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Bütün ülkelerin proleter/eri, birleşiniz! 
• 

YE NI 10 
Kası m 

çAi 1966 

Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 

Macaristan: Köylerde gerçekleşen iktisadi 

ve toplumsal değişiklikler 

Ernö Csizmodio ve Sondor Zsornoczoi 

Sosya list ü lkelerde gerçekleşen, 1 00 m i lyon köylü a ilesinin özel işletme 
sisteminden vazgeçmesi ve komünistlerin kurduğu büyü k tarım koopera
tifleri yoluna girmesiyle sonuçlanan başka laşmalar, bütün dünyada gün
den güne o rtan bir  i lgi uyandırmaktadır. 

Tarım a la nında büyük ü retim sistemi nin uygulanması. köy hayatını te
melinden değiştirdi. Köyde herşeyin değiştiğini görüyoruz :  l:Jretim şeki l 
leri. görenekler, insanları n  zihniyeti. ah lakı .  Toprak mülkiyeti gibi «ebedi 
değerler .. bi le anlamını  kaybediyor. Bu şartlar içinde. köyde kurulan yeni 
i l işkilerin nitel iğini tesbit edecek, ta rımın baştan aşağı değiştiri l mesiyle 
i lg i l i  sorunlara daha etkili çözüm yol larının bulunmasını kolaylaştıracak 
bir sosyolojik incelem?, daha do ivedili bir zorunlu luk hal ine geliyor. 

Köylerin toplumsol şortlorındo meydono gelen değişiklikler 

Maca ristan kurtuluşundan bu yana, köylerin toplu msal yapısında çok 
büyük başka laşmalar gerçekleşti : Bu başkalaşmalar. 1 945 toprak refor
munun ; ve 1 959-1961 yı l ları arasında tarımda tom anlamıyla kuru lan 
sosya list düzenin sonuçlarıd ı r. 

Toprak reformu büyük toprak sahipleri sınıfın ı  ortadan kaldırdı. toprak
larını elinden a ldı. Yoksul veya zengin köylü sayısı çok aza ldı .  orta köylü 
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ta bakası, toplumsal ta bakaların  en önemlisi, ve sayıça en kala bal ığ ı  
hal ine geldi .  Bu durum aşağı yukarı 1 959'0 kadar - yani 15 yr ı  - sürdü. 
Bu süre içinde devlet çiftlikleri, ü retim kooperatifleri kuruldu, oma 1959'0 
kadar köy işletmelerin in  dörtte üçünü yine özel işletmeler teşkil ediyordu. 

1 959-1961 yı l ları o rası,  köklü bir değ işikl ik dönemidir. Bu üç yıl içinde, 
yaklaşık olarak, 4 m i lyon köylü a i lesi ü retim kooperatiflerine üye oldu. 
Artık bugün özel işletme sa hiplerin in e l indeki topraklar, genel toprak 
tutarı n ın ancak % 2,5'in i  teşkil etmektedir. Bu işletmeler yaklaşık olara k  
ta rı m üretimin in ancak % 2,5' in i  sağ lamaktadı r. Kooperatifler toprakları n  
en büyük kesimini  işletmekte, v e  çok yüksek b i r  ü retim temin  etmektedir. 

özel işletme sahiplerin in  kooperatiflere g irmesiyle, n isbeten geri kal 
mış  Macar  ta rımı ,  büyük üretim yolunda daha h ız l ı  b i r  tempo i le i lerIiye
biidi. I ki dünya savaşı a rasındaki dönemde, ya ni, tarım büyük toprak 
sahiplerin in  ve kapital istlerin el indeyken, ü retim yaklaşı k olarak % 20 
kadar a rtmıştı. Oysa, üç y ı l  süren dönüşüm dönemi içinde, ta rım üretiminin 
hacmindeki artış % 8' i  buldu. Bu- dönemden sonra do, yan i  4 yı ldafı beri, 
bu a rtış ya klaşık olarak % 1 0'0 yükseldi. Kol lektifleştirmenin üretici g üç
ler ve ta rım üretimi üzerindeki etkilerinden endişe duyanlara verilecek en 
güzel cevap bu sayrlardır her halde. 

Tarı m ın  sosyal ist temell�r üzerinde kurulmasiyle, ü retici g üçlerin gelişi
mini köstekleyen başl ıca engeller yok edildi, köylü sınıf ının toplumsal şart
ları baştan aşağı değiştirildi. Macaristan kapitalist bir ülkeyken, halkın ı n  
üçte biri büsbütün topraksızdı. lJçte biri ise toprakların  a nca k % 9'una 
sahipti.  Bu köylü tabakası o derece yoksuldu ki ,  burjuva i ktisatçıları ve 
politika adamları, onla rdan "üç mi lyon sefih. diye bahsederdi. K1içük ve 
orta köylü çoğunluğunun mendil kada r bir toprak parçasını işlediği  
döneme her halde bugün kimse dönmek istemez. 

Ta rı mın sosyalist temeller üzerinde kuruluşu, bu duru mu baştan aşağı 
değiştirdi. Sosyal ist sistemle kooperatifler, topraksız veya az  topraklı 
köylüye kişisel işletme sistemiyle kazanacağı paradan çok da ha yüksek 
bir gelir sağl ıyor. Bugün istisnasız bütün köylülerin yara rlandığı sağ l ı k  
v e  kültür hizmetlerine gelince, bu imkanların faydalarını  eskiden orta 
köylü sayılan tabaka bi le takdir ediyor. 

XX. yüzyı l ı n  ortolarında bile, köylüler için emekli mooşı, Macaristanda 
görülmüş şey değ ildi. Bugün bile, kapital ist ü lkelerin çoğunda haıa 
öyledir. Köyl ülerimiz yı l larca sağ l ı k  sigortalarını ,  ucuz iıaç bulmaya 
uğraştı. Oysa bugün i laçlar  adeta bedavadı r ve üstel ik yüzbinlerce köylü 
emekli maaşı a lmaktadı r. 

Hiç şüphesiz, kooperatifler kuru lur  kurulmaz, sosyalist sistemin köylerde 
bol luğu sağladığ ın ı  iddia edemeyiz. Köylerde hayat seviyesini yükseltmek, 
köylülerin sosyal ve kültürel şartlarını düzeltmek için yapılacak işler da ha 
pek çoktur. Bununla beraber, eskiden özel işletme sa hiplerin in ne kadar 
çal ışma k zorunda ka ldı kları, gelecekten ne kadar emin o lmadıkları düşü
nülürse, kooperatiflerin köklü değişikl iklere yol açtığı hemen a nlaşılır. 
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Dünyan ın  her tarafı nda, özel işletme sistemi, çok az köylüye toprak 
sağlıya bil iyor. Eskiden Macarista nda, köy ha lk ın ın  % 3'ü a ncak, orta bir 
seviyeye ulaşabil iyordu. Zenginleşebilen, ı rgat çalıştırabilenlerin o ran ı  ise 
bunda n da düşüktü. Köylülerin büyük çoğunluğu sefalet içinde yaşıyordu. 
Kapital ist ü lkelerde köylü lerin bu yoksul hali devam etmektedir. CEE (Kar
ş ı l ıkl ı  iktisadi yard ım Kanseyi)'n in  ka bul ettiğ i  programa göre, ıtalyada 
4,5 milyon ; Fransoda 3 m i lyo n ;  Federa l Almanya'da 1 mi lyon ; Belçi ka, 
Holla nda ve Lüksemburg'da yarım milyon köylü, «tarımda çağdaş metot
lar  uygulama zorunlu luğu karşısında», «başka bir iş bulmak», ya nı  ya rı
proleter s ın ıf ına geçmek zorunda ka lıyor. 

Sosyalist ü lkelerde girişi len tecrübeler, bu sorunun bambaşka şekilde 
çözümlenebi leceğ ini  ispatlamaktad ı r. Bu  ü lkelerde, ta rı m da çağdaş me
totların kullan ı lması ve büyük üreti me geçilmesi bir azın l ığ ın  değ i l ;  küçük 
ve orta köylü çoğunluğunun i ktisadi gel iş imine yol açıyor. 

Sosyal izm, eskimiş  tarım şekillerin i  değiştirmek için gereken şartla rı 
yarattı. Böylelikle. zorun lu luk hal ine gelen dönüşüm (yan i  çağdaş büyük 
ta rım işletmeleri n in  kurulması) tarım iktisadı altüst edi lmeden gerçekleşe
bi l i r ;  köylü çoğun luğunun iktisadi gelişmesi garanti a ltına a l ınd ıktan 
sonra. bu tabakan ın  yard ı mıyla. toplumsal ve kişisel çelişmeler asgariye 
indiri lerek. meydana gelebi l i r. Sosyalizm. yönetici sı nıfa en büyü k top
lumsal kes imin kuwetle di le getirdiği a maçları ve istekleri. bütün emek
çilerin. ve bu emekçileri temsil  eden Partin in  çıkarları n ı; bi l imsel b ir  
a nlayış içi nde. ü lken in  teknik donatı m sorununu,  günün konusu hal ine 
getirme ola nağın ı  sağ layan. eşsiz bir sosyal rej imdir. Sosyal ist rej i mde. 
yönetici sınıf, kısmi ve özel tedbirlerin olduğu g ibi. genel ka rarların do 
ya pacağı  i ktisadi  ve sosyal etkileri ta hmin edebi l i r. Sosyalist şartlar 
i çi nde. tar ım ekonomisinde gerçekleştiri len dönüşümler. büyük çoğ un
luğun,  bütün emekçilerin. ve bu o rada köylülerin de çıkarlarına uygun. 
d üşmektedir. 

Köyün toplumsal yapısında meydana gelen değişiklikler 

birleşik sosyalist köylü sınıfı kavramı 

Tarı m kooperatiflerine kitle hal inde katı lma klo, köylüleri miz köyün sınıf 
yapısını  baştan aşağı değiştirdiler. Meydana gelen yeni durum. kişisel 
işletme sisteminde büyük ayrı ntı lara uğrayan köylü sınıfına, nitel iğ i  değ i 
şen  şa rtlar içinde, yepyeni bir nitel i k  taşıyan birleşmiş b i r  sınıf hal ine 
gelme olanaklarını  sağ l ıyor. Ama köylü s ın ıfı. iy i  düzenlenmiş bir· politik 
ve ideoloj ik  eğitimin sağ la nması,  şa rtlar ın büyük bir di kkatle i ncelenmesi, 
gereken tedbirlerin vaktinde ve yeri nde al ı nması şartiyle a ncak. ve uzun 
bir evrimden sonra, bu niteliği elde edebilecektir. 

