oluyorlar. 

Bağımsız Afrika devletleri, Pretoria rej iminin ekonomik ve d iplomatik 
boykotuna karar verdiler. 1 963 de, Birleşmiş Meil letler Genel Mecl isinde 
bütün ü lkelerden bu boykota katı lmalarını  istiyen bir karar, büyük bir 
çoğunlukla kabul edildi .  S9syal ist ü l kelerle Asya ü lkelerin in  çoğu bu 
kararı yerine getirdi. Ama emperyalist ü lkeler bu karara hiç a ld ırmadan, 
Verwoerd rej imi  i le ticaretierin i  ve diğer i l işki lerin i  geliştirmek için birbir
leriyle rekabet hal indeler. 

Emperyal ist ü l keler, Güvenl ik  Konseyinde, bütün ü lkelerin Güney Afri
kaya si lôh satışını durdurmalarını  istiyen kararı da umursamadı lar. fngi l
terede 1 964 genel seçimleri nden önce, Işçi  Partisi l ideri Harold Wilson, 
işbaşına gelecek olan işçi hükümetin in  Verwoerd'a silôh satmıyacağına 
resmen söz verdi. Gerçekte de,  Işç i  hükümeti yeni s i lôh satma a nlaşmaları 
imzalamadı .  Ama askeri u çaklar satmağa devam ettiği g ibi, bu uçakları 
kul lanaca k  Güney Afrika l ı  pilot ve personeli yetiştiriyor, Güney Afrika 
hava, kara ve deniz orduların ın elinde bulunan Ingi l iz  s i lôhlarına yedek 
parça la rın ı ,  bu s i lôhları tamir  edecek elemanları sağlıyor. 

Fransız hükümeti ise, G üvenl ik  Konseyinin kararına karşı gelmeğe 
devam edeceğini açı kladı.  Gelecekte si lôhların ü l keye gergeçten sokul
maması ihtimaline karşı, Ingi ltere, Fransa, Belçika, Batı Almanaya fir
maları, ya doğ rudan doğruya, yahut da Güney Afrikadaki şubeleri yolu 
i le, ü l kemizde si lôh fabrika ları kurmaktadır. 

Batı Almanya bu a landa en i leri giden ü lkedir. Asya-Afrika Dayanışma 
Komitesin in  yayınladığı bir muhtırada açıklandığı g ibi, Batı Almanya, 
ülkemizde bir Alman-Güney Afrika si lôh endüstrisi kurmak üzere uzun 
vadeli, çok g iz l i  bir plan hazı rlamıştı r. Bu fabrika larda, uzun menzil l i  
raketler, zehi rl i  gazlar ve nükleer si lôhlar imal edi lecektir. 

Emperyal istlerin beyaz yöneticilere gösterd iğ i bu yakın l ığ ın nedenleri 
açıktır. Apartheid rej imi  i le mecburi i ş  sistemi, yerli kapitalistlere olduğu 
kadar, yatırım yapan yabancı sermayedarlara da çok büyük kôrlar sağ l ı 
yor. Grevlerin yasaklanması,  sendikalara baskı ve  terör uygulanması, işçi 
i htiyacının çok ucuza sağ lanmasına sebeb olan yoksul luk  ve açl ı k, Güney 
Afrikayı, iş adamları için, bir  cennet hal ine g iti riyor. Bütün büyük kapita
l ist ü l keler, Güney Afrikada çok önemli yatı rımlar yapmışt ı r. Güney-Batı 
Afrikada olduğu g ibi, Güney-Afrika Cumhuriyetinde de altın madenIerin
den, çeşitli iş letmelerden büyük kôrlar elde eden Ingi lterenin yatı rımları ,  
1 .000 m i lyon Ingi l iz l i rasına yükseliyor. Arkasından hemen Amerika gel i
yor :  Güney-Afri kadaki Ameri kan yatı rımların ın  tutarı, Afri kan ın  diğer 
ü l kelerindeki Amerikan yatırımlarının tutarını geçiyor. Güney-Afrika hal
k ın ın sağ ladığı çok ucuz emeğ in  sömürülmesiyle elde ed i len olağanüstü 
kôrları n, Fransız, Batı Alman, ıtalyan, Japon ve diğer yabancı kapita
l istlerin eline geçen kısmı gittikçe artmaktadır. 
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Yabancı emperyalistlerin desteği ve yard ım ı  sayesinde, Güney-Afrika'da 
beyaz sömürücüler, ü l ke ha lk ın ın  d ireniş ve m ücadelesi ne ; bütün Afri
kada, bütün dünyada bu d i renişi destekliyen mi lyonlar ın isteklerine rağ
men, bu kadar üzun süredir tutunabildi ler. Bu şartlar  içinde, Apartheid'a 
karşı savaş, Güney-Afrikal ı  yurtsever ve demokratik g üçlerin yü rüttüğü bir 
savaş olmakla beraber, yine de sadece ü lkemizin bir iç meselesi deği ld ir. 
Bütün dünya, insanl ığa karşı iş lenen bu suçla ra son vermek üzere müca
dele etmelidir. 

Çok gel işmiş, g ittikçe askeri bir nitel ik  kazanan endüstrisi ; isterik bir 
şekilde harbe hazırlanan, harbçı nazariyelerle zehirlenmiş üç milyonluk 
«beyaz» nüfusu i le, Güney-Afri kadaki saldırıcı rej im,  1 930 yı l ları ndaki 
Hitler Almanyasına döndü : Bu rej im,  bütün Afrika ü lkelerin in  bağımsız
I ığı , güveni, barışçı için büyük ve devaml ı  bir teh l ike teşkil etmektedir. 

Güney-Afrika hükümeti, Birleşmiş Mil letler mandası a ltında bulunan 
Güney-Batı Afrikaya i lhak etti ; bu ül kede de Beyazların üstünlüğ ü ve ı rk 
ayırımı sistemini  uyguluyor. Afrika ü lkeleri bu yüzsüz saldırıyı protesto 
ettiler. lahey Adalet Diven ın ın  son toplantılarında, Habeşistonla Libya 
bu meseleyi gündeme ald ı rttı lar. Ama Diven, Verwoerd'un aleyhine karar  
verse bile, ingi lterenin ve  Amerikan ın - yan i  Güney-Batı Afrikan ı n  maden 
ve diğer kaynak  olanları nda büyük yatı r ımlar yapmış iki ü lkenin - deste
ğ inden, yard ımından faydalandıkça, Verwoerd, zorba l ık la el ine geçirdiği 
bu bölgeden vazgeçmiyecektir. Güney Afrika hükümeti bugün Ing ilterenin 
himayesi a ltında bulunan komşu ü lkeleri, yani Basutolandı ,  Swozılandı 
ve Bechuanaland' ı ,  i lhaka hazırlanıyor. 

Pretoria hükümeti, Rhodezyada, beyaz az ın l ığ ın  kurduğu diktatoryaya ; 
Mozambik ve Angolada, Portekizli faşist sömürgecilerine ; Afrikan ın her 
tarafı nda yürütülen gerici, yeni-sömürgeci entrikalara yard ım ediyor. Kon
goda Çombe'n in  işbaşı nda ka lmasın ı  sağlayan para l ı  a skerlerin çoğu ,  
Güney-Afrikal ı  beyazlard ı r. 

Yürüttüğümüz savaş başaTlya kavuşacaktır 

Apartheid'a karşı yü rütülen savaş, Afrikan ın  özgürlüğü ve d ünya barışı 
davas ında en önemli etkenlerden biridir. Son y ı l larda birçok ü lkede - in
g i ltere, ı skandinavya, Fransa ve son zamanlarda Amerikoda - günden 
güne gelişen Apartheid-aleyhtarı hareketler, bu ü lkelerin hükümetlerine 
baskı yapabi lecek, dünya oyuna saygı göstermelerini sağlıyabilecek hale 
gelirse, savaş ımız  yeni bir h ız, yen i  bir güç kazan ı r. Hiç şüphesiz, yabancı 
emperya l istlerin iktisadi ve askeri desteğ inden yoksun kaldığı anda, 
Apartheid rej imi ,  Güney-Afrika işçilerin in ,  köylülerin in ,  demokratları n ın  
yürüttüğü direniş ve  savaş karşıs ında hemen y ıkı l ı r. 

Bugün ü l kemizde devrimci savaş gelişmektedir. Güney Afrikan ın  şart
ları ,  yönetici çevrelerin y ığınlara zorla uygu ladığ ı  ve g ittikçe ağırlaşan 
tedbirler, halkın isyan ve kin duygular ın ı  a levlendi riyor. işçilerin, köylüle-
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ri n, devrimci gençlerin safla rından çıkan yeni l iderler, hapislerde çürü� 
tülen devrimci l iderlerin yerini tutmağa ; Verwoerd nazi rej imin in  idam 
etti rdiği Vuyisi le Mini  g ib i  şehitlerim iz in  intikamını  a lmağa hazırlanı 
yorlar. 

Halk ımız yenilemedi, ü rkütülemedi. Meşhu r  «Rivonia" dôvasından sonra, 
Afrika Mi l l i  Kongresinde, .. Umkonto we Sizwe"de, Komünist Partisinde ve 
diğer yurtsever örgütlerde üye olan birçok yurtseverin mahkemeye veri l 
mesiyle, en cesur, en ün lü  liderlerimizden yoksun ka ldık, a ma sanıkları n  
hôkimlerin karşısında takındığı  as i l  tutum, cesaret dolu, itham edici 
savunmaları, halk kitlelerinde bu kahramanlara karşı duyulan sevgi ve 
g üveni bir kat daha a rttırmıştır. 