Iktisadi alanda gerçekleşen dönüşümler gibi .  köylerde oluşan toplum-
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sal başka laşmalar da çeşitli çelişmelerin olumsuz etkisi a ltında bulunu
yor. Bunlar eski özel mül kiyetin ka l ınt ı larıyla ; yaratı lan yeni d u ru m  a ra 
sındaki çel işmelerd i r. Köylerdeki genel duru mda beliren, köylülerin mi l l i  
ekonomiyi günden güne daha çok beni msemeleri, kooperatifleşm iş köy
lüler a rasındaki böğ ların günden güne kuwetlenmesi, kooperatiflerin köy 
hayat ın ın  temeli hal ine gelmesi gibi  o lumlu özelli klerden başka eği l imler 
görü lmektedir. 

Birleş ik  sosyal ist köylü sınıfın ın  oluşma süreci oldukça çeti ndir. Bu s ın ı
fın meydana gelmesini güçleştiren etken sosyalist tarı mda devlet çiftl ik
leri sektörüyle kooperatif sektörünün yo n yana bulunmasıdır. Devlet çift
l i klerinde çalışan emekçi sayısı 1 BO.000'dir (ta rım makine ve tamir istas
yonlarında, orman işletmelerinde çal ışanları do sayarsak bu sayı 
2BO.000'bulur). Kooperatiflerde ise bir mi lyon emekçi va rd ı r. Bunları i ki 
g rupa ayırabi l i riz : Kooperatif üyesi olanlar (ki bunlar çoğunluğu teşkil 
ediyor) ve kooperatiflerde çal ışan tarım işçileri)  tarım kooperatifleri sek
töründe çal ışan emekçilerin % 1 0-12'si). Uretim kooperatiflerinden ve 
devlet çiftl ikleri nden başka, Macaristan tarı mında kooperatifleşmiş g rup
lar, tarı m ın  belirli bir kolunda ihtisas yapan veya basit kooperatifler de 
vardır. Bu örgütlerde toplanan 100.000 üyenin 60-70.000'i özel işletme 
sahibidir. Bu yüzden çeşitli köyler a rasındaki bileşim farkları oldukça 
büyük oluyor. Köyleri meydana getiren toplumsal unsurlar a rasında ayı
rım lar  çok olduğu için. birbirinden çok farkl ı  süreçler gel işiyor. Ama her 
halde, bu süreçlerin en önemlisi Macaristanda kooperatifler çerçevesi 
içinde çalışan, birleşik bir köylü s ınıf ın ın meydana gelmesidir. 

Uretici güçlerle üretim i l işkileri değ iştikçe, tarı m  ça l ışmala rı n ı n  niteliği 
de farkediyor. Bu do durumu bir  kat daha ka rış ık hale getiriyor. Gelenek
sel ça l ışma şekil leri değ işiyor. sanayi ve bi l im çal ışmaların ın  önemi ve 
oynadığı  rol artıyor. Böylelikle, kooperatiflere üye al ınan emekçi sayısın ın  
büyük bir  kesimi  geleneksel ta rım şekillerine başvurmayon e mekçilerdir :  
örneğ in, tar ım uzman ları,  traktör şoförleri, mekanistıer. elektrikçiler. za
naatkôrlar, idare memurları, vb., 

Kooperatifleşmiş birleşik köylü sınıfı n ın uğradığ ı  değişiklikleri inceler
ken, köylü a i les in in bi leşiminde de meydana gelenleri hesaba katmal ıyız. 
Bugün bütün fertleri aynı topl umsal nitelikte olan a i le  sayısı hızla azal
maktad ı r ;  ayn ı  a i lede kooperatifçiler, kooperatifte ça l ışan işçiler. endüstri 
işçileri, hattô aydl� lar  bulunabi liyor. Genel özel l ik  şudur :  Bugün a rtık 
çal ışan sadece ai le reisi deği ldir. Eski ai le reisi kavra mı  değişmektedi r. 
Bu bakımdan kad ın  - veya ai lenin diğer unsurları - çoğu zaman a i le  
reisinden fazla çal ışmaktad ı r. 

önemli b i r  nokta da, kooperatifleşmiş sosya list köylü s ınıfı i le. toplum
sa l s ın ıfla r arasındaki fa rkların kaybolmaya yüz  tuttuğu bir dönemde 
meydana gelmesid ir. 

Hiç şüphesiz, köyde oluşan süreçler çeşitli şekilde yorumlanmaktadı r. 
örneğin,  ü lkemizde toplanan konferansta, toplu msal yapı i ncelenirken. 
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«sın ıf»ı ta n ımlamak için Leninist ta rifin yerini tutaca k yeni b ir  formül  
bulmak zorunlu luğunu ileri sürenler oldu. Bazı larına göre ise. kul lanı lacak 
başlıca ölçü. gelir sağlama şekli. veya faaliyet alanı olmal ıdır. Başkala
rına göre ise. bu ölçü yaşa ma şekl idir. 

Kanaatımıza göre. sınıf ları ta n ımlamak için leninist ölçüler değerinden 
hiçbir şey kaybetmemiştir. Toplumun yapısını  incelerken. belirli bir unsu
run hangi  s ın ı fa dahi l olduğunu tespit etmek iç in  bu ölçüler kul lanı l 
mal ıdı r. 

Sınıf kavramı  konusu nda. Lenin şöyle diyor :  «Sı n ıfl a r. tarihsel açıdan 
bel irl i  bir toplumsal üretim sistemi nde işgal ettikleri yer ;  üretim a raç
larına göre - çoğu zaman ka nunlarla tespit edilmiş - durumları ; emeğin 
toplumsa l  düzeninde oynadıkları rol. başka bir deyim le. toplumsal ser
vetten kendi lerine düşen payın sağ lanma şekli ve önemi bakımı ndan bir
b irinden farklı çok geniş insan toplulu klarıdır.» 

Oretim ilişkileri: s ınıf ' ın Len inist tarifinin en önemli unsuru işte budur. 
Kişin in  şu veya bu toplu msal s ın ıfa da hi l olduğunu bel irten en önemli  
ölçü. bu kişinin mü lkiyete karşı durumudu r. Çeşitli sınıfların varl ığı .  mül
kiyet i lişkileri arasındaki farklardan ileri gelmektedir. Bu farklar büsbütün 
ortadan ka ldırıldığı gün. s ınıf lar da ortadan kalkacaktır. 

Bununla beraber. leni nist s ın ı f  ölçüleri miha niki şekilde kulla n ı lma ma
I ıdır. Her şeyden önce. şu nokta göz önünde bulundurulmal ıdı r :  kişi lerin 
hangi  sın ıfa dahil olduğunu tayin etmek için. tek başı na s ın ıf  kavra mı  
bazan yetersiz ka l ı r. Bu kavram tari h ölçüsünde ölçü lmüş toplumsal süreç
leri yansıtır bin lerce. milyonlarca toplumsal g rubun özelliğini belirt ir ;  
toplumsal süreçlerin özü nü ve nitel iğini  açığa vurur. nitel iği n çözü mlen
mesine yardım eder. Ama nicel taplumsal süreçleri incelerken. bu kavra
m ı n  genel nitel iğini  göz önünde tutmalıyız. 

Son zamanlarda n ice l  çözümleme sorununu ele a lan sosyal inceleme 
sayısı çok a rtmaktadır. Pratik politika a lan ı nda. taplumsal ve siyasal 
süreçlerin nicel özellikleri büyük bir dikkatle incelenmektedir. Kiş in in 
hangi toplu msal yapıya dahilolduğunu tesbit iş i ,  istatistiklere ve sosyo
loji temeline dayanmal ıdır. Bununla beraber. kişileri s ınıfla ndırma pren
s ipleri. s ın ıfları tarif eden prensiplere karşıt olmamalıdır. Yasa k olduğu 
için değ i l  - ama Leni nist sınıf kavra mına göre. Leninist ölçülerin reddi. 
toplu msa l sü reçlerdeki etkenlerin ya kınlaştığ ın ı  değ i l .  birbirinden uzaklaş
tığını göstermektedir. 

Bu şartlar içinde. kooperatifleşmiş birleşik köylü s ın ıf ın ın oluşumunu 
i ncelerken. bu formülü ta n ımlarken. bu sınıf ın mülkiyete karşı takı ndığı 
tutum göz önünde tutulacağı g ibi. oluşma hal inde olduğu. bu oluşumun 
belir l i  bir süre deva m edeceği de hesaba katı lmaı ıdır. Bu süreçte başlıca 
eğilim (yani  birliğin meyda na gelmesi eği limi) den başka. daha yukarıda 
söylediğimiz gibi. eski düzenden miras kalmış veya yeni meyda na çıkmış 
çelişmeler. sosyalist ve bi rleşik bir köylü s ın ıfı n ın  gerçekleşmesini engel
leyen eğilimler de vardır. 
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Kooperatifleşmiş sosya l ist s ın ıfı n ın  oluşu mu, hatta varl ığ ı ,  sosyal ist 
ü retim i l işkilerin in  kooperatif biçimine bağlıdır. Bütün mülkiyet millileşti
ri ldiği  gün, sosyalist mülkiyetin iki şekl i ,  neticede de sosya l ist toplumun 
iki  temel sı nıfı kaybolacaktır. 

Hiç şüphesiz, sosyal ist rej imde, işçi sı nıfıyla köylü sın ıfı ; bu iki s ınıfla 
toplumun diğer sınıfları arasında görü len ayırıml

'
or  ve meydana gelen 

çelişmeler; kapita list rej imde, işçi s ın ıfıyla kapitalist sınıf, ve genel l ikle 
ezi lenlerle ezenler arasındaki ayırı mlardan ve çelişmelerden bambaşka
d ı r. Sosyal ist mül kiyetin iki şekli arasındaki ayn ı l ı k, çok önemli bir etken
d i r. Sosyalist rejimde gelir sağ lama yol la rına gelince, gelir kademe
sinde şehirle köy a rasında bir temel fark yoktur. 

Bununla beraber, leninist sınıf ölçülerini yaratıcı şekilde uyg u lamadan, 
sosyalist şartlar içinde, sınıflarda ve sınıf  ilişkilerinde meydana gelen 
değişiklikleri tahkik etmek imkansızd ı r. Sınıflar varoldukça, bu sı nıfların 
temeli ,  üretim i l işki lerindeki, ve bu i l işkiler çerçevesi içinde, mülkiyet i l iş
kilerindeki çeşitlilik olaca ktır. Toplumsal  g rupla rın sınıf nitel iğini  ta rif 
ederken, temel leninist ölçüler, üretim i l işkilerindeki çeşit l i l iği göz önünde 
tutuyor. 

Sık s ık i leri sürülen bir iddiaya göre, aynı duru mda bulunan,  aşağı 
yukarı aynı şekilde yaşıyan insanlar a rasında fark gözetmek doğru değil
d i r. Bununla beraber, yaşantı n ın  çeşitl i a lanlarında, i lk bakışta farksız 
görünen u nsurla r a rasında gerçekte büyük ayırımlar  vard ı r. Toplumsal  
b i l imlerin ödevi, görünüşlere aldanmadan toplumun yapısını, özüne göre, 
tesbit etmektir. Işçilerle köylüler a ras ında kuru lan birliğ i n  konkre şartla
r ın ı  tesbit edebilmek için de,  her  şöyden önce, bu birl iğ i  meydana getiren 
şa rtları ve sınıf çıkarları n ı  tesbit etmek zorunludur. 

Kooperatifleşmiş ve birleş ik  sosyalist köylü sın ıfı kavramı,  sadece teorik 
b ir  sorun deği ld ir. Bu kavra mın  doğru olara k  tanımla nması, günlük so
runların  da tespitini kolaylaştı rır. Kooperatifleşmiş  köylü sı nıfı kendi l iğ in
den yeni  bir toplumsal s ın ıf  ha l ine gelmektedir, ama bu oluşumu kolay
laştı rmak için, kooperatifleri ekonomik, ideolojik ve politik bakımdan 
kuvvetlendirmek ıazım. 

Kooperatifleşmiş ve birleşik sosyalist köylü sınıfının oluşumu, 

objektif şartları 

Kooperatifleşmiş  ve birleşik sosyalist köylü sınıfın ın  oluşumunda objektif 
etkenler fevkaıade önemli bir rol oyna maktadır. Çeşitl i  sorunlar a rasında 
en önemlisi, kooperatiflerin içinde üretim ilişkileri nin sosyalist nitel iğinin 
kuvvetlendirilmesidir; kooperatifleşmiş köylü sınıf ını birleşik bir sosyalist 
sınıf haline geti recek objektif temel, budur. 
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Bu sürecin objektif şartları arası nda, kooperatif mal ların ın  kolektif mül
kiyet hal ine gelmesi de önemli  rol oynuyor. 

Kooperatiflerde kolektif mülkiyette görülen artış 

1 962 1963 

Işlenen toprak birimi başına 
kolektif mülkiyet (forint'le) 4.224 5 . 148 

uye başına düşen 
kolektif mülkiyet 26.854 33.778 

1964 

6.120 

41 .763 

1 966 
(1 962'ye 

1 965 nispetle) 
yüzde 

6.921 1 63 

48.520 180 

(Bu soyılar Tarım Bakanlığından alınmıştır) 

Kolektif işletmenin kuvvetlendiğin i  gösteren başlıca işa ret, maddi temel 
olduğu için, bu temelle i lg i l i  sorunların çözümü, en önemli amaçlarda n 
biri sayı labi l i r. 

Kolektif mü lkiyet genişledikçe. kooperatif üyelerinin sosyalist bilinci de 
gelişiyor. Kooperatife üye o lmuş köylüler uzun süre kolektif işlitmeye 
«bizim işletme» diye bakamıyor. Kooperatife girdikten sonra bile. köylü
ler uzun süre kolektif mülkiyete, özel mülkiyete ve özel toprak parçasına 
verdikleri önemi veremiyorlar. 

Kolektif mü lkiyet genişledikçe. her kooperatif üyesi kolektif servetin 
arttırı lmasına daha büyük bir istekle kotı ldıkça, «herkesin» olon mal ları n  
önemi artıyor. Kooperatiflerin serveti a rttıkça do, kooperatif üyeleri bu 
servete kendi mal ları diye bakıyor. üye bulundukları kooperatifi n emeğiyle 
sağ lanan ürünlerin değerin i  an l ıyorlar. 

Kooperatifler kuruldukça, sosyalist ekonomi kuvvetlendikçe. toplumsal 

üretimde köylii sınıfının yeri ve oynadığı rol değ işiyor. Kişisel işletim siste
minde, toprak mü lkiyeti, çal ışanlarlo . çalışmadan başkasın ın  emeğini  
sömüren, bu emeğin ü rünlerini kendilerine mal edenler arası nda bir hudut 
teşkil eder. Toprak mülkiyetin in  itibarı n ı  tayin eden ölçü de bu mülkiyettir. 

Kooperatifler. insan ın  insanı  sömürmesine son vermiştir. Kapitalist 
ü l kelerde olduğu gi bi. insa n ı n  değeri artık servetine göre değil ; sağla
dığı  emeğe, ça lışkanl ığ ına,  yeteneklerine göre ölçüıüyor. Macar Sosyalist 
Işçi Partisin in  köylerde izlediğ i politika n ı n  temel prensipi şudu r :  Koopera
tifIere üye olon köylüler eski durumları n a  göre değ i l ,  kooperatife sağla
dıkları emeğe, kolektif işletmeye karşı ta kındıkları tutu ma göre değerlen
diril melidir. Sosyalist ekonomide nasıl çalışılu? Kim çalışıyor? Kolektivite 
lehine ne yapıltyor? Kolektivite lehine kim çalışıyor? Kooperatif üyelerinin 
faaliyetin i  değerlendirirken kul lanı lacak başl ıca ölçü budur. 
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Kişisel işletmelerde. iş bölümü ve çalışma düzeni ai le çerçevesi içinde 
ka l ı r  ve özel toprak mül kiyetine bağ l ıd ı r. Kooperatiflerde ise. çal ışma 
düzeni büyük işletmelere özgü işbölümüne göre tesbit edi l i r. Her üyenin 
yapacağı iş. mülkiyetinde bulunan toprak mikta rına göre değil. yetenek
lerine. bilgisine göre tayin edi l i r. Macaristanda. bütün yöneticilere git 
gide kolektivitenin çıkarları göz önünde tutularak. yeteneklerine. üstün
lüklerine göre seçi lmekted ir. Eski toplumsal durumları hesaba katı l mıyor. 
Ama bu prensibin hemen ve olduğu gibi  kooperatiflere de uygulanabi le
ceği şüphelidir. 

Köylüler a rasında. eski s ınıf  böl ümünün. servetler a rasındaki ayı rı mla
rın kal ınt ı ları gibi .  kooperatiflerde. bugünkü şa rtla ra uymayan eği l imler 
her ha lde daha uzun süre devam edecektir. Böyle olması normaldır. 
Çünkü orta köylüler kooperatife daha çok toprak. daha çok a raç sağ
lamışt ır. 

Eski ve yeni sistem a rasındaki benzerl ikler ve çel işmeler. mal ları n  dağ ı 
tı m ında da belirmektedir. Sosyal ist prensipe göre. kooperatif üyesine 
sağlanan gelirin en büyük kısmı. emeğin  nitel iğine ve niceliğine bağ l ı 
d ı r. Bu  dağıt ım prensipi g itgide kuvvetlenmektedi r. Macar Sosyalist işçi 
Partis inin köylerde izlediği politika nın özel l iği  şudur: Bütün ça balarıyla. 
kooperatiflerin genişleti l mesi ne ve yayı lmasına ; kooperatif üyesi olmuş 
köylüleri n  birl iğ ini  ve sosyal ist i l işkilerini kuvvetlendi rmeye ça lışa n  Parti. 
eski ayırı mları ve diğer çelişmeleri de göz önünde tutuyor. Sübjektif ve 
objektif şa rtlar  meydana geldikçe. Parti. i l işkilerin kurul masında yeni yeni 
adımlar atıyor. 

lJretim kooperatiflerinde üyelere ödenen toprak faizi bu politika nın bir 
örneğidir. Daha 1959 yı l ında. - ya ni köylülerin kitle hal inde kooperatif
Iere g irmeye başladığ ı  tarihte - Macar Sosyal ist işçi Partisi Merkez Komi
tesi kooperatif üyelerine. mül kiyetlerindeki toprağın değerine göre. gel ir
lerin ufak b ir  kısmını ödemeyi teklif etti. Son yıl larda kolektivitenin genel 
gelir inin % 6-S'i kooperatif üyelerine toprak faizi şeklinde öden miştir. 

Bu ted bir toprak sahibi köylü lerin kooperatiflere üye olmasını  sağladı .  
eski büyü k toprak sahi plerin in de kolektif ça l ışmalara katı lmaların ı  sağ
ladı. Topra k faizi yaşl ı lar  ve hastalar için oldukça önemli bir gelir kay
nağı teşkil etmekted ir. 

Topra k faizi eski toprak sahipleriyle toprağı hiç bulun mıyanlar  ara
sında çeşitli çatışmalara yol açıyor. Bazıla rına göre. bu gelirin ka ldırı l
ması. kooperatifleşmiş sosya l ist köylü sınıfın ın  oluşumunu kolaylaştırır. 
Ama bu görüşü savunanlar. emeğe göre dağ ıtı m prensipi açısı ndan hakl ı  
olmakla beraber. çok önem li  bazı noktaları unutmuş oluyorla r. Koopera
tifler bir kitle ha reketi hal ine geti rildiği zaman. kooperatif üyelerin in  
büyük çoğunluğunu teşkil eden köylü ler. eski rej i mde ta rım işçisi değildi. 
toprak sahibidiler. Bu bakı mdan toprak faizi çoğunluğun çıkarlarına hiz
met eden bir tedbirdir. 
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Toprok faizine sadece küçük-burjuva zihniyeti ne yapı lmış bir taviz diye 
bakmak yanl ış olur. Parti bu tedbire kara r  verirken iki amaç güdüyordu:  
Köylülerde kooperatif üyesi olma isteğin i  uya ndıracağın ı ,  öte yandan 
toprak mü lkiyetine karşı duydukları bağl ı l ığ ı  unutturacağın ı  umuyordu. 
Pa rtinin bu görüşü her halde doğrudur. Çünkü kooperatifler geliştikçe, 
emeğe ödenen gel ir  arttıkça, toprak faizin in  önemi azalıyor; öte yandan 
küçük-burjuva zihniyetinde de değişikl ikler meydana gel iyor. 

Toprak faizi, tarımda gerçekleşen sosyalist dönüşümlerden önceki top
rak mülkiyeti i l işki lerini ,  ve bu i l işkilerin köylü s ın ıfında meydana getir
diğ i ayırı mları yansıtıyor. 

Evin bitişiğindeki toprak parçasın ın  sağladığı  gel ir  de bu eski ayırım
ları di le getiren bir ka l ıntıdır. Bu konuda Macaristan Sosyalist Işçi Par
tisinin tarımda izlediği politikan ın  önemli bir özel l iğini  bel i rtmeliyiz : 
Parti, bütün tarım üretimini geliştirmeyi; köy evlerinin bitişi ği nde ki toprak
ların teşkil ettiği potansiyelden en akli şekilde yararlanmayı bir arada 

yürütebiidi. 
Topra k  fa izi g ibi ,  evin bitişiğ indeki topra kların oynadığı  rol, Parti poli

tikasına uymayan tenkitlerle karşı laşıyor. Bazı larına göre, bu topraklar 
«bir a n  önce kaldırı lma lıdır, çünkü bunlar kolektif işletmenin kuwetlen
mesini köstekleyen başlıca engeli teşkil ediyor.» Başkaları ise bu toprak 
m iktarın ın  genişletil mesinde herha ngi bir sakınca görmüyor. Bu görüş
lerin ikisi de hatal ıd ı r. Bu topraklara, kolektif işletmenin karşısında ufak 
bir kişisel işletme diye bakanlar da yanı l ıyor. 