Halk teşkilôtları güçlerin i  toplamakta, geçirdi kleri tecrübelerden ders
ler ç ıkarmaktadır. Bu örgütler savaşın bundan sonraki  aşamasına, daha 
da büyük bir di kkat ve kararla hazırlanıyor; eskiden uygulanan şiddete 
boş vurmomayı prensip edinmiş, m ücadeleyi barışçı yollarla yürütmek 
istiyen politikanın,  bugünkü şartlara a rtık uymadığını an l ıyorlar. Barışçı, 
kanuni  savaş yol larını bize kapatan,  halka karşı sonsuz bir ş iddet ve terör 
uygulayarak iktidarda kalan bu korkunç faşist rej ime karşı, ş iddete baş
vurmak ; sözden anlamak istemiyen düşmanımıza anladığı tek d i l le - si lôh 
d i l iyle - mukabele etmek zorun luğundayız. 

Bütün geleceğimiz i  tôyin edecek olan bu son savaşa, omuz omuza 
verip hazırlanan Güney-Afrika halkı i le, demokrasi ve özgürlükten yana 
olan bütün dünya hal klarını, insanl ığın en büyük düşmanı Apartheid 
rej imine karşı, hep bir l ikte, yeni bir dayanışma kam panyasına, daha a ktiv 
o larak  savaşımızı desteklemeğe çağ ırıyoruz. 
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S O S YA L I Z M I N  K U R U L U Ş  M E S E L E L E R I  

Sovhaı ve kolhoılann ekonomik bakımdan 

sağlamlaştınlması 

Serguei Trapeznikov 

SBKP(1) 'nin Leninci geleneği, olgunlaşan i ktisadi ve kültürel meselelerin 
çözümünde Marksist-Leninist bi l imin in yaratıcı gelişmesinden hareket etme
sinde görü lür. 

SBKP-si komünizmi kurmanın tarihi deneme ve pratiğinde, zorlukları 
yenmek, çelişmeleri ortadan kaldırmak için yaratıcı Marksizmi uygular. 
Bunun yeni örneğ ini, sosyal ist tarım ın  gel işmesine bağlı  bütün ekonomik 
ve politi k meseleleri n tahl i l  edi ldiği  Merkez Komitesinin Mart ayı toplan
t ıs ı  verdi .  Bu toplantıdan sonra yayınlanan dokümanlarda, Merkez Komi
tesinin çal ışmalarından, teorik ve pratik a lanlarda ve sosyal ist ekonomin in  
gelişmesi, Partin in  ekonomideki idare metotlarının gel işti ri lmesi, i şç i  sın ıfı 
ile köylü lük  a rasındaki ittifakın kuvvetlendiri lmesi için çok büyük önemi 
olan genel i lmi  sonuçlar çıkarı l ıyor. Merkez Komitesin in  Mart toplantıs ının,  
Sovyet ta rımın ın  istihsa/ kuvvet/erinin gel işmesinde bir dönüm noktası 
olduğuna kimse şüphe etmiyor. 

Sosya/i st ekonominin gel işmesi ve kuvvetlenmesi, ta rımda isti hsal kuv
vetleri nin gel işmesi, Komünist Partisi nin bütün dikkat ın ı  çekmektedir. 
Merkez Komitesinin 1 963 Eylü lündeki toplantısı, tarım ekonomisinin geliş
mesinde doğru bir politika tesbit etmiş ve bu yönde öneml i  işler yapmıştı r. 
Parti ve halk  bu politikayı uygulamak için işe koyulmuşlard ı r. On binlerce 
uzman, Parı; mil itanlan, Parti tarafından tesbit edilen iş/eri başarmak için 
köylere g ittiler. Ko/hoz ve sovhozları kuvvetlendi rmek, makine ve dona
t ımların ı  iyi leştirmek için çok şey yapı ld ı .  Memleketin doğusundaki ham ve 
ekilmemiş toprakların geniş bir ölçüde iş leti l mesine geçilmesi, ta rım 
istihsal in in artmasına oldukça yard ım etti. 

Bunu takib eden beş yıl içinde bu gayretler şu sonuçla rı verdi : Eki l i  

(1) Sovyetler Bir l iğ i  Komünist Partisi. 
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toprak sathı önemli  derecede a rttı, brüt ve mo l ola rak  istihsal çoğaldı .  
halkın tarım ü rünleri ihtiyaçlarının karş ı lanması düzeldi. 

Memleket tarımının yönetici ve hôkim kolu  olon habubat isti hsa l i  
önemli  bir  gel işme gösterdi ve  beş y ı l l ı k  p lôn  süresince 3,6 mi lyar pud(1) 
a rttı. 1 963 de bütün isti hsal beş m i lyar 'pud id i ; 1 958 de 3,5 m i lyara u laştı, 
yani beş yı l  iç inde % 80 a rttı. Bu, devlete, halkın ekmek i htiyacını  ve m i l l i  
ekonominin öteki i htiyaçlarını karşı l amaya, gereken hububat  dağıtımın ın 
önemli b ir  şekilde a rttı rı lmasıno, stoklar meydana getiri lmesine, dolayısı 
i le buğday ihracına i mkôn verdi. 

Hubu bat ekiminin genişlemesi, tarımın bütün öteki kollarının, özel l ikle 
hayvancı l ığ ın gelişmesi için elveriş l i  şartla r yarattı. 1 953'den 1 958'e kadar 
beş y ı l  i çinde hayvanlar şu oranda arttı : Sığır % 27 i nekler % 327, domuz 
% 45. koyun % 30. Hayvanları n  bu artışı, hayvancı l ığa bağlı ma l lar  istihsa
l in in  de ortmocına sebeb oldu, bu do ha lk  i htiyaçların ın daha iyi karşı lan
masını sağ ladı .  

Harp öncesi devreye kıyasla, hububat isti hsa l i  hemen hemen ik i  m isl i  
a rtmıştır. Et ik i  misl i ,  süt ve yün iki buçuk mis l i .  öteki cins tarım ü rün leri 
istihsal inde de öneml i  gel işmeler kaydedildi .  Böylece ham pamuk istihsal i  
harp öncesi devreye kıyasla i k i  misl i ,  şeker pancarı üç mis l i  artmıştır. 
1 953'den beri sovyet ta rımının a rtış oran ı  oldukça yükselmişti r. 

Bu sonuçlar, Komünist Partisin in  sosya l ist ekonomi kanunlarından fay
dolanmasını bi ld iğ inden köy emekçilerinin maddi a kıka lor ın ı  a rttırmak, 
böylece sosya l ist ekonomik  sisteminin sakladığı hudutsuz imkônlardan 
faydalanmasından elde edi lmiştir. 

Fakat herkes için açık o lon bu başarı lar  daha sonra gelen y ı l lar  sıra
sında sağlam laştı rı lmamıştır. Kı rtasyeci l i k, kumanda metotları g ünden 
güne ta rım işleri idaresi pratiğine yayı ldı .  Ost teşki lôtların yersiz müda
haleleri, kolhozların i ç  demokratik teşkilôt prensiplerine karşı id i .  Merkez 
Komitesinin Eyl ü l  ayında kabul ettiği ekonomik  hat çiğnendi .  Ekonomik 
gel işmenin büyük problemlerin in  incelenmesinde keyfi l i k  zihniyeti üstün 
geld i ; bu, aynı zamanda tarımın gelişmesini de engel ledi .  

Gösteriş başarı ları arama, kaçını lmaz ekonomik  şartla rı yaratma iş i  i le 
meşgul olmadan, her ne pahasına olursa o lsun yüksek istihsal rakamları 
arama isteği, ekonomik gel işmesin in  objektif kanunların ı  çiğnemekle so
nuçlandı. Doğal  ve ekonomik şartları, mahal l ı  tecrübeleri yeter derecede 
göz önünde tutmadan, merkez teşkilôtları kumanda ve direktiflerini o rttı rı
yorlardı. 

Durumun tah l i l ine dayanan b i l imsel yönetim metotların ın yerini ,  günden 
güne daha çok, tarım emekçilerin in  teşebbüslerini boğan standard karar
lar a l ıyordu. Devlet tes l imatları pratiğin in  ve tarım ü rünleri satın a lmanın 
gösterdiği gibi ,  sosyal ist ekonomin in  temel kanun ve prensipleri ihmal 
edi l iyordu. Birçok bölgelerde tar ım ü rün lerin in ,  özellikle hayvancı l ı k  ürün-

(1) Bir pud 16 kilogram. 
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lerin in satın a lma fiyatı, istihsal masrafların ı  karşı lamıyordu. Birçok kolhoz 
ve sovhoz böylece büyük kayıplara uğruyor ve bunlor için istihsa l i  geniş
letmek imkanları kalmıyordu. 

Ekilecek a lan yüzeyin in  genişletilmesi goyretlerinde, çol ışma metotla
ran ın  modernleştirilmesi ve toprak veriml i l iğ in in ıslahı gibi  baş meseleferin 
praktikte çözümü için pek az  şey yopılıyordu. Beslenme i çi n  başta gelen, 
buğday, çavdar, p iri nç, kara buğday, dan ekimleri ihmal erifiyordu. 