Gerçekte bu topra klar kolektif işletmeyi, ü retim kooperatifi n i  tamam
layan orga n ık  bir unsurdur. Iktisadi  bakımdan, köylü ai lelerinin,  hatta 
bel i rl i  bir ölçüde, şeh i r  halkın ın  gıdasını  da sağlayan bu toprakların 
ü reti mine daha uzun süre i htiyacı mız olacakt ır. Bu noktayı göz önünde 
tutan Partiyle hükümet, kişisel ü retim i  büsbütün yok etmek istemiyor; bu 
ü retimden yara rlanmaya bakıyor. Ama kolektif işletmeleri gelişti rmeye 
gayret ediyor, şehir ve köy halk ın ın i htiyacı n ı  sağ lamak üzere ü retim 
kapasitesini yükseltmeye ça l ışıyor. 

Bugün sosyal izmi kurma şartları içinde, toprak faiziyle eve bitişik top
rakla r, siyasi ve i ktisadi zorunluluklard ı r. Köylü s ınıf ın ın eski ayı r ımların
dan kala n  bu unsurları doğru ola rak değerlendiri rsek, köylüler a rasın
daki birl iğin kuvvetlenmesine yard ı m  etmiş oluruz. 

Izlediğimiz ta rım politikası, gerçekleri daima göz önünde tutmakta, bu 
çelişmeleri hesaba katmaktadır. Yeri nde ve vaktinde a l ına n  tedbirlerin 
etkisiyle hafiflemeye başlayan bu çel işmeler yine de daha uzun süre 
devam edecektir. Bu çelişmelerin, zaman za man, kısa b ir  süre için de 
olsa, keskinleştiği; iş bölümü, mesleki eğitim, gibi nedenlerin veya emek
çilerin yürüttüğü faa l iyetten doğan şartların etkisiyle, kooperatif işletme
lerde beliren yeni çelişmelere katı ld ığ ı  oluyor. Ta rı m pol iti kamızı büyük 
bir sabırla  uyguluyor; kooperatifleri ve dolayısıyla çağdaş büyük ü retim i  
kuwetlendiriyor, bu  çelişmeleri yavaş yavaş kaldı rmaya ça l ışıyoruz. 

681 

TÜSTAV



Kooperatifleşmiş birleşik sosyalist köylü sınıfının oluşumu: 

sübjektif şartlar 

Kooperatiflerin içinde birleşen köylü sınıfın ı n  gün lük  çalışmaları, kolek
tif işletmenin sosya list özünü kuvvetlendiriyor. Bununla beraber, i ktisad i  
başarı ların otomatik b i r  şeki lde insanda sosyal ist zihniyeti gelişt ireceğini  
sa nmak yanl ış olur. Bi l inç daima daha geç gel işiyor, yaşa ma şekl in in 
hız ına uyuya mıyor. Ostel ik, geçmişin mirası  daha uzun süre kooperatiflere 
üye olan köylülerin yaşantısında da yer edecektir. Bu şartlar içinde, poli
tik, ideoloj ik  ve kültürel eğitime büyü k önem vermek bir zorun lu luktur. 

Eğitici, politik ve kültürel çaltşmalar kooperatif üyesi köylü s ınıfın ın  
birl iğ in i  ve  sosya l ist gelişimin i  sağ laya n önemli b i r  etkendir. Köylü ler 
kooperatiflere kitle hal inde g irdiği dönemden önce ve sonra, sınıf savaşını 
yürütürken, ik i  büyük güce ka rşı koymak zorunda kald ı k :  bunlar, özel 
işletme sahiplerin in tutucu z ihniyeti (kooperatiflere g i rmelerini sağlaya
bil mek için çeşitli yollara başvurduk) ve küçük işletme sisteminde gelişen 
kapital ist eği l imlerdi .  Ta rım, sosyal ist temellere göre yeniden kurulduğu 
dönemde, s ınıf  mücadelesi ta hmin ettiğ imiz kadar şiddetli olmadı. Düş
manlarımız, bu büyük toplumsal  dönüşümün başlıca özel l iğ in i  teşkil eden 
tartışmalardan, tereddütlerden ve kişisel çatışmalardan yara rlan ıp siyasi 
bir hareket d üzenliyemediler. Tarım, sosyal ist temellere oturtulduktan sonra 
da, düşma nları mızın siyasi etkisi daha da azaldı,  sosya lizme bi l inçle karşı 
gelen güçler daha da yalnız kaldı .  

Hiç şüphesiz, bu güçler zayıf düştü, ama büsbütün ortada n kaldırı la
madı.  Rej imimize karşı olan lar  dolaysız bir siyasi ha rekete gi rişemiyorlar. 
Kooperatiflere doğ rudan doğruya saldıramıyorlar. Kul landıkları taktik, 
geçici zorluklardan, kooperatif faal iyetindeki eksikl iklerden faydolanıp 
d is ip l in i  bozmak, herkeste şüpheler uyandırmak, ve çatışmeleri keskin
leştirmektir. Geçirilen bütün tecrübelerden anlaşıld ığına göre, bu ta ktiğ in 
başarıya ulaşıp u laşmaması, kooperatiflerin iktisadi organizasyonuna bağ
l ıd ı r. Kooperatifleri güçsüz veya düzensiz olan köylerde, düşma nlarımız 
geçici de olsa bir tdk ım zorlukla r çıkartmayı başarıyarlar. Ama kooperatif
Ierin d urum u  sağl a m  oldu mu, bize karşı olan güçlerin herhangi bir 
siyasi etkisi olmuyor. 

Köylerdeki gerici siyasi güçlerin büsbütün ortadan kaldır ı lması daha 
çok ik i  etkene bağl ıd ı r :  I ktisadi ça l ışmaları n  başarıyla yürütülmesi, ve 
toplumsal  bi l i ncin sosya l ist a nlayışa va rması. 

Bu a landa Marksist-Leninist prensiplere göre hareket etmemiz, dikkatlı 
ve sabırl ı  o lmamız gerekiyor. Köylü lerin zihniyetini,  a l ışkanl ık ların ı  göz 
önünde tutmak,  kooperatifleşmiş köylü sınıfında sosyal ist bi l imin hızla 
gelişmediğin i  hesaba katmak ıôzımdır. Kooperatiflere g iren yeni  üyelerin 
yeni hayata a l ışma ları vakit istiyor. Bu özell i kleri hesaba katmayan eğitim 
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metotları başarıya uğrayamaz. Ama bu özel l ikler göz önünde tutulurso. 
süreci hızla ndırmak mümkün olur. 

Çal ışmaları n  düzene konu lması. ücretlerin tespiti sorunları bugünkü 
d u rumun t ipik örnekleridir. Uzun ve çetin çal ışmalar  gerektiren tarım 
kol larında üretimi arttırmak i stiyorsak. üretici g üçlerin bugünkü düzeyinde. 
kooperatiflerin makineleşme seviyesi göz önünde tutulara k. kooperatiflerin 
büyük bir kesiminde «a i lece ça l ışma düzeni» (ya ni  aile fertlerin in ça l ış
maya katı lması) ve bu d üzene bağ lı ücret sistemi. kaçı n ı lmaz şekillerdir. 
Kooperatiflerin başvuracağı metotlar şunlardı r :  çok iş ve bakı m istiyen 
ü rü nlere ayrı lan toprakların a i leler a rasında bölünmesi; ürün hal inde 
prim veri lmesi; iş g ünlerine göre ücret öden mesi. Son yı l larda geçiri len 
tecrübeler bize şunu gösterdi : kooperatifleşmiş köyl ülerin an layışına uyg u n  
düştüğü için. üretimi teşvik eden bu basit çalışma düzeni ve bugünkü 
ücret sistemi uygulama zorunlu luğ u  kabul edil ince. iş ler hemen daha iyi 
gidiyor. Bu metotları kul lanmak. toprak sahibi eği l imleriyle ve zihniyetiyle 
uzlaşmak. bunlara taviz vermek. veya sosyalist prensipleri ma ntı kla uygu
lomamak demek deği ld ir. Mahsulu a rttırmak. köyl ülerin hayat şa rtları nı 
yükseltmek. ülkenin besin ihtiyacını  sağ lamak, kolektif işletmeleri geniş
letmek. böylece de kooperatiflerin sosya list özü nü kuvvetlendirmek için bu 
metotlaro boşvu ruyoruz. 

Yönetim ve organizasyon biçim ve metotla rı değişmez kaideler değ i ldir. 
üretici güçlerle. ü retim i l işki leriyle beraber onlar do değişir. Sosyalist 
rej i mde. ü retim i l işki lerinin.  üretici güçleri n gel işmesine para lel olara k. 
daha mükemmel hale geldiğ ini ; yönetim ve organizasyon şekillerin in  
değiştiğin i  görüyoruz. Şartlar. bütün ayrı ntı larıyla incelendikten sonra. 
duruma uyg un düşecek tedbirlerin a l ınması ; katiyen acele edil memesi; 
henüz olg unlaşmamış şartlar içinde, yeni a maçların tespit edi l memesi, 
yeni metotların  kul lanı lmaması  şartiyle ancak. yönetim şekli doğru ola
bi l i r. öte yandan. yöneticiler daha olumlu  şartlar yaratma k ;  kooperatif 
üyeleriyle anlaşara k, eskimiş bütü n metotlardon ve şekil lerden cesaretle 
vazgeçmek zoru ndadırlar. 

Köylerde yürüttüğümüz ideolojik çal ışmalar çerçevesi içinde. kooperatif 

üyeleri arasında ko/ektivist anlayışın oluşumu; küçük-burjuva zihniyet 
kalıntılarına ve bireysel eğilimlere. bencilliğe. kamu işleri alanında ilgi

sizliğe karşı yürütülen savaş sorunları özel bir dikkatle ele alınmalıdır. 
Bu ça l ışmalar kooperatif üretim i l işkilerin in kuvvetlenmesine dayanır. 
Ama ideolojik savaşı devam ettirmek de şarttır. Doğrudan doğruya ka
nuna karşı gelmediği ha lde. kolektivitenin çıkarlarına zara r  veren ben
cilliği yokedecek bir hava yaratma k  zoru nludur. 

Bireysel eğ i l imler köylerde ideolojik bir ak ım şekl ini  o lmaktad ı r. Yüz 
yı l lar boyu nca, bu eğ i l imler özel mülk iyet temeline dayanan. sistemin 
özel l iğ in i  teşkil etti. günlük işlerle. insanların  davranışlarıyla dile geldi. 
Ta rı m sosyalist temeller üzerinde kuru ldukta n son ra bile. kolektif bi l incin 
kuvvetlenmesi, objektif şartları n  sonucudur. Kooperatif sisteminde kolek-
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tif mülkiyet, kolektif çal ışmo, bu sistemin sonucu olan gel ir  dağıtı m ı ,  
kolektivist anlayış ın meydana gel mesine yard ım eden u nusurlard ı r. Bu
nunla beraber, objektif şartları n  ta m anlamiyle etki ya pabil mesi için, 
ideoloj i k  çal ışmalarla desteklenmeleri şarttır. 

Bireysel eği l imleri n yok edil mesi, kolektivist z ihniyetin gel iştirilmesi, 
çal ışmanın büyük üretim prensi pine göre düzene sokulmasına, kolektif b ir  
çal ışma hal ine gelmesine bağl ıd ı r. En etkili eğitim metodu da budur. 
işletmenin içinde işbölümü gel iştikçe, kooperatif üyesi şu gerçeği a nlıya
caktı r :  diğer üyelerin sağladığı  emek, kendi emeğini daha etki l i  hale 
getiriyor, kendi emeği ise başkalar ın ın çabalarını  başa rıya ulaştırıyor. 
Böylece bireysel eği l imler azal ıyor. Bu hal devam ettikçe, b ireysel a l ışkan
lıklar yavaş yavaş kayboluyor; eskiden sadece kendini  d üşünen bencil bir 
adam kolektiviteyi düşünmeye başlıyor. 

Kültürel çaltşma/ar, genel ve mesleki eğitim de kooperatiflerdeki köy
lü leri n birl iğ in i  kuvvetlendiren etkenlerdir. 

Köylü s ınıf ın ın yüzyı l lar boyunca biriktirdiği  tecrübeleri küçümsemek 
yanlış olur. Bu tecrübeler kooperatif ü reti mine büyük faydalar sağlayabi
l i r. Bununla beraber, büyük tarı m işletmelerin in  meydana gelebil mesi için, 
özel bi lgi ler, yüksek bir  kültür şa rttır. Bugün gereken mesleki bilgi ler 
elde etme imkan ı  herkese sağlanmıştı r - eski ta rım g ündelikçisine olduğu 
gibi  eskiden orta köylü olana da.  Çünkü a rtık önemli olan durumları 
değil ,  sadece yetenekleri ve okuma istekleridir. 

Köylerde kültür a lanında da köklü değişiklikler meydana gelmektedi r. 
i kinci dünya savaşından sonra köylerimizin sadece % 39'unda elektrik 
bulunuyordu. Oysa kooperatifleşme sistemi gerçekleştikten sonra, bütün 
köyler elektrige kavuşmuştur. 

Kapitalist Macaristanda birkaç köyde anca k sinema salonu bulunu
yordu. Bugün ise her köyün bir  s ineması var. Evlerin hemen hemen hep
sinde radyo bulunuyar. Kal ifye ta rı m işçileri yetiştiriliyor (örneğin, makinist 
ve traktör şoförü sayısı 100.000'i buluyor). 1 0.000'e ya kı n köylü teknik ve 
i htisas okul larına devam ediyor. Köylerin yaklaşık olara k  % 7S'inde bir  
Kültürevi bulunuyor. Yeni okul ,  kültürevi ve s inema sayısı, klise ve eski 
büyük mal ikhane sayıs ından çok daha yüksektir. 

Idealist görüşlere ve boş inanç/ara karşı en etkili si ıah, sosyal ist büyük 
işletmelerde elde edilen başa rı lar, kültür ve eğitim çal ışmalarıd ı r. Yüz
yı l lar  boyunca d in in  g ücü, korkunç sömürücü rejimden, emekçilerin anl ı
ya madıkları toplumsal ve doğa l  güçlerine boyun eğmelerinden geldi .  
Istismara ve dine karşı savaş yürütebilmek iç in,  insa nlarla yakından meş
gul o lmak, özel ve toplumsal hayatlariyla i lgi lenmek, toplu mu, bütün 
i nsanlara yard ı m  sağlıyabi lecek bir düzene sokmak, kişisel lerin sosyalist 
kolektiviteye, toplumsal faaliyete ve sosyalizmin kuruluşuna katı l malarını  
sağlamak zorunludur. 

Tecrü beleri miz bize şu gerçeği gösterdi : Sosyalizm davası dine bağl ı  
olanları da kendine çekebi l ir. Dindarlara karşı benimsediğimiz tutum 
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g ünden g üne değişmektedir. Komünistler dindarlada bir a rada sosyaliz
min kurulması için gereken günlük ödevleri açıkl ıkla. gizli maksatlar  
beslemeden. yerine getiriyorlar. Kooperatiflerde din veya d insizlik ayırımı 
d iye bir şey yoktur. Kooperatif üyeleri nin faaliyetini değerlendirmek için 
kul lanı lan tek ölçü. kolektif ça l ışmalara katı lma nisbetidir. 

Kooperatiflerde elde edilen ve köylülere geleceğe güvenle bakma im
kônını sağlaya n başarı lar. cahi l l iğe karşı yürütülen kültür ve eğ itim çal ış
maları .  batı l i nsanları yavaş yavaş yok ediyor. 

* 

Eskiden sosyalizm. ü retim kooperatifi g ibi  kavra mların.  dünyan ın  en 
ferdiyetçi mahluku olan Maca r köylüsünün «anti-kolektivist ..  kafasına hiç
bir zaman sokulamıyacağın ı  iddıa edenler vardı. Bu g ib i  kehanetlerin 
temelsizl iğ i  a rtık anlaşı lmıştı r. Bireysel ve antikolektivist zihniyet sa rsı l
maz. değişmez bir  a nlayış deği ld i r; özel mül kiyetin hôkim bulunduğu bir 
sömürme sisteminin sonucudur. Yirmi yı ldan bu yana. ulusal ve uluslara
rası a lan larda. ta rım ın  ve köylü s ınıf ın ın sosyal izm yolunda i lerlemesini 
kolaylaştıran büyük değişiklikler meydana geldi. 

Macaristan Sosyal ist işçi Pa rtisinin bütü n faa l iyetinde esin lediği  ma rk
sist-leninist prensipler. yanı lmaz bir  rehberdir. Kardeş partiler. özel l i kle 
sosyal ist ü lkeleri n parti ve hal kla rı da bize her zaman g üvenebileceği miz. 
fevkalôde büyük yard ımlar  sağlamaktad ı r. 
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Hindistan, yolunu seçmek zorundadır 

Kyn Petwas 

Bağ ımsızl ığa kavuştuğu günden bu ya na, Hindistan oldukça önemli 
başarı lar  sağladı. Ama ü lkedeki korku nç yoksul luğa, uta nç verici toplum
sal eşitsizliklere son vermek iç in  daha pek çok çaba sarfed i lmel idir. En  
önemli başarı lar iktisadi a landa gerçekleşmişti r :  Sa nayileşmenin temelleri 
artık atı l mıştır. 1 951 'e nispetle sanayi ü retimin in  hacmi 1965'de 2,4 kat 
a rtmıştır. Çel ik üretimi  1 mi lyon tondan 6 mi lyona; kömür üretimi 30 mi l 
yon tondan 70 mi lyona; elektrik ü reti mi  i se  4,5 mi lyar hektowatt'a n 29 mi l 
yona yükselmiştir. 

Sağ l ı k  ve öğretim a lanlarında da önemli sonuçlar elde edildi.  Bin
lerce okul, yüzlerce kolej ve üniversite kuruldu. Ilk ve orta okul lardaki 
öğrenci sayısında 40 mi lyonluk bir  artış görüldü.  Oniversite öğrencisi 
sayısı 730.000 kadar arttı. Hastanelerde 1 26.000 yeni yatak açıldı.  Doktor 
sayısında 30.000 kadar  bir artış görüldü.  Orta lama ölüm yaşı 1950'de 
32,5 i ken, 1965 de 50'ye yükseldi. 

Hindista n halkı bağ ımsızl ığa kavuştuktan sonra sağladığı sonuçlardan 
hakl ı  olarak gurur  duyuyor. Ama mi lyonlarca H indistanlı için, bu gurur 
d uygusu nu gölgölendiren endişeler çoğaldı .  Halkın u mutları çoğunlukla 
kır ı ld ı .  Bağ ı msızl ık uğruna yürüttükleri uzun savaşlara karş ı l ı k  ha lk  kütle
leri toplumsa l  soru nlara adi l  çözümyol ları bulunacağın ı ,  yaşama şartla
rı n ın  yükseleceğ ini  u muyorla rd ı .  Oysa bu soru nların çözülmesi için hiç 
çaba sarfedi l medi. En g üven i l i r  resmi kaynaklardan an laşı ld ığ ına göre, 
toplumsal eşitsizlikler hafiftiyeceğine daha da keskinleşti. Hindistondo 
bugün çok yayg ın  bir deyi mle, bağımsızl ıktan bu yana zenginler daha 
zengin, fakirler daha fa kir o lmuştur. 

i ktisadi gel işmeden en çok yara rlanan toplumsal s ınıf  ve tabaka lar 
hangi leridir? Plônlama Komisyonu'nun tahmin leri ne göre, 1951 i le  1965 
yı l ları  arasında mi l l i  gel irdeki artış % 60'i geçmiştir. Ama gerek Parlô
mentoda gerek demokratik basında yı l lardan beri yükselen sesler, i ktida r 
partisine şu soruyu soruyor : Mi l l i  gel irdeki artış nereye gidiyor, kimlere 
ya riyor? Başbakan Jawaharla Nehru da bu soruyu soranlarda ndı. Hattô 
1960'da bu sorunu bütün ayrı ntılariyle incel iyecek bi r komitenin  kurul
masını Parlômentoya teklif eden Nehru idi .  

1 960 Kasımında, tanınmış iktisatçı lardan Ka l küta Merkez istatistik Ensti
tüsü Müdürü profesör Prasanta Mahalanobis' in  başkanl ığ ında, mi l l i  gel i 
rin dağ ıtı mın ı  incelemekle görevlendiri len bir Komite kuruldu. Oç yı l 
geçtikten sonra anca k Komite Şubat 1964'te raporunun i l k  kısmın ı  yayın-
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ladı. Bu raporda bel irti ldiğine göre, H indista n toplumunun en yoksul 
tabaka larına (yani nüfusun % 20'sine) mi l l i  gelirin % 8'i düşmektedir. 
Oysa en va rl ık l ı  ta bakalara (nüfüsün % 5'ine) düşen mi l l i  gelir payı 
% 20'dir. Bununla bera ber, yine bu raporda bel i rti ldiğine göre, 1950-51 
ile 1 960-61 yıl ları arasında, ücret i ndeksi fabrika işçileri için 1 0S'den 
1 43,5'e; demir-çel ik  işçileri için de 105,4'ten 1 95,7'ye yükselmiştir. Ama 
i ktidarda bulunan Kongre Partisinin dergisi Economic Review'da bel i r
ti ldiği g ibi, hızla gelişen enflasyon, ücretlerdeki artışı sonuçsuz bıraktı; 
itibari ücretteki artışa rağmen, fabrika işçilEn-inin gerçek ücreti bu iki Beş 
Yı l l ı k  Plôn döneminde (1952-1961)  aza l mıştır. Plô nlama Merkez Komisyo
nuna bağ l ı  Iş ve iş  Bulma Dairesinin geçenlerde yayınladığı  rapor, Hin
distan işçilerin in gerçek ücretlerinde 1 0  yı ldan bu yana herhangi bir a rtış 
olmadığın ı  belirtiyordu. 30 Hazira n 1966 tari hinde fiatlarda % 80 l ik  bir 
artış görüldüğünü unutmıya l ım.  