Ekonomik manivelalar kul lanı lmıyordu, buna karşı l ık,  çoğu yapmacık, 
bir çok .reformlara g i riş i l iyordu. Böylece 1 962 de ortada bunu hakl ı  çıkara
cak bir sebep yokken, parti ve devletin mahal l i  teşkilatları, sanayi ve 
tarım teşkifatları diye ikiye ayrı ldı .  Bu g ibi bir tedbir, teşkifatsızlığ ı tahrik 
eder, kararsız l ık  ve güvensizlik havası yaratmaktan başka bir şeye yara
mazdı. Yönetimde böyle bir şekil ve metot, kadroların dürüst bir şekifde 
eğitimin i  ve yetişti ri fmesini darbeler ve kendi öz çal ışmalarına karşı tenkit 
duygusunu körleştirirdi. çoğu zaman kolhoz ve sovhozlarda canl ı  teşkilat 
işleri i le uğraşı lacağına, uyanan bil imsel zihniyet pol itik, ekonomik ve 
pratik faa l iyete yönetileceğine, toplantı larda raporların, selamlama mesaj
ların ı n  ve karar suretlerin in  kabulü g ibi işlerle vakit geçirilirdi. 

Şu son yı l larda memleketin bi rçok bölgelerinde, çok sayıda kolhoz sov
hoza çevrildi. Aynı zamanda her tarafta g ereği isbat edilmeden kolhoz
ların gruplaşmasına gidi l iyordu. Bunun sonucu olara k  birçok kolhoz ve 
sovhozlar öylesine genişlediler ki, idareleri çok güçleşti. Bu şekilde reorga
nizasyon tedbirleri kolhozlar ve  kooperatif kolhoz mülkiyetinin gel işmesi 
üzeri nde menfi etkiler yaptı. çoğu zaman kolhozların iç  demokrasisi 
çiğnendi, emekçi ler yığını ,  kooperatif ekonominin temel meseleleri nin 
münakaşasına ve çözümüne kesin olara k  katılmazoldu. Dahası var,  kol
hozlara karşı  keyfi tutum, menfi bir z ihniyet yaratıyordu : Şu fikre gelini
yordu ki ,  bu tip kollektif ekonomi, imkanlarını  tüketmiştir ve bunun sonucu 
olara k  kolhozlar  sovhoz hal ine getiri lmel idir. 

Tarım yönetimindeki bu hata ve kusurların acı sonuçları oldu. 1 959' 
d anberi tarımdaki gelişme yavaşladı, ve tarım istihsal ini  a rttırma planları 
dolduru lamadı .  örneğ in,  plan gereğince, tarımda brüt istihsal, yedi yı l l ı k  
p lan (1959-1966) süresince % 70  artmalı id i .  Gerçekte a ltı y ı l  içinde a rt ış  
yüzde onu geçmedi. 1 955 le 1959 a rasında brüt tarım istihsal i  y ı lda % 7,6 
olduğu halde, son a ltı yıl içinde bu a rtış a ncak % 1 ,9 olmuştur. Artış ora
nın ın d üşmesi özel l ikle  ta rımın  iki kolunda, hububat ve hayvancı l ıkta ken-
dini h issettirmiştir. 

. 

Komünist Partisi Merkez Komitesi, 1 964 yı l ının Ekim ve Kasım aylarında 
yaptığı toplantı larda, tarımdaki durumdan endişe duymuş ve tarım teşki
latın ın  kusurlorını göstermiş ve yönetimde uygulanan kötü metotları tenkit 
etmişti. Onun yönetimi altında, kolhoz ve sovhozlann  ekonomik durum
lar ın ı  tahl i l  eden ve yönetimdeki bi l imsel metotla rın ı  tertibleyen önemli 
b i r  çal ışmaya g i riş i idi .  Bu çal ışmalara ,  en iyi tarım uzmanları bi lginler, 
i ktisatçı lar, Parti ve mahal l i  oktif mi litanlçr katı ld ı lar. Merkez Komitesi, 
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sosya l ist ta rım ın  gelişme denemeleri başladığ ındanberi, i lmin ve pratiğin 
getirdiği  en kıymetli b i l imleri kıymetlendi rdi .  

Merkez Komitesi tarı mın geliştiri lmesi iş in in iy i  sonuçlandırı lmasını şu  
şekilde tesbit etmiştir :  Sosyal ist ekonomi kanunların ın incelenmesinin kaçı
n ı lmazl ığı  üzerine kadroları n  di kkatı n ı  çekmek, sosya l ist ekonominin üstün
lüklerin i  iyice kul lanmak, yığ ı n ları Leninci bir sanaatla yönetmesini öğren
mek, komünizmin kuruluş teori ve pratiğinde sübjektivizm ve keyfi l ik beli r
tilerini sistematik olara k  ortadan kaldırmak. 

Merkez Komitesi i l k  o larak, ta rım ürünlerini satın a lma ve devlet tesli
matları sistemini islah edecek önemli tedbirler a ldı .  Gerçekten de çoğu 
zaman devlet tesl imatla rı plônla rı devletin ve tarım işletmesinin menfaat
lerine tam olarak  uymuyordu. Bu da istihsal in  artmasına yardımcı olmu
yordu. Genel kaide olara k  devlet tesl imatları plônları kesin ve değ işmez 
ola ra k  hazırlanmış deği ld i .  Kolhoz ve sovhozlara bir yı l  için havale edi l 
mişt i  ve çoğu zaman bu, her bir in in imkônları ve i htisası hesaba katı l 
madan yapı lm ı ştı .  Ekseriyetle plônla r uygulanırken, arttırmaya yarayan 
metotlar gereken rolü oynamamaya başladı. Kolhozcu ve sovhozcular 
istihsa l i  artt ırmak yaı la rın ı  iyileştirmekte menfaat görmerneğe başladı.  
Kararsızl ı k  ve sebatsizl ık elemanları köy ekanomi hayatına g i riyordu. Böyle 
bir politika yalnız kolhoz ve sovhozlara zara r  vermekle ka l mıyor, bu zor
luk lara karışan bütün topluma zarar  veriyordu .  

Merkez Komitesinin Mart toplantısından sonra a l ınan tedbirler. sosyalist 
ekonomi sistemi kanunlarına aykırı, bu gayri tabii duruma son verdi. Bugün 
artık tarım yönetimi gerçekten de bi l imsel temeller üzerinde teşkilôtlanıyor. 
Bütün ta rımda Leninci i ktisadi  hesaplama prensipleri yeniden kuruldu. 
Emek mahsul lerin in karşı l ı k l ı  menfaatlere uygun  olarak  şehir  ve köy a ra 
sında değiştiri lmesi, para ve pazar münasebetlerin in gel işmesi. işçi ve 
köylü birl iğ in in ekonomik temel ini  teşkil ediyor. 

Bu meselelerle i lg i l i  olarak  Lenin şu düşünceden hareket ediyordu : 
.. Bütün sosya lizm devri, toplumsal mül kiyetin, i ktisadi hesaplamanın 
temeli üzerinde gel iştiği devred ir.» 

Lenin, yeni toplum . .. doğrudan doğruya heyecana dayanarak  deği l .  
fakat büyük devrimin doğurduğu heyecan vasıtası i le, şahşi menfaat 
temeli üzerinde. şahsi i lg i lenmenin prensipini, i ktisadi  hesaplamayı uygula
yarak» kurulabi l i r  diyordu. 

Lenin sosyalizm idaresinde iktisadi hesaplamanın ve şahsi maddi i lg i len
menin önemini göstermiştir, O. isti hsa l i ,  toplumsal emeğin  istihsa l verim
l i l iğ in i  arttı rmak  maksadı i le, fiyat. kredi. kôr g ib i  ekonomik manivelôların 
ku l lan ı lmasını göz önünde tutmaktan kaçınmamıştır. Oysa burjuva propa
gandası. Merkez Komitesinin kara ların ı  yorumlarken. bunları hemen 
hemen kapitalizme dönüşmüş gibi göstermeye ve inandırmaya çal ışmak
tadı r. 

Halbuki a l ınan tedbirler sosyal ist ekonomi idaresin in  tamamen normal 
bir metodunu teşkil .etmektedir. Bu. emek ve tüketim i l işki lerinin kontrolü.  
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işe göre dağıtım prensiplerine uygundur. Ve bunlar bi l indiği g ibi, sosya
l izmin esas prensiplerid i r, ve bizzat onun nitel iğinden çıka r. 

Sovyetler Birl iği  Komünist Partisi Merkez Komitesi, durumu i nceledikten 
sonra, 1 965'den başl ıya rak uzun yı l lar uygulanmak maksadı i le, devlet 
tesl imatları için gerçekci sabit ve ekonomi k  p ıanlar kabul etmeyi karar
laştırdı. Bu pıanlar ahenkli  bir şekilde devletin ve ta rım işletmesinin men
faatlerini bağdaştıracaktır. Zira sosyal ist toplumda ekonomik gelişme, 
bütün halkın menfaatleri i le, her kolektif ve fert menfaatleri arasında 
çel işme kabul edemez. Bu menfaat ortakl ığ ıdır  ki, tarım istihsa l in in  azami 
bir derecede artmasına, her çeşit köy emekçilerin in  maddi i lgisinin a rt
masına yardım eder. 

1 965 için hububat satın a l ma pıanı 4 mi lyar pudtan 3,4 mi lyara i ndiri ldi .  
Bu satın alma hacmi, 1 970'e kadar bütün yı l lar için iyice tesbit edi lmiştir. 
Bu şeki lde dokunulmaz bir hububat satın a lma pıanı her cumhuriyet, her 
bölge, her eyalet, her kaza, her kolhoz ve sovhoz için mahal l i  şartlara 
uygun olarak tesbit edi lmiştir. 

Burada hububat sat ın a lmalarda yeni bir pıanlaştırma var. Fakat bu, 
yaratıcı in isyatife açık  a lan sağlayan ve teşebbüs zihniyetine yardım eden, 
leninci sosyal ist ekonomi idaresi prensiplerine tamamen uygundur. 

Lenin, yeni ekonomik politikaya geçiş devrinde, köyde ekonomik müna
sebetlerde üç  temel prensipe dikkat edi l mesinin kaçını lmaz olduğuna 
işa ret ediyord u :  pıanın gerçekci l iği  ve değişmezliği ,  suresi ve faal iyetinin 
devamlı l ığı ,  fiyat garantisi ve devlet tesl imatlarının teşvi kçi l iğ i .  Böylece her 
işletme kend i öz pıanını  yapacak ve gel işme perspektiflerini tayin etmek 
durumunda olacaktır. 

Devlet tesl imatları sisteminin kökten yeniden teşkiıatlanması, a l ı ş  fiyat
la rı n ın esaslı bir şekilde yükseltilmesi ile tamamlandı .  Kolhozcular istihsal 
ettiklerini bu fiyatlar üzerinden satın a lma kurumlarına satacaklar. Böylece 
buğday fiyatları (ton başına) Sovyetler Birl iğinde orta lama şu ölçüler 
içi ndedir :  Kolhozlar için 74-83 ruble ; sovhozlar için 48 le 60 ruble arası. 
Çavdar fiyatı kolhozlar için 75 den 92-e sovhozlar  içinde 57 den 75' 
rubieye çıkarı ldı .  

Böylece, kolhoz ve sovhozları, ekimin ve hayvancı l ığ ın  finansımanın 
a rttırmaya ve mal iyet fiyat ların ı  eksiitmeye teşvi k etmeyen fiyat kararsız
l ı kları ortadan kalkmış oldu. 

Bu tedbirler sayesinde, evvelce olduğu gibi  zararı na ekim yapıımıyacak 
kolhoz ve sovhozlar önemli artış lar elde etti klerinden, kendi emekleri nin 
bir hayli üstünde bir veriml i l i k  sağ lamış olacaklard ı r. 

Kara topraklar dışında bulunan Rusya Federatif Sosyal ist Sovyet Cum
huriyeti, Beyazrusya ve Baltık Cumhuriyetleri bölgeleri için, hububat ist ih
sal in i  arttı rmak maksadı i le özel tedbirler de ön görü lmüştür. Bu bölge
lerde çavdar ve buğday fiyatları (ton başına) kolhozlar için 85-1 30 rub
leye, sovhozlar  için de fiyatlar aynı oranda yükselti ld i .  Bu fiyat artışları 
için, evvelce çavdar, yulaf, kara buğday ve öteki ürün lerde önemli bir yer 
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tutan bu bölgelerin tarım gelenekleri göz önünde tutulmuştur. Kırk m ilyon 
hektardan fazla tarla buralarda toplanmıştır, yani memleketin bütün eki l i  
sahalar ın ın beşte biri .  Bundan başka burada değişmez bir  nemlik dere
cesi vard ı r ;  bundan ötürü burada yeter derecede modern usul lerle yapı
lacak bir ekimle her yıl bol mahsul o lmak kabi ldir. Sovyetler Bir l iğinin 
birçok bölgeleri s ık  sık tabiat afetlerine uğra r, oysa kara topraklar dışında 
bulunan bölgeler bu bakımdan çok sağlamdır ve tabii afetlere bağl ı  
deği ld ir. Bu bölgelerin tarım istihsal in in  genişlemesin in  u lusal  ekonomi 
için büyük bir önem taşıdığı a n laş ı l ı r  bir şeydir. 

Kes in  bir şekilde tesbit edi lmiş p lan la satın a lmaların, memleketin bütün 
i htiyaçlarını karşı lamayacağına göre, plana i lave olarak, plan i htiyaçla
rını karşı ladı ktan sonra kolhoz ve sovhazıa rın elinde kalan fazla hububatın 
satı n a l ınması teşki latlandırı l ı r. Satın a l ma teşki latları ,  satışı tamamen 
i htiyari olon bu ortık loro, buğday ve çavdar için % 50 fazla  fiyat ödeye
ceklerdir. Plan d ışı bu şatış lar  için hiçbir zorun lu luk yUkleti lmeyecektir. 
Kara rı bizzat müstahsi l  verecektir. 

Hayvancı l ı k  için de buna benzer tedbirler ön görü lmüştür. Bugü n  yürür
l ü kte olon fiyatlar, plôn çerçevesinde yapı lacak satın a lma lar  da, büyük 
boş hayvanlar  i çin ,  % 20 den 55'e kadar, % 30 dan 70'e kadar domuzlar 
için ve % 1 0'dan 70'e kada r  da koyunlar  için yükselti lecektir. 

Devlet tes l imatları planları n ın  aza ltı l ması ve satış fiyatlarının yükseltil
mesi, kolhozlara istihsal ettikleri mal ları n  bir k ısmını  yüksek fiyatlarla sat
mak imkanının veri lmesi, şehir ve köy arasında karş ı l ık l ı  menfaate daya
nan, para ve pazar i l i şki lerini kuvvetlendirmeye yönelen tedbirlerdir. Şunu 
do i lave etmek gerek ki, hayvancı l ı k, mansul lerin in,  hubiıbat ve un fiyat
ların ın yükselmesi, bu mahsul lerin perakende fiyatlarına etki yapmıya
caktır. Komünist Partisi ve  sovyet hükümeti bütçeyi değiştirmek pahasına, 
ağır mali fedakarl ık lar  yapıyorlar. Ama şu inanç var ki, bu önemli harca
malar yüz misli ödenecektir. Kolhozların maddi i l işki lerin i  arttı rma kla 
on ları n  tarım istihsal in in  gel işmesindeki i lg ilerini a rttırmak, sat ın alma 
sistemini  değiştirerek ve fiyatları a rttırarak emeğin  istihsal gücünü yükselt
mek gibi  tedbi rlere şu da i lave edi l i r :  Kolhozları n  verg i lerin i  baştan 
kesecek yeni bir vergi sistemi, uygulamak bu usul ,  onların ekonomik ve 
mal i  durumlarının iyileşmesine geniş ölçüde yard ım edecektir. Sovyetler 
Birliği Yüksek Divani kolhozların gelir vergisi hakkında bir kara rname 
yayınladı ,  buna göre vergi, brüt gel irden deği l  de saf gel irden kesilecektir. 

Kesin devlet tes l imatları planları,  yüksek satın a lma fiyatları, tarım 
istihsal i n in verim l i l iğ in i  sağlayacaklard ı r, ekonomik  prensiplere dayanan 
vergi sistemi, bundan böyle tarımda isti hsal in normal b ir  genişlemesini 
sağlayacaklard ı r. Objektif kanunlar a ksiyonu yörüngesine otu rtul muş  eko
nomik manivela lar  işe koyulmuşlardır. Merkez Komitesi, parti ve tarım 
teşki latları na,  kolhoz ve sovhozlara kendi  idarelerinde en geniş serbestin in  
veri l mesini ve her  türlü engel lerin kald ırı lmasını tavsiye etmiştir. Merkez 
Komitesi, kolhoz ve sovhazlann ekonomik  faaliyetlerini takdir için kul la -
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nı lan değiş ik  i şaretler yerine, sentetik b i r  ölçünün, verim l i l i k  derecesin i n  
kul lanı lmasın tekl if  ett i .  

Bu tedbirin önemini iyice belirtmek gerek. Kes in  bir  pıanla ve sabit sat ın 
a lma fiyatları i l e  veri mti l iğ in  artması, kolhoz ve sovhozları, ve her tarım 
emekçisini isti hsa l in  artması, veriml i l iğ in  yükselmesi ve malyet fiyatının 
düşürü lmesi i le  i lg i lendirecekti r, veriml i l iğ in  ekonomik  faa l iyata ölçü ola
rak, kul lanı lması, derin sonuçları olacak m üsbet bir denemedir. 

Parti, tarım istihsbl in in gel işmesini sağlamak için, tekniği n  ve donatımın  
is lahın ı  ve  müstahsil güçlerin seviyesin i  yükseltmenin ve  onları zamanı
mızda isteni len dereceye getirmeni n  kaçın ı lmaz olduğunu takd i r  eder. 
Tarım haıa traktör, biçer-döğer otomobil ve daha başka ta rım makinele
rin in  eksik l iğinin acısını çekmektedir. Tami r  servislerinin gelişmesi çok geri 
kalmıştır. Makinelerin ku l lan ı lması ve bakımı birçok i htiyaçları ortaya 
koymaktadır. Kadroların,  makinistlerin, mühendislerin ve kal ifiye uzman
ların hazırlanması.  