Çalışan n üfusun aşağ ı  yukarı beşte biri ni teşkil eden 31,5 milyon ta rım 
işçisine geli nce : Mahala nobis Komisyonunun hesa plarına göre, bu un
surları n gel i rinde en ufak a rtış görü lmemiştir. Geçenlerde açıklanan bir 
raporda, Merkez Plô nlama Komisyonu üyeleri nden profesör Rao, iktisadi 
a landa gerçekleşen i lerlemeye rağ men, birçok Hindistanl ın ın  «yoksulluk 
duvarı» nı aşamadığını; köylerdeki hayat şartlarının,  gelişmiş bir ü lkedeki 
a sgari seviyeden çok daha aşağı bulunduğunu bel i rtmiştir. Ta hminlere 
göre, 355 mi lyonluk köy nüfusunun 71 mi lyonu bu durumda bulunmaktadır. 

Emekçilerin içinde bulunduğu çetin şartları bir kat daha ağ ı rlaştıran 
etkenlerden biri de, tamomiyle veya kısmen işsizlik çeken kitlelerin va rlı
ğ ıdır. Ocak 1965 de eski Çalışma Bakanı (Bugün Sanayi Bakanı)  D. Sanji
vaya işsizl iğin durmadan arttığ ı nı söyledi .  Baka nın verdiği sayı lara göre, 
1965 yıl ında. 8 mi lyon insan tomomiyle işsizdi ; kısmen işsiz olanların  
sayısı da 1 5-1 8 mi lyonu buluyordu. Ama 1966 yı l ın ın ortaları nda, ta ma
miyle işsiz olanların sayısı 1 2  mi lyona varıyordu. 

Mahala nobis Komitesinin raporunu yorumlayan i ktisatçı S. D. Wadh
wa'n ın  açıkladığ ına göre, iktisadi  gelişimden yararlananlar bugün işve
renler, işletme sahipleri ve mal i  sermayeyi temsil edenlerdir. Toplumsal 
işitsizlikler ise o lduğu gibi devam ediyor. Maha lanobis Kom itesin in  bu 
konuda vardığı  sonuçları, Reserve Bank of india'n ın verdiği ve gelirlerin 
dağıtımıyla i lg i l i  bilgiler doğrula maktadır. 

Gelirlerin dağıtımı 
(yüzde olarak) 

1953-1 957 

en yüksek gelirli kesim nüfusun % 10'u 28 
nüfusun % 50'i 52 
en düşük gel irl i  kesi m nüfusun % 40'i 20 
buna dahi l  olan en fakir kesimler nüfusun % 1 0'u 3 

1 960-1 961 

37 
48 
1 3  
2 
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Sol muhalefetin kanaatına göre, toplumsal eşitsizlikleri keskinleştiren 
başlıca etken, Kongre Partisi yöneticilerin in  H ind istanda «sosyalist tipte 
bir toplum», sonradan da «demokratik bir sosyalizm» kurma k istediklerin i  
iddia ettikleri ha lde, va rl ı kl ı  sı nıfları n imtiyazlarına son verecek, durum
larını  biraz olsun sa rsaca k toplumsal ve i ktisadi dönüşümlere girişmemiş 
o lmalarıdı r. i ktidar partisinin bazı ideologları ,  Mil l i  Kongrenin zengin lere 
«manevi baskı» yaparak, toplumsal eşitsizliklere son vermeye çalıştığ ın ı  
idd ıa  ediyor, hükümetin politikasın ı  hak l ı  göstermeye çabal ıyorlar. 

Birkaç yı ldan beri, toplumsal eşitsizliklere son verecek, bu a maca göre 
ayarlanmış bir vergi sistemi ıafı çok edil iyor. Oysa tecrübelerden anlaşı l
d ığı  g ibi, bu vergi sistemi gel irlerin eşitsiz değıtımına hiç b ir  çare bula
madı.  Resmi istatisti kler de bunu ispatlıyor: 1 951 ve 1 965 yı l ları a rasında 
gel ir  vergisi üç kat arttı. Ama daha çok emekçilere yükletilen dolaylı ver
g iler 10 kat artmıştır. 

Hiç şüphesiz, H indista n gi bi, nüfusunun dörtte üçü ta rı mla uğraştığı b i r  
ülkede, topra k  mül kiyeti ü lkenin hayatında ve toplumsal i l işkilerde fevka
ıade önem li  b i r  etken hal ine gel iyor. i ktida ra geldiği za man, Kongre 
Partisi, «toprak, to prakta çalışa nlarındır» şiarı nı gerçekleşti recek bir top
rak reformunun zorunluluğunu kabuletmiştı. Gerçekte de 1 947'den bu 
yana köylerde değ işikl ikler meydana geldi. Feodal toprak mülkiyeti 
(zemindarlar) kaldırı ld ı .  Eskiden ortakçı l ı k  edenler, işledikleri toprağı 
satı n a l ıp  toprak sahibi hal ine gelebiidiler. Toprak mül kiyetiyle i lg i l i  
kanunlara göre, bir kiş inin mül kiyetinde bulunabilen azami bir m iktar 
tespit edilecek, derebeylerden a l ınan topra klar köylülere dağ ıtı laca ktı. 
Ama gerçekte, bu ka nunlar işe yaramadı .  Birçok toprak sahibi ,  çeşitli 
h i lelere başvura rak, muazzam mali khanelerini olduğu gibi el lerinde tuta
bi ldi .  Mi lyonla rca köylü haıa topraksızd ı r, yahut da yeteri kadar topra ğ ı  
yoktur. H a l k  Mecl is in in 1965 sonlarında yayınladığı b i r  rapora göre, köy 
n üfusunun % 20'si topra ksızdı r. Oysa ta rımda kul lanı lan topra kların 
% 40'i  derebeylerin ve va rlıkl ı  köylülerin (yani  köylerde yaşayan nüfusun 
% 5'i) elindedir. Devlet, fak ir  köylünün parasiyle eski derebeylerine ve 
büyüktoprak sa hipleri ne çok büyük maaşla r ve tazminatlar  ödüyor. Ocak 
1 965'te topla nan iktidar partisi Kongresinde, partin in Çalışma Komitesi 
üyelerinden Jagj iwa n Ram, toprak reformunun sadece zengi nlere yaradı
ğ ın ı  söyledi. 

Topra k reformu eksik ve cesaretsiz olduğu için, köylerdeki ü retici güç
lerin hayatında h iç  bir değişikl ik olmadı.  Sefa letin yükü altında ezi len, 
tüccar, tefeci, toprak sahibi tarafından sömürü len Hindista n köylüsü, ta rı m 
ü retimini  arttırmak isteğin i  duya mıyor, bu i mkanı bula mıyor. lJl kemiz buğ
day itha l etmek zorunda ka lıyor. Oysa bu ithalata ayrı lan muazzam para
lar, iktisad i  gelişime ayrı labi l i r. Ağustos 1 947 ile Ekim 1 965 arasında, 
H indista n 63,6 mi lyon ton tahi l  ithal etmiştir. Bu da 26,3 mi lya r  rupiye 
mal ol muştur. 1 966 da Hindista n 10 mi lyon tondan fazla buğday ithal 
edecektir. 
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Kongre Partisinin ta rım politikası - bazı l iderlerin sübjektif isteklerine 
ve ba

'
lOn oldukça kesin açıklamalarına rağ men - bugüne kadar, büyük 

toprak sahiplerin in feodal hôkimiyetini s ın ı rlandırmak ;  topra kların bir 
k ısmını  orta köylülere dağıtmak ;  ta rımda devam eden kapital izm öncesi 
işletme ka l ıntı la rına son verip köylerde bazı kapital ist şekil lerin gelişimin i  
sağlamakla yetinm iş, başka amaç gütmemiştir. 

ii 

Mahalanobis raporunda belirtilen, mi l l i  gelir in dağıtı m iyle i lg i l i  büyük 
eşitsizlikler, bu raporun yayınlanmasından önce bi l i niyordu. Ama bu dağı
nık ve eksik bi lgi lerin doğruluğu inkôr edi l iyordu. Oysa bugün a rtık bun
l a r  resmen kabul ed i lmektedir. Kongre Partis inin progra mına, «demokra
tik bir sosyalizm» kurma isteği n e  samimiyetle inanan birçok partili, rapor 
açıklandıkta n sonra, Parti yönetici lerinin, tekellerin her alana yayı lma
s ına engel olacak, emekçileri n şartlarına çare bulacak tedbirler alacak
larını umdular. Ama h iç bir şey yapı lmadı.  Part inin bazı l iderleri, kütleler
den el lerindeki ile yetinmelerini ; «ülkenin hızla gelişmesini kolaylaştırmak 
iç in .. «yersiz» ve «aşı rı» isteklerde bulunmamaların ı  istemektedirier. Bun
ları n  a rasında Sosyalist Halk  Partisin in  eski l ideri, Asoka Mehta da bu
lunuyor. Bug ün Plô nlama Bakan ı  olan Mehta, Jaypur üniversitesi nde 
yaptığ ı  b i r  konuşmada, Partin in  bu konudaki görüşlerin i  açı kladı :  iktisadi  
gel iş imin bugünkü şartları içinde, halk tüketimin i  «aşırı» b ir  şekilde a rt
tırmayı d üşünmemelidir. Hayat seviyesini yükseltmeye ça l ışmak, iktisad i  
kalkın mayı teh l ikeye sokmak demektir. Bugünkü dönemde amaç, b ir  yan
dan «ça baları arttırmak», öte yandan «daha az tüketim malı kul lanmak» 
olmal ıd ı r  . . .  Mahta'nın ta hminleri ne göre, bu dönem 1 5-20 yı l  sürecektir. 
I ktidar  partisin in  diğer l iderleri de bu kanaata katı lmaktadı r ;  gelişme 
plônlarına gereken yatı rı mları n  sağlanabil mesi için emekçi ler kemerleri 
s ıkmak zorundadır. 

Bu görüşe naza ri b ir  temel de a ran ı lma ktadır. Asoka Mehta'nın ileri 
sürdüğü ka nıt da şu: Batıda da kapital izm yeni gelişmeye başladığı dö
nemde durum, Hindistan ın  bugünkü durumundan daha parlak değ ildi .  
Başka bir deyimle, Asoka Mehta'ya göre, Hindistan emekçi kitleleri, bu
g ünkü tarihsel şartlar içinde, kapitalist gelişmenin doğurduğu en korkunç 
devirleri yaşa mak zorundadır. 