Sovyetler Birl iğ in in  elektrik enerjisi kaynaklarını ku l lanmaktaki geniş 
başarı ları tan ınmıştı r ve bu münakaşa götürmez bir  gerçekti r :  Bununla 
beraber köyleri n elektriklend i ri l mesi yeter değ i ld ir. 

Merkez Komitesi ta rım donatımın ın  gel iştiri lmesi iç in konkre tedbirler 
teklif etti. Bundan evvel h içbir zaman tarımda yatı rımlar  gelecek beş 
yı l l ı k  pıandaki seviyeye, yan i  7 m i lya r rubieye u laşmamıştı .  Bu topla m  
harbden sonra o n  dokuz y ı l  i çi nde tarımda yapı lan  yatı r ımlara eşittir. B u  
para ların  büyük kısmı makineleştiri lmeye, kimya metotların ın  uygulan
masına, kültürel ve sosyal maksat/arla yapılacak binalara,  su lamanın 
gel iştiri lmesine ayrı locakt ır. 

Traktör, ta rım makineleri ve otomobil  istihsa l in in  arttı rı l ması için geniş 
bir  program ön görü lmüştür. Gelecek beş y ı l l ı k  p ıan süresince traktör 
istihsa l i  yılda 625.000 yükselecektir. Bu 1 964 yı l ı  istihsal in in iki m is l idir. 
Biçer-döğer makineleri istihsa l i  yı lda 84.000 den 1 25.000'e yükselecektir. 
Beş yıl i çinde tarım ihtiyaçları iç in kamyon isti hsa l i ,  geçen beş yıl içinde 
394.000'e karşı, 1 . 1 00.000 bulacaktır. Bu istihsali  sağlayabi lmek iç in yeni
den 80 fabrika ve atelye donatı lacakt ır. Bunları n  yapımı için ayrı lan yatı
rı m  dört m i lyar rubIedi r. 

Gelecek beş y ı l  i çinde 200 tamir  fabrikasın ın,  binden fazla i htisas atel
yesin in yapımı ,  ve hali hazırda işlemekte olan iş letmelerin tamamen 
modernleştirilmesi ön görülüyor. Tarımın elektri kleştirilmesi için çok 
öneml i  tedbirler de göz önünde tutu lmuştur. Bu işle uğraşan servisler, 
tarımın  elektri kleşti ri lmesi i çi n  b i r  perspektif plônı hazırlamakla ödevlen
dir i lmişlerd i r. Zira m i l l i  ekonomi için esas olan bu iş, gelecek yı l lar içinde 
başarı lmal ıd ır. 

Tarımın genişleti lmesi işinde agronominin başta gelen bir rolü var. 
Merkez Komitesin in  dokümanları ,  halkın,  bi lg in leri n a raştı rmalarından çok 
şey beklediğin i  gösteriyor. Esasen Merkez Komitesi i lmin en yüksek ölçüde 
yardım ve destek göreceğin i  bel i rtmişti . Merkez Komitesi, uzmanlara karşı 
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haksız tutumları, onların tecrübe ve bi lg ileri n i  küçümsemeleri suçlamıştır. 
Merkez Komitesi bu vesile ile Lenin ' in  «i lmi takdir etmeyi öğrenmeli mağ
rurların ve bürokratların �komünist . .  kibirin i  terk etmeli . .  sözlerini hatır
latıyor . 

. Merkez Komitesi kolhoz ve sovhozların gelişmelerin in  nasıl sağlanabile
ceğin i  göstermiştir, yayınlanan vesikalar, bu ik i  t ip kollektif işletme siste
minin daha uzun zaman yan yana kalacakları n ı  ve gelişmeye devam ede
ceklerini hatı rlatıyor. 

Brejnev yoldaş raporunda, «bugünkü devrede, ödevimiz bir şekilden 
ötekine geçişi hızlandırmak deği ldir, her türlü araçlarla bu i ki kollektif 
işletme tipinin gelişmelerini ve zenginleşmelerini kolaylaştı rmaktır, .. dedi. 

Bugünkü şartlar içinde, mesele, devlet mülkiyetinde olan işletmelerin 
gelişmesini  ve kuvvetlenmesini sağlamak olduğu g ibi ,  kolhozcu kooperatif 
mülkiyetinin de gelişmesini ve kuwetlenmesini sağlamaktır. Bu sağlam 
maddi temel olmadan, tarımdan müstahsil güçlerin ilerlemesi diye b i r  
soru olamaz. Kolhoz ve  sovhozlardan hangis in in daha  önemli olduğu, 
gelecekte ta rımda tek tip kollektif işletme şekl in in hangisi  olacağı soru
suna gelince, bu sorunun cevabı ,  a ncak, pratikle, halk yığı nlarının yara
tıcı faaliyeti ile, komünizmin kuruluşundaki deneme ile veri lebil ir. 

Merkez Komitesi sovhoz ve kolhozların gelişmelerine yarayacak tedbir
leri de belirtti : Sovhoz, kolhoz işçileri ve ta rım uzmanlorı ücretleri için de 
önemli bir  ıslahat ön görülmüştür. Iş ücretleri ve teşvik edici materyal, 
bi l imsel bir  temel üzerinden teşkilôtlandırı lmal ıd ır. Ekonomi ilmi bu mese
leierin de çözülmesine yardımcı olmal ıdır. 

Merkez Komitesinin, Mart toplantıs ın ın kararlarının onlamı şu nokta
larda kendini  gösteriyor :  Tarım üretiminde yeni plônlama sistemi. Burada 
yalnız kesin satın alma hacmi plônı tepede kararlaştırma konusu olacak
tır. Bütün tarımda iktisadi hesaplama sisteminin uygulanması ,  kolhoz ve 
sovhozların ekonomik  muhtarl ığı .  Bütün bunlar, tarım yönetiminde sosya
l ist demokrasin in  gelişmesinde i leriye doğru önemli bir ad ımın  atı ldığını i 
gösterir. Aynı anlayış içinde kolhozlarda iç demokrasinin ilerlemesi içinde 
önemli tedbirler al ınmıştır. 

Kolhoz sisteminin takviyesi için al ınan başlıca tedbirlerden biri de Mer
kez Komitesinin tarım kooperatifleri için yeni bir tüzüğü n hazırlanması ve 
1 966 da toplonacak olan kolhozların i i i .  mil l i  kongre hazırl ı kların ın  hızlan
dırı lmasıdır. Bu kongreden ewel kaza. eyalet. bölge ve cumhuriyet kon
feranslorı yopılacaktır. Bütün bu toplantılar. kolhozcu kooperatif s istemin .  
kendi kendini .  demokratik, rasyonel bir  şekilde idaresi i çin bir  soğlam bir  
yapın ın meydana getiri lmesine yarayacaktır. 

Merkez Komitesin in Mart toplantısı şunu göstermiştir :  Sosyal ist toplum
sal ekonomik  sistem en ilerici ve ileri olmakla beraber, tam etkisini .  a ncak. 
yönetimin dürüst teşkilôt şeki l leri i le yürütüldüğü. ve devletin ekonominin 
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muntazam gelişmesini sağlayacak şekilde bütün ekonomi manivelaları ras· 
yonel olarak kul landığı  zaman gösterir. Bu sağlandığında sosyal ist tarim in  
paha b içi lmez üstünlükleri kendin i  gösterir. Sovyetler Birl iğ in in tarı m ı  
özel l ikle kuvvetl id ir ;  istihsalde v e  yat ı rımda.  yüksek derecede merkezleş· 
meye ulaşmıştır. Bunlar. makineleşmiş entansif ve modern istihsal metot· 
ları için elverişli şartlard ı r. Sovyet tarı mı .  pazarı bolca tatm in  edebilmek 
için bütün şartları b i rleştirmektedir. Bil im doğrudan doğruya tarım ın  ve 
hayvançı l ığ ın  emri nded i r ;  merkezde hazırlanan yüksek kal iteli kadrolar 
sayesinde. i lm in  buluşları gecikmeden ugyulanabi l iyor. 

Bununla beraber mevcut i m kô nlardan fadalanabi lmek için.  s ıkı b i r  
çal ışmaya ihtiyaç vardır. Merkez Komitesi n in Mart topla ntıs ı  hakkında, 
Kuybişef bölgesi Bolşaya Çernigovka kazas ı  Lenin adl ı  kolhozun başkanı  
N. Popov Pravda gazetesine yazdığ ı  mektupta hakl ı  olara k  şunları kayde
diyor :  «Bazı ları i çi n  öyle bir his yaratı lacak ki.  ş imdi  sanki her şey teker
lekler üzeri ndeymiş g ibi yü rüyecek. başarı lar çal ışmadan. gayret göster. 
meden elde edilecek. Böyle b i r  düşünce karş ıs ında iyi bir his duymuyorum.  
i ş  baş ında o lan lar  bu sözlere kapılmamalı ,  bu gevezel i kler onla r iç in  
deği ld i r. Ve kimsenin bu gevezel i klere ihtiyacı yoktur . . .  Ş imdi bizde geliş
mek için büyük i m kônlar vardı r. Fakat bunlar yalnız i m kô nlardır. Şimdi 
mesele bu imkônlardan tartam olarak istifade etmek. ve onla rı istihsa l in  
hızlanması iç in mul lanmaktır. Bunun iç in  de b i l ind iğ i  g ibi çal ışmak. çok 
çal ı şmak gerek !» 

Gerçekten de Merkez Komitesinin kararlar ın ı  uygulamak için çok çal ı ş 
mak  gerek ;  bu. yaln ız  tarı m  işçi leri bakımından değil .  mak ine inşaatçı ları. 
kimyagerler. taşıt işçileri. b i lg in ler. i ktisatçılar  bakımından da  bu böyle. 
Doğrudan doğruya veya dolayısiyle. tarım ın  gelişmesi. mi l l i  ekonomin in 
bütün kolla rın ı .  ve bütün halk ı  i lg i lendi ri r. 

Sosyal ist ta rım ı  geliştirmek için al ınan önemli tedbirlerin. bütün halk ın 
heyecanın ı  harekete getireceğinden kimse şüphe etmiyor. Bu kararlar. 
uzmanla rın.  ekonomi yöneticilerin in .  bütün tarım emekçilerin in  yaratıcı 
heyecanın ı  harekete getirecekler ve onlara kabil iyetlerin i  gösterme. teşeb
büs zihniyetieri n i  gelişti rme ve sosyal ist ekonomik sistemi n  geniş  i m kôn
larından faydalanmayı sağlayaca klardır. 
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O Z E L  S AY F A L A R ı M I Z  

2 1  Ekim 1 965 de Prag'da, «Barış ve Sosyalizm Problemler; .. dergisi 
Redaksiyon Heyeti tarafından tertiplenen .. Komünist Enternasyonal inin 
Vii .  Kongresinin 30-ncu yı ldönümünü kutlama toplantısında Türkiye Komü
n ist Partisi Biri nci Sekreteri Yakub Demir yoldaşın okuduğu rapor. 

Yoldaşlor !  

Kominternin VII. Kongresi b i r  bakımda n m i l letlerarası komünist hare
ketinde yeni bir devreye doğru i l k  ad ım sayı labi l ir  sanıyorum.  Biz türk 
komünistlerinin bu kongrenin  tarihi önemini her geçen yı l  biraz doha iyi 
kavradığımız ı ,  va rd ığ ı  sonuçla rın derin l iğ ine biraz daha yaklaştığ ımızı 
söyleyebi l i rim .  Bu sonuçların  ruhunu ne kadar iyi kavrarsak mi l letlerarası 
komünist hareketin in  bugünkü ama meselelerini ve kendi partimizin özel 
vazifelerini o kadar iyi kavrıyacağ ımıza inanıyorum.  Otuz yı ldanberi geçen 
olaylar  Vi i .  Kongrenin faşizme, emperya l izme, harbe karşı ,  ezilen halk
ları n kurtuluşu, demokrasi ve sosyal izm uğrunda mücadelede çizdiği 
stratej i k  ve taktik hattın doğruluğunu ortaya koydu. Dünya komünist hare
keti bu hat üzerinde tarihi zaferler elde etti. 

Ben burada Vii. Kongrenin aydın lattığ ı  mücadele yolunda partimizin 
kendi ölçüsünde edindiği bazı tecrübeler üzerinde kısaca duracağım.  

Türkiye Komünist Partisi, istilôcılara ve gericilere karşı s i lô ! ı  mücadelede 
bütün sosyal tabakala rı n ın  meydana getirdiği  m i l l i  cephenin içinde doğdu 
ve bu cephenin  ön saflarında savaştı. Mi l l i  burjuvazinin önderl ik  ettiği 
bu hareketin s i lôhl ı  mücadele safhası zaferle sona erdikten sonra mi l l i  
b ir l iğ i  perkiten bağlar koptu. Memleketin sosyal ve politik hayatında 
hiçbir yeni l ik, değiş ik l ik  istemeyen yarı feoda l toprak sahipleri ve komp
radorlarla bağ l ı  bir k ıs ım ticaret burjuvazisi milli cepheden ayrı ld ı .  Mem
leketin politik ve ekonomik gelişmesinde, mil l i  gelişmeyi engel leyen iç ve 
d ış  setlerin yı k ı lmasında menfaati o lan mil l i  burjuvazi i le  ona bağ l ı  büyük 
toprak sahiplerinin meydana getirdiğ i  blok iktidara hôkim oldu .  Emekçi 
y ığ ı n ların  bekledikleri köklü sosyal reformlara ,  tam bir ekonomik ve poli
tik bağı msızl ığın gerektirdiği kesin tedbirlere karşı olan bu blok emper-
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yal izme ve gerici l iğe karşı mücadelesinde işçi sın ıfiyle. emekçi yığ ın larla  
işbirl iğine. cephe bir l iğine yanaşmadı. Tersine. emekçi sınıf lara karşı baskı 
politikası n ı  sertleştirdi. komünist partis ini  kapattı. 

Burjuvazi daha kurtuluş  harbin in  devam ettiği gün lerde. m i l l i  hareketin 
demokratik bir yönde gel işmesi i htimal ini önlemek için.  komünist partisine 
ve ona sempatizan teşekküi lere karşı şiddetl i  tedb irlere başvurmuştu. 
Şimdi. gerici kuvvetlerin desteğin i  kaybedince komünistler üzerinde bas
k ıs ın ı  yeniden a rtırmak lüzumunu h issetti. Çünkü i ktidarı paylaştığı  toprak 
ağaların ın  güvenin i  kaybetmemek ve Batıya hoş görünmek istiyordu. 

Kurtuluş  harbi sonunda mi l l i  burjuvazinin.  gerici kuvvetlerle mücade
lede bir k ıs ım büyük toprak  sahipleriyle işbir l iğ i  yapmayı tercih etmesinde 
Türk komünistlerin in daha önce işlenmiş taktik hata larının payı olmadığı 
söylenemez. Mil l i  mücadele yı l larında Meclis in içinde ve dışında komü
nistlerle işb irl iğ ine. i lerici g üclerle m i l l i  cepheyi devam ettirmeğe. m i l l i  
hareketi sosyal b i r  devrim istikametine doğru yöneltmeğe yatkın kuvvetli 
bir a kı m  bulunduğu. idarecil er a rasında samim i  ve nüfuzlu ta raftarları 
olduğu b i r  gerçektir. Fakat henüz yeni kuru lmuş olan komünist partis in in 
o günkü şartların yarattığ ı  karışı k  ve çetin meselelerin çözümüne yetecek 
tecrübesi yoktu. Türk komünistleri. idareci çevrelerin .  gerek emekçilerin 
hak ve menfaatlerine aykırı tutumuna. gerek tereddütlü. hattô i kiyüzlü d ış  
politikasına şüphesiz ki .  göz yumamazla rdı .  Fakat Mi l l i  burjuvazinin.  bu 
veya şu sebeple kendisine bağl ı  büyük toprak sahipleriyle işbir l iğ ini .  
zayıf. teşkilôtsız. köylü lükle bağsız işçi s ın ıfına tercih etmeğe. ona karşı 
cephe a l mağa zorlayacak ölçüsüz hareketlerden çekinmek gerekti. 

Mi l l i  kurtuluş mücadelesi sona erdikten sonra. özel l i kle 1 925 yı l ınd�n 
sonra TKP çok çetin şartlar a ltında savaşmak zorunda kaldı .  Partin in 
önünde yeni  vazifeler duruyordu. Mi l l i  ha reketin. yeni safhası. kazan ı lan 
polit ik bağ ımsızl ığ ın  kuvvetlendiri lmesi. ekonomik bağımsızl ığ ın sağ lan
ması ve halk ın beklediğ i  köklü sosyal reformların gerçekleştiri lmesi 
uğrunda mücadele safhası başlamıştı. Emekçi s ın ıf ların i htiyaç ve istek
lerine göz yuman. emperyalist Batı devletleriyle. yabancı sermaye i le  
uzlaşma eğ i l im i  gösteren m i l l i  burjuvazinin memleketi sürükleyeceği yolun  
teh l i kel i  b i r  yol o lmayacağın ı  düşünmek zordu. Her  türlü sosyal haktan 
yoksun dağ ı n ı k  i şçi s ın ıf ının teşkiıôtland ı rı lması. köylü lükle bağlarının 
kurulması  gerekti. 

Burjuvazi i ktidarını kuvvetlendird ikçe emekçi sınıf lar üzerinde baskısını 
daha da artırıyordu. Iktidardaki mil l i  burjuvazi-büyük toprak sahipleri 
blokunun menfaatleri n i  a ksettiren parti (CHP) fabri katörle işçi. toprak 
ağasiyle ı rgat arasında bir s ın ıf farkı kabul etmiyor. işçiye patron karşı
sında menfaatini müdafaa hakkı tan ım ıyordu ; Türkiyede" hal led i lmesi 
gereken bir toprak meselesi n in varl ığ ın ı  inkar ediyordu. Komünist partisi. 
emekçi sınıflara karşı bu gerici politikası ndan ötürü m i l l i  burjuvazi i le 
uzlaş ı lmaz b ir  mücadele hal indeydi. 