Mehta maaşının b ir  kısmın ı  Devlete bağışla maya hazır olduğunu söy
ledi, ve vata ndaşlarını aynı şekilde davranmaya çağ ı rd ı .  Oysa, bi l indiği 
g ibi, bu gibi  çağrı ların  gerçeklerle i lg isi yoktur. Zengin s ın ıflar, yıl lard ı r, 
Gandhi döneminden beri tekra rla nan bu çağrı lara kulak asm ıyor. Bunu, 
yukarıda verdiğimiz, mi l l i  gel irin  dağıtı miyle i lgi l i  resmi istatistiklerden, 
sermayenin belli el lerde toplandığını  meydana vuran daha başka sayılar
dan anlamak kolaydır. Ka mu oyunun baskısı karşısı nda, hükümet, 1 964 
yı l ında, tekellerin gelişme eğ i l imin i  inceliyecek bir komisyon kurdu. Bu 
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komisyonun geçenlerde açıkladığı rapora göre, 1 947 i le 1 964 yı l ları ara
sında anonim ş irketlerin efektif sermayesi üç kat artarak 4,8 milyar rupi
den 1 4,6 m i lyara yüksel miştir. Bu artışa para lel olarak, tekeller bir kat 
daha güçlendi, sermayenin merkezleşmesi ve bel i rl i  ellerde toplanması 
süreci hızla ndı. 1 964 y ı l ın ın başlarında 75 iş g rupunun efektif sermayesi, 
Hindista nda bulunan 25.000 özel şi rketin elindeki sermayenin ya rısına 
ya klaşıyordu. Bankalarda da sermaye belli e l lerde toplanmaktadı r :  1 963 
de çok kuvvetl i  tekellerin kontrolünde bulunan 5 büyük bankanın  kasa la
rı nda 3.7 mi lya r rupi (başka bir  deyimle bütün banka sermayesinin 
% 40' i) bulunuyordu. Kom isyon raporunda belirti ldiği  gibi, i ktisadi  g ücün 
belli ellerde topla nması, kitlelerin büyük iş çevrelerine karşı duyduğu 
d üşmanl ığı  arttırmıştır. Bu düşma nl ığ ın  temeli nde, büyük sermayenin de
mokratik müesseselerin işlemesine engel olduğu, siyasi hayatı olumsuz 
yönden etki lediği ka naatı bulunuyor. 

iii 

Hindistandaki sağcı güçler, yabancı sermayeye karşı izlenen politikan ın  
gözden geçirilmesini israrla istiyor. Bu güçlerin desteği nden yararlanan 
Batılı tekeller, ülkenin içinde bulunduğu güçlüklerden - özel l ikle büyük 
kamu işlerine ayrı laca k dövizin bulunma masından - faydalanarak, Hin
dista n ekonomisine gittikçe sokulmaktad ı r. Bağ ı msızl ığa kavuştuğumuz 
g ünden bu yana, Hindistanda yatırı lan özel yabancı sermayenin tutarı 
1 948 de 2.558 mi lyon rupiden, 1 965 de 7-7,5 mi lya ra yükselmiştir. 

Bu son yı l larda, yabancı ve yerli özel sermayeler a rasında işbirl iğ i  a rt
m ıştır. Hi ndista n basın ın ın  verdiği  bilg iye göre, 1 965 yılı orta ları nda i ki 
sermaye arasında 1 .495 a nlaşma a ktedi lmişti .  

Hiç şüphesiz, bugün büyük yerli sermaye i le yabancı tekeller a rasında, 
hiç bir çel işmenin bulunmadığın ı  iddia edemeyiz. Yerli büyük burjuvazinin 
içinde, yabancı sermaye i le işbirl iği yürüttükleri halde, ya bancı tekel lerin 
a mansız rekabetinden zara r  gören iş  adamları veya çevreleri bulunuyor. 
Büyük yerli şi rketlerin, b i r  iş sektöründe ya bancı tekellerle işbirl iği yaptığı ,  
a ma başka bir sektörde bunlara karşı savaştığı çok oluyor. 

Bununla beraber, hiç müba lağa etmeden şunu söyliyebi l i riz : keskin
leşen toplumsal çelişmelerin ve Hindistan ın  seçeceği gelişme yolunu tes
pit için yürütülen savaşın etkisiyle, büyük burjuvazinin özel yabancı ser
mayeye karşı ta kındığı  tutum belirli bir şeki lde değişmektedir. Bugün 
büyük yerli burjuvaziyi temsil  edenler, özel ya bancı sermayenin Hi ndistan 
ekonomisine sızmasına karşı savaşmıyor, aksine bu sıZıŞı kolaylaştırmaya 
bakıyor. Yerli tekellerin buradaki maksadı, toplumsal hayatın her a la
n ında, kendi durumlarını olduğu g ibi, bütün sömü rücü sınıfların da duru
munu kuvvetlendirmek, kapita l ist-ol maya n bir gelişmeye yol açacak şart
ların  bel i rmesini  engellemektir. 

Batı l ı  tekeller de - özel l ikle Nehru öldükten sonra - H indistan ekono-
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mısıne baskı ları n ı  a rttı rdı lar. Bu tekellerin a macı, kendilerine kôr sağla
makta n başka, Hindistanda oluşan toplu msal ve i ktisadi  süreçlere tesir 
ederek, ü lkemizi kapita l ist sistemin yörüngesinde tutmaktır. 

Eylül 1 965 de Hindistan-Pakistan çatışması sıralarında, Amerika ile 
Hind istana Vard ı m  Birl iğine üye olan d iğer ü lkelerin çoğu, bize yaptıkları 
yard ımı  kestiler. Gösterilen sebep, Hindista n ı  daha ı l ımiı bir politikaya 
zorlamaktı. Ama gerçek neden, çok daha önemli  idi : i ktisadi  zorlukları mızı 
arttırarak, Hi ndistandan yeni tavizler koparmak, yabancı ve yerli özel 
sermayeni n  durumunu kuvvetlendi rmek, Batı l ı  devletlerin, özell ikle Ameri
ka n ın  Hindista n üzerindeki etki lerin i  arttı rmaktı .  

O tari hten sonraki bütün olayla r, güdülen amac; daha açıkl ıkla be
l i rtti. Son g ünlerde, Amerikan hükümeti Hindistana iktisadi yardımda 
bulunmaya hazı r olduğunu a çı kladı ; ama bu ya rdı m  için çok daha ağır  
şartlar koşmakta, mi l l ileştirmelere, «sosyal karışı kl ıklara» karşı çeşitli ga
rantiler istemektedi r. 

Amaçlarını gerçekleştirmek için, Batı l ı  devletler Hindistan devletinin iç 
işlerine gü nden gü ne daha açıkca karışıyor. Bu alanda büyük faa l iyetler 
yürüten Amerika, - Hindustan Times gazetesi nde çıkan bir habere göre -
bugün ülkemizdeki paran ın  yarıs ın ı  d i lediğ i g ib i  ku!lanacak duru mdadır. 
Amerikan ta rı m artı kların ın  H indista n pazarlarında satışı, Amerikaya mi l 
yarlar sağlamaktad ı r. Amerika n elçi l iğ i  bu parayı, Hindistan ın  mi l l i  men
faatlerini hesaba katmadan, d i leğince sa rfediyor. Merkez Plônlama Ko
m isyonu üyesi profesör Rao'nun bel irttiği g ibi ,  «ya bancı bir devlet .. (pro
fesör Amerikayı kastediyor) bugün Hi ndistan parasiyle oynıyarak, ü l kemi
zin iç işlerine çok olumsuz etkiler yapabi lecek durumdadır. 

Batı l ı  ve özel l ikle Amerikan tekelleri, Hi ndistan hükü metine işleri nası l  
yü rüteceğ ini öğretmeye kalkışıyor. Şubat 1965'te Ven i-Oelhi 'de toplanan 
Mi l letlerarası Tica ret Odaları XX. Kongresinde, batı l ı  ü lkelerin büyük ser
mayesini temsil edenler, Hindista n gibi gelişme yoluna yeni g irmiş ü lke
lere şu öğütleri tekrar edip durdular: Ozel sektör genişleti lmelidir; fazla 
bir kontrola tabi tutulmomal ıdır; faaliyeti hiç bir şekilde sınırlandır ı lma
mal ıdır ;  iş çevrelerine, tica ret ve sanayi gelişim i  konusunda izlenecek 
politi kanın tespitine katı lma ha kkı veri lmel idir; kamu sektörü, özel teşeb
büsün i lgisini çekmiyen iktisadi olonlardan başka a landa faaliyet yürüt
memel idir ;  ya bancı yatı r ımları isteklendirecek bir hava yaratı lmal ıd ı r, vb. 

iV 

1965 yı l ında Kongre Partisi «sosyalist tipte bir toplum» kurma isteğ ini  
açıkladığı  za man, programın ın  karma bir ekonomi temeline dayonacağın ı  
da söylemişti. Başka bir deyimle, ik i  sektör - ka mu sektörüyle özel 
sektör - ya n yana faaliyet yürütecekti. Kamu sektörü yavaş yava� özel 
sektörün yerine geçecek, i ktisadın  bütün ki l it nokta larını el ine geçirecekti. 
Ama son yı l lardaki olaylar bize ka mu sektörünün - gelişmekle beraber -
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Hindistan iktisadında başlıca etken hal i ne gel mediğin i  gösterd i .  Emekçi 
halk ta bakaları kamu sektöründe mevcut çok büyük kalkınma i mkanları 
konkre bir şekil a lamama ktadı r. 

Gelişme yoluna gi rmiş diğer ü lkelerde olduğu gi bi, Hindistanda da, 
kamu sektörünün genişlemesi ve kuwetlenmesi mi l l i  ekonomiyi daha sağ
lam bir hale geti ren objektif etkenlerden biridir. Sanayileşmenin ve ikti
sadi bağı msızl ığ ın  temelini  teşkil eden ağır endüstrin in  birkaç kolu, ka mu 
sektörü çerçevesi içinde kuruldu ve gelişti. Ama Hindistanda kamu sek
törü, köklü sosyal dönüşümleri gerçekleştirecek bir araç hal ine gelemedi. 
Oysa bazı politikacı lar bu sektörü sosya lizmle bir tutuyorlar. Bununla 
beraber, i ktidar  partisinin resmi yayın larında, ka mu sektörü konusunda 
bazı objektif yazı lar  çıkmaktadır. Orneğin,  Economic Review dergisinde 
profesör Rao şunları yazmaktad ı r :  «Hindistanda, ka mu sektörünün geliş
mesi konusunda, anlaşmazl ıklar çoktur. Orneğin,  bazı ları bu gelişmeye 
sosyal ist tipte bir toplumun gelişimi diye bakıyor, ve bu sonuçtan sevi ni
yor; bazı ları ise, bu gel işmeyi, özel sektöre büyük zararlar veriyor diye 
yeriyorla r  . . .  Oysa bu iki görüş de hata l ıd ı r. Kamu sektörünün gelişmesi 
oto matik olara k  özel teşebbüsü tehdit etmediği g ibi, sosyalist bir toplu
mun a maçların ı  da gerçekleştiremez . . .  » 

Büyük sermayenin avukatl ığ ın ı  yapanlar, sözde ka mu sektörünün etki
lerin i  a rttırmak, bürokrasiye engel olma k için, ka mu ve özel sektörlerin in  
«karışması»nı istiyorlar. Bu görüş kamu sektörünün sorumluluğunu taşıyan
lar a rasında da yayı lmaktad ı r. 