Fakat genel politik tutumu bakı m ından m i l l i  burjuvazi i lerici karakterin i  
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henüz muhafaza ediyordu. Devletin idari bünyesinde yapı lan değiş ik l ikler. 
ortaçağ kanunlarının ka ldı rı lara k  burjuva hukuk normların ın  getirilmesi. 
kültürel a landa yapı lan reformlar. halk ın beklediği köklü reformları kar�ı
lamaktan uzak olsa lar  da. Türkiyenin mi l l i  ka lkınmasına, derebeyl ik artı k
ları nı n  zayıflamasına yard ım  etmeleri bakımından i leri b i r  kara kter taşı
yorla rd ı .  Türkiyenin dış politikada barışçı ve a nti-emperyal ist tutumunu 
muhafaza etmesi bunun ayrı b ir  tarafıdır. Türk burj uvazisinin bu i ki yönlü  
tutumu karşısında komünist partisinin çok ustalıklı hareket etmesi, ve kıv
rarak bir taktik kullanması gerekiyordu. Buna engel olon sebeplerden biri. 
işçi sı nıfına, onun dôvasına, ideolojisine yabancı birtakım unsurları n  o 
s ı ra larda partin in  idaresi organlarında önemli b i r  rol oynamalar ıdır. Bu 
unsurlar  çok geçmeden içyüzlerini açığa vurarak burjuvazin in  d i l in i  kul
lanmaya, Türkiyede bir  işçi s ın ıfı o lmadığını ,  işçi sınıfının doğuş ha l inde 
bulunduğunu iddia etmeye başladı lar. Onlara göre işçi sın ıfı ortaya çıkın
caya kadar komünist partisi Kemal istlerin izini takibefmeli ,  b ir  kış uyku
suna yatmalıydı. 1 925 den 1 928-e kadar memlekette birbirini takibeden 
ve özel l i kle çeşitli yabancı i mtiyazlara karşı g i riş i len g revleri, on lar  işçi 
hareketi saymıyorlardı. Adana-Nusaybin hattında hükümetin üzerlerine 
si lôhl ı  kuvvetler sürerek ateş a çtırdığı Türk işçileri onlara göre sınıf savaş
çı ları sayı lmazdı. Bu l i kidatörlerin, partiden atı ld ıktan sonra çok geç
meden burjuvazin in  hizmetine g i rd iklerini ve Kemal izmin en gözde naza
riyecileri kesi ldiklerini gördük. 

Partimizin verim l i  faa l iyetini engel leyen sebeplerden biri de parti içinde 
sekterlikle. dogmatizmle savaşa gereken önemin veri l mesidi r. Emper
yalizmle s i lôhl ı  savaşın zaferle sona ermiş olmasına rağmen, mi l l i  bağım
sızl ı k mücadelesinin henüz sona ermediğini  düşünenlerimiz pek azdı. 
Emperya l izmin yeniden memleketimize nüfuz etme gayretlerinin kırı lması ,  
ekonomik köklerin in sökülüp atı lması. onu destekleyen gerici kuvvetlere 
karşı ve memleketin muhtaç olduğu köklü sosyal reformların  gerçekleşti
ri l mesi uğrunda mücadelede sadece emekçi sınıfların menfaati olmadığı  
düşüncesi biz i  pek meşgul  etmiyordu. Bu yüzden i lerici hareketleri nde mi l l i  
burjuvazinin desteklenmesi işi de çoğu zaman havada kal ıyordu. Onun 
i leri ad ımları çok sekter b i r  görüşle değerlendiril iyordu. Mi l l i  burjuvazinin. 
kendi sınıf çıkarları için de olsa, yaptığı  reformlar. memleketin ekonomik 
ve sosyal gel işmesine, mil l i  bağımsızl ığ ın kuvvetlenmesine yard ım eden 
i leriye doğru atı lm ış  adımlardı .  Onların yalnız sınıfi kara kterleri üzerinde 
durmak, kifayetsizli kleri n i  beli rtmek. onları desteklememeğe eşitti. Bu 
tutum partimizin kitlelere nüfuzunu yavaşlatmı ş. emperyal izme. gericiliğe 
karşı mücadelenin gelişmesine. genişlemesine engel o lmuştu r. IJstelik 
komünist partisi üzerindeki baskın ın  artmasına yol açmıştır. 

Mi l l i  burjuvazi Batıya sempatisini g izlememekle bereber. mi l l i  bağım
. sızl ı k  konusunda hassastı, memleketi Batı emperyalistlerin in  kucağına 

atmak istiyen kompredorlarla bağl ı  gerici muha lefetle m ücadeleden geri 
durmuyordu. 1 930 yı l ında Kemalist burjuvazi. i ktidarı ele geçirmek için 

860 

TÜSTAV



faa liyetlerini a rtı ran bu muha lefetin mukavemetini k ıra ra k, yabancı im
tiyazların b i r  kısmını daha mi l l i leştirdi, mi l l i  ekonomin in  gel işmesini ön
leyen engellere karşı yeni tedbirler a ld ı .  Yabancı tekellerin ve yerli geri
ci lerin mukavemetine rağmen, tatbikine geçilen etatizm politikası, mem
leketin ekonom i k  bağımsızl ığına h izmet etmesi bakımından i leri bir hare
ket sayı l ı rd ı .  

Türkiye, m i l l i  kurtu luş s ı ra larında olduğu g ibi ,  ekonomik  bağımsızl ı k  
m ücadelesi devrinde de Sovyetler Birliğ in in dostça ve  karşılıksız yardım
larını  görüyordu. Mi l l i  sanayi i n  kalkındı r ı lması için 1 932 yı l ı nda Sovyetler 
B irl iğ in in Türkiyeye açtığı  uzun vadel i ,  fa izsiz kredi ile ve sovyet uzman
ların ın  yard ımiyle memleketimizde büyük sanayi i şletmeleri kuru lmağa, 
Sovyetler Birl iğ inde Türk teknisyen kadroları yetiştiri lmeğe başladı.  

Mil l i  bağımsızl ığ ın  kuvvetlendiri lmesi gayretleri Türkiyenin dış politika
sında da görülüyordu. 1 930 yı l ları başında ve daha sonra ik i  memleketin 
i leri gelen devlet adamları a rasında karşılıklı ziyaretler b i rbirin i  takibetti. 
ik i  memleket a rası nda bağlanan dostluk ve tarafsızl ı k  a ntlaşması 1 935 
yı l ında i mzalanan b ir  protokol le on yıl uzatı ld ı .  Mi l letlerarası meselelerde 
Türkiye Sovyetler Birl iğ in in barış  politikasın ı  destekliyordu. 

Fakat emperyalistler boş durmuyorlar, Türkiyeye nüfuz etmek, onu kendi 
tarafları na · çekmek için her yola başvuruyorlard ı .  Almanya Türkiyenin 
ekonomi k  kilit noktaları n ı  ele geçirmeğe çalışıyordu. Hitler Almanyası 
g ayretlerin i  daha do a rtırdı. Habeşistana saldıran faşist ıtalya Türkiyeye 
karşı niyetlerini g izlemiyordu. 

Komintern in  Vi i .  Kongresi s ıra larında Türkiyenin genel durumu  böyleydi .  
Kongre partimize yeni  bir  faal iyet devri açacak anahtarı verdi. Parti ken
dine yeni bir savaş yolu tôyin etti ; Ozamanki ısmet ınönü hükümetinin, 
memleketin mil l i  bağımsızl ığ ına sosyal gel işmesine h izmet eden, memle
ketin ve halk ın yara rı na olan bütün icraatında a ktif olarak  desteklen
mesine karar verdi. Partiye bağl ı  g iz l i  işçi sendikala rı ve giz l i  Komünist 
Gençl i k  Teşkilôtı kaldırı lara k  üyeleri legal  işçi ve gençl i k  teşkilôtlarına 
g i rmekle görevlendi ri idi .  Sekterli kle mücadelenin olumlu sonuçla rı gerek 
işçi, gerekse gençl ik hareketinde çok geçmeden kendin i  gösterdi .  Sendika 
hareketinde sola doğru bariz bir kayma oldu. Legal  solcu sendikalar ve 
sendika önderleri Türkiye işçi hareketinde önemli b i r  rol oynamaya başla
d ı lar. Gençl i k  hareketi canlandı.  Gençl iğin,  özel l ikle üniversite gençl i 
ğ in in  in isiyatifi arttı .  Evvelce aşı rı nasyonalist çevreleri n etkisi a ltında 
olan bu hareketin yönü değ işti . I lerici gençl iğ in sesi daha gür çıkmağa 
başlad ı .  

Harbe karşı mücadelede, geniş  kitlelerle bağla rı zayıf olan partimiz, 
g izl i  parti yayınloriyle yetinemezdi, legal i m kônla rdan faydalanmağa ve 
sesini geniş kitlelere duyurmağa çal ıştı. Ilerici basında f�şizme ve harbe 
karşı fil i ve, kendi ölçümüze göre kuvvetli bir cephe meydana geldi.  
Yurtsever aydın lar  bu mücadelede önemli  rol oynadı lar. 

56 861 

TÜSTAV



Türk burjuvazisin in  daha I kinci Dünya Harbi a rifesinde sağa doğru 
kaymaya başladığı belliydi. I ki nci Dünya Harbi s ı ras ında Ankara hükü
meti faşizm ajanlarını ve barış düşmanlar ın ı  faa l iyetlerinde serbest b ı rak
tığı ha lde, onlarla savaşanlar, Sovyetler Birl iğin i  savunanlar üzerindeki 
baskıs ın ı  art ırd ı ,  a ktif komünistlerin çoğu tevkif edi lerek Anadolunun 
ücra köşelerine sürüldü.  Gizl i çal ışma şartları n ı n  yarattığı zorluk lar  daha 
da a rttı. 

Truman doktrini ve Marşal  p lôn ın ın  gerçek hedeflerini ortaya koymak 
için parti bütün legal ve i l legal vasıta lar ın ı  harekete geçi rd i .  Komünist 
partisinin önceden haber verd iği tehl i kenin gözle görülür bir şekil a lması 
partinin otoritesinin yükselmesine yard ım  etti, yu rtsever aydınların ,  genç
leri n  inisiyatiflerini a rtırd ı .  Barış uğrunda m ücadele, öze l l ikle Kore harbi 
s ı rasında teşkilôtl ı  ve kitlevi bir şekil a ldı .  

Menderes hükümeti Türkiyeyi NATO-ya sokmağa hazırl anırken anti
komünizm kampanya la rına h ız  vermişti, 1 951 yı l ı  sonunda komünist par
tisine karşı genel bir taarruza geçildi. Yüzlerce komünist ve barışsever 
tevkif edilerek işkence odalarına t ık ı /d ı /a r. Askeri ve sivi l  polisin bir l ikte 
idare ettiği i l k  soruşturma en vahşice metotlarla  iki y ı l  devam etti. Türki
yenin bağımsızlığını ve barışı savunanları ağ ı r  cezalaro mahkum eden 
askeri mahkeme önünde, yoldaşlardan biri kendin i  şöyle savunmuştur :  

�Barış bu memleketin ekmek kadar, su kadar  muhtaç o lduğu b i r  n imet
t i r. Barış dôvası bu memleketin bağımsız l ığ ıyle, varl ığ ıyle doğrudan 
doğruya i lg i l id ir. Barışı savunmak yalnız komünistlerin değil, f ik irleri, 
kanaatleri ne olursa olsun halk ın bütün sınıf ve tabakalar ın ın müşterek 
gayesi ve dôvasıd ır. Fakat ne çareki emperya l izm  ajanların ın  serbestçe 
ot oynattıkları ,  harp kundakçı /arı n ı n  teşvik ve h imaye gördüğü bu mem
lekette barı ş ın  lôfı n ı  bile etmek nerdeyse suç sayı lacak. Bar ış  için müca
dele etmek suçsa, bu suçu işlemek vazifedir. Hiçbir işkence. hiçbir tehl ike 
ve tehdit vatan ın ı ,  m i l letini seven bir i nsanı bu vazifeyi yerine geti rmekten 
a l ıkoyamaz ... 

Bugün Kominternin Vii .  Kongresinin devrini yaşam ıyoruz. Yeryüzünde 
çok şeyler değişti. Fakat emperya l izmin saldırgan yüzü değişmedi .  
VI I .  Kongrenin emperyal izme karş ı  mücadele için bize verdiği s i lôh lar  
keskin l iğini  muhafaza ediyor. Şimdi Türk komünistlerin in  önünde duran 
vazife, barış uğrunda m ücadele, emperyal izme karşı, mi l l i  bağımsızl ık 
uğrunda mücadelede kaybedi imiş mevzi lerin geri  a l ı nması ,  kuvvetlendiri l 
mesi ve  memleketin ekonomik ve  sosyal gelişmesini engel leyen setlerin 
ortadan kaldır ı lması uğrunda m ücadeledir. Bu mücadelede Komünist Par
tisi memlekette a rtık yaln ız deği ld i r. Diğer b irçok siyasi ve sosyal kuvvet
ler fi len bu mücadeleye katı lm ı ş  bulunuyor. Gelişen olaylar, Türkiyede 
mi l l i  burjuvazinin topyekün yabancı sermaye ile bağlandığı ,  menfaatleri
nin emperya l izle birleştiği ve artık memleketin sosyal ve politik hayatında 
hiçbir zaman, olumlu,  i leri bir rol oynayamıyacağı ,  bunun için mi l l i  de
mokratik cephe ş iarın ın  memleketim iz in şartlarına uygun olmadığı  düşün-
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cesini savunanları doğrulamamıştır. Daha 1 948 yı l ı nda Türk burjuvaz i
s in in emperyal istlerle kucaklaştığ ı  i l k  g ünlerde TKP giz l i  teşkilôtlara b ir  
bi ldiri göndererek tutulan yolun ,  m i l l i  burjuvazi de dahi l ,  bütün halkın 
menfaatlerine aykı rı olduğunu ,  «memleketin bütün yurtsever kuvvetlerin in  
anti-emperyal ist ve  demokratik bir  plôtform etrafında b irleşti ri l mesi ge
rektiği» yolundaki parti görüşünü bi ldirmişt i .  Partin in  faal iyeti, memlekete 
başıboş g i ren yabancı sermayenin gittikçe artan ezgis in in m i l l i  burjuva
zide er veya geç bir  tepki yaratacağı ve mücadelenin  politi k alana çev
rileceği i nancına göre ayarlandı .  

TKP Türkiyedeki son parlômento seçim lerinden b ir  müddet önce b ir  
bi ld iri yayın ladı .  Bu bi ld irin in  başl ıca hedefi, memleketi emperyal izmin 
yabancı tekellerin boyunduruğu a lt ında tutmakta menfaati olan, halk ın 
kazan ı lm ış  hakları n ın  ger i  a lmayı, sosyal reformların gerçekleşt iri lmesin i  
önlemeyi amaç edinen gerici kuvvetlere karşı i lerici kuvvetlerin birl iğ in i  
sağlamak, Sovyetler Birl iği i le ve bütün barışsever devletlerle dostça 
münasebetler kurma amaç veya eği l iminde olan siyasi partileri destekle
mek, gerici kuvvetlerin karş ıs ında tek çepheye doğru yöneltmekti. Seçim
ler yaklaştıkça ve seçim m ücadelesi kızıştıkça i lerici siyasi ve sosyal teşek
kül leri ve g rupları bi rbirinden ayıran özel amaçların bir tarafa b ı rak ı la
rak, gericiler karşıs ında onları birleştiren müşterek amaç ve ş iarlar ın 
seçim propagandaları nda ağ ır  basmaya başlad ığı  görüldü. 

Cumhuriyet Halk  Partisi i çinde mi l l i  burjuvazin in sol kanadın ın  ağ ı r  
basmaya başladığı belliyd i .  ismet inönü hükümetin in ,  özel l i le  son devir
lerinde bu baskın ın  tesirleri görüldü. Seçi mler s ırası nda CHP, içi ndeki 
sağcı kanadı a leyhine çevi rmemek için, ad ımları n ı  ölçülü atmak zorun
luğunu duydu. Gerici Adalet Partisi ,  rakibin in bu sağcı kanad ın ın  oylarını 
kendine çekmek iç in her çareye başvurdu.  Buna rağmen CHP seçim pro
pagandalarında bağı msız ve haysiyetli bir dış politika, toprak reformu, 
petrol lerin mi l l i leştirilmesi, yabancı sermayeye verilen özel hakların  sınır
land ı rı lması g ibi i lerici ş iarlar üzerinde ayak d i redi. 

CHP-nin gençl i k  teşki lôtla rı yayın ladıkları bi ldir i lerle, kitlevi ç ık ış larıyle 
çok daha i leri g iderek, emperya l izme, Batı i le yapılan köleleştirici an
laşmalara karşı açı kça hücuma geçti ler; i şç i  hareketlerine karşı yapı lan  
baskı ları protesto etti ler; işçi send ikala riyle müşterek protesto göstedi leri 
tertipledi ler ;  hattô kapital ist gel işme yolunun Türkiye iç in bir ç ıkmaz 
olduğunu i lôn ettiler. Bu gelişme Halk Partisi n in i le rigelen birçok idare
cilerinde de görül üyor. 

Seçimlerden bir müddet önce, ara ları nda birçok profesörler, sendika 
l iderleri, 1 960 askeri hükümet darbesine kat ı lm ış  daimi senatörler, tan ın
mış yazarlar, sanatç ı lar, gençl ik derneği başkanları bu lunan büyük bir  
partisizler gu rupu müşterek bir bi ldiri yayı nladı ve memleketin bütün 
i lerici güçlerini, mill i  bağ ı msızl ığa karşı olan, Türkiyeyi emperyalist dev
letlerin peyki hal i nde tutma politikasında ayak direyen, yurdun yeraltı 
ve yerüstü servetleri n in mi l l i leştiri lmesin;, demokrasinin gel işti rilmesin i ,  
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reformların ,  özell i kle toprak reformunun gerçekleşti ri lmesini engel leyen 
gerici kuvvetlere karşı b irleşmeğe çağırd ı .  Bu çağ ın,  m i l l i  demokratik 
cephe fikrin in  memleketim izde oldukça gelişti ve gerçekleşmeye doğru 
yöneldiğini  göstermesi bakı mından öneml id ir. 

Biz komünistler, siyasi görüşleri, inançları ,  gayeleri ayrı ayrı olan insan
ları, i nsanlığın müşterek düşmanı olan emperyal izme karşı, mi l letler için 
müşterek bir  felôket kaynağı olan harbe karşı bi rleştirmeyi vazife edinmiş 
bulunuyoruz. Dünya komü nist hareketi n in  bir l iğini ,  kendi birl iğ imizi koru
makta, kuvvetlendi rmekte karşı laştığ ı mız güçlük bizi ü mitsizliğe düşüre
mez. Bütün komünist ve işçi partilerin in  müşterek gayreti bu g üçlüğü 
hal ledebi l i r  ve hal letmelidir. 
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