Tekelci sermayenin kontrolünde bulunan büyük gazeteler, ka mu sektö
rünün itibarın ı  d üşü rmek için geniş bir ka mpa nyaya girişti. Halkı, kamu 
sektörünün ka lkı n mayı kösteklediğini ,  özel teşebbüse s ın ın ırsiz bir hareket 
özgürlüğü ta nınmasiyle ancak durumun d üzelebi leceğine i nandı rmak 
istiyorlar. 

v 

Kongre Pa rtisin in  i leri gelenleri arasında bile, bazı gerçekleri kabul 
edenler bulunuyor. Orneğin, bu şahsiyetler i ktisadi  kal kınma tempoların ı  
hızlandırmak için, Partinin i ktidara gelirken bulunduğu vaatleri yerine 
getirmek zorunda olduğunu ; anca k nüfusun en geniş ta bakaları e lde 
edilecek sonuçlara katı ldığı zaman bu kal kınma tempola rı n ın  Hi ndistan ın  
ihtiyaçlarına ve imkanlarına uygun düşeceğin i  söylüyorlar. 

Ama sadece çıkarların ı  düşü nen varlıkl ı  s ınıflar, bu gerçekleri kabul 
etmek istemiyor. iktidar partis inin bazı yöneticileri va rl ık l ı  sı nıf ları n i mti
yazlarına zara r verebilecek tedbirlere hiç yanaşmıyor, bu gibi tedbirlerin 
demokrasi prensipleriyle ve «Hindistan Sosyal izmi» i le uyuşamıyaca k 
«baskl»lara yol açacağın ı  iddia ediyorlar. Ama o zaman insan ın  akl ına şu 
soru geliyor: Tutuklanan, muhakemesiz hapislere atı lan komünistlere, 
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sendika yönetic i lerine yapı lan  baskı da «demokrasi prensipleri» ne aykırı 
değil m i?  

Şu noktayı da bel i rtmeliyi z :  I ktidar  partisinin bazı üyeleri, komünistlere 
ve genel l ikl e  emekçilerin temsilci lerine uygulanan yı ld ı rma ve baskı ted
birlerin i  şiddetle protesto ediyorla r. örneğ in Parlômento üyelerinden Ha
di lkar, komünist mi l letveki l lerin in hapse atı lmasını  şiddetle tenkid etti : 
I ktidar partisi yöneticilerine şiyasi düşma nlarına karşı polis metotların
dan vazgeçip, ideoloj i k  ve pol it ik  yol la rla savaşmolarını tevsiye etti. 

Bazı larına göre Hi ndistan «demokratik bir sosyal izm», «geniş b ir  de
mokrasi» ye yer veren ve herkese eşit olanaklar sağlayan bir  sosyal izm 
kurmaktad ı r. Ama bu iddialarda bulunanlar  şu noktayı u nutuyorlar :  
Gerek yerli, gerek ya bancı özel sermayenin hızl ı  gel iş imine paralel olara k, 
sınıf lar a rasındaki ayırımlar  ve neticede sosyal eşitsizl ikler g ünden güne 
kesin leşmekte ve a rtma ktadır ;  bu şa rtla r  içinde, m ilyonlarca Hindista n l ı  
için, «demokrasi» ve «herkese eşit olanaklar» gibi lôfların hiçbir anlamı 
yoktur. 

Kongre Partis inin iddialariyla gerçekte izlediği  politika a rasında gün
den güne derin leşen uçuru m  a rtı k o kadar göze çarpıyor ki, yönetici çev
relerde bile bu gerçeğ i ka bu l  edenler var. Oca k 1 965'te Hal k  Meclisi 
başkanı ,  Hukam Sing h' in bel irttiğ i  gibi : «Aç bir insan için beş yı lda bir 
oyu nu kul lanmak ne ifade eder? Bu insa n  için gerçekten önemli tek şey, 
en basit hayatı ihtiyaçların ın  sağ lanmasıdır. Bunu do Anayasa kendisine 
vaadetmiştir. Oysa bağımsızl ığa kavuşal ı  17 y ı l  geçtiği halde, bu gerçeği 
itiraf bile edemedik  ... 

Geçenlerde yayın lanan «Beş Yı l l ı k  p lônlardan çıkarı lacak bazı sonuç
lar» başl ıkl ı  raporda, Merkez Plônla ma Komisyonu şu sonuca varmakta
d ı r :  I ktisadi gelişme alanında izlenen pol itika i le sosyal dönüşümler a la
n ındaki politika çel işmektedir. Raporun belirttiğ ine göre, plônlarım ızda, 
toplumsal a maçlar çok geniş ve müphem şekilde ta nımlanmaktadır, bu 
a maçların gerçekleşmesi için gereken metotla ra başvurul muyor, zorunlu 
olon mekanizma ha rekete geçi ri lm iyor. 

Programları n  yerine getiri l mesini engel leyen etkenlerden biri de, devlet 
ida re mekanizmasında, sömürge döneminden beri, çok az değişik l ik yapı l
mış  olmasıdır. Amrifa Bazar Pafrika dergisinde bel irti ldiği  gibi ,  şa rtla r  
değişti, ama devletin bürokrati k mekanizması hiç değişmedi. Hiç şüphesiz, 
bu mekanizmadon, sosyal izmle i lg i l i  iddıaları gerçekleşti rmesini bekl i- ' 

yemeyiz. 
Oldukça önemli i kinci etken de şudur :  «Demokratik sosyal izm .. konu

sunda, Kongre Partisi yönetici lerin in  anlayışları arasında çok büyük fark
l a r  vardır. Bazı la rına göre, «demokratik sosyalizm» rejimi nde, başlıca ü re
tim araçlarının özel mü l kiyeti deva m edecek, büyük işverenler işçi lerin in  
Kvasi .. leri yerine gelecektir. Büyük sermayeyi savunanlar  bu görüşü yay
maya çal ışıyorlar. Başkaları na göre ise, sosya l izmin kurulması çok uza k 
bir geleçekte ancak gerçekleşebilecektir, neticede ü lkenin toplu msal yapı-
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sında köklü değ işikl i klere lüzum yoktur. Bazı yöneticilere göre de. bir  
sosya l ist toplum kurma fikri sadece bir  kayaıd ı r. Ama bunla r bu düşün
celerini pek açı klıyamıyorlar. Bu şartlar içinde. Kongre Partisi Başkanı 
K. Kamaraj. geçenlerde. sosyalizmle ilgili progra mın gerçekleştirilmesi 
için Partin in  «sosyal görüşlerine devrimci prensipler sokmak» zorunda 
olduğunu söyledi. 

Ama Parti n in progra mı n ı  gerçekleştirme sorumlu luğunu taşıyanlar. 
«görüşlerine devri mci prensipler sokmak .. niyetindeler mi acaba ? iktidar 
Partis inin Ocak 1 965 Durgapur Kongresinde meydana gelen bir  olay bu 
bakımdan büyü k an lam taşıyor :  Kongre partisi n in so l  kanadın ın  örgütü 
olan ve Partin in sosyal izmle i lg i l i  progra mın ın gerçekleşmesi n i  istiyen Sos
yalist Eylem Foru mu aynı tarihte toplanmaya ka ra r verd i .  Oysa parti yöne
tici leri, Foru m'un toplan masına müsaade etmed iler. Bu karar bütün dele
geleri hayret içinde b ıraktı. Kongrede ise. Parti n in  sosyal izme ta rafta r 
olduğunu iddıa ettiği halde, bu a macı gerçekleştirmek için h iç b i r  şey 
ya pmamasını  ten kid eden önergelerden hiçbiri ka bul edi lmedi .  

Partin in  Şubat 1 966 da Jaypur'da toplanan son kongresinde de aynı 
metotla r  ku l lan ı ld ı .  Bazı  delegeler Parti yöneticilerini şiddetle yerd i ler. 
Ama Kongre ka ra rları nda bu tenkitlere yer verilmedi. Daha önce düzen
lenen kongre ve konferansıarı n  çoğunda olduğu gibi, bu kongrede a l ınan 
kara rları n  hepsi çok genel açıkla malar şekl in i  a ld ı ;  bu kararlarda, vaade
di len toplumsal ve ekonomik  reformları gerçekleşti rmek üzere başvurula
cak metotlar, izlenecek yol lar  konusunda tek lôf edi lmiyor. 

Ama bu defa, Sosya list eylem Foru m'u toplanabi idi .  Birçok delegeler 
Pa rti yönetici lerinin izled iği politikayı ; çeşitli l iderlerin demokratik sosya
l izm lehine beyanatta bulundukları halde bu vaatlerini gerçekleşti rmeme
l eri ni, veya gerçekleştirmek istememelerini şiddetle tenkid etti. Foru m'da 
hazırlanan muhtıra, özel bankaları n  mi l \ i leştiri lmesin i  ve tahil ticaretinin 
kontrol a ltına a l ınmasını  istemektedi r. Muhtırada yer alan başka bir  tek
l if, tekellerin h izmetinde ça l ışanların  1 967 seçimlerinde aday olara k  
Kongre Partisinin l istelerine a l ı nma masıdır. Ama Hi ndista n bası n ın ın be
l i rttiği g ibi ,  bu muhtıra iktida r pa rtisinin politikasına hiç etki yapmıyacak
tı r. Bunun başl ıca nedeni de şudur :  arada s ı rada ka ra rlar  a lmak üzere 
topla nan Forum l iderleri, pa rti politikasına tesir edebilecek konkre eylem
Iere gi rişmiyorlar. 

Emekçi lerin haklarını elde etmek üzere yürüttükleri savaşın etki lerin i  
aza lta n başlıca nedenler, işçi ve sendika ha reketin in  bölünmüş ha l i ,  d in  
ve kast peşi n-hükü mleri, ve pol i s  baskıs ıd ır. Son zamanlarda bir  g reve 
veya bir gösteriye engel olmak için, hükümet bu hareketleri düzenliyen
Ieri tevkif ettirmekten çekinm iyor. 

Hindistandaki çeşitli sol partiler ayrı ayrı ha reket ediyor. hattô bazan 
a ra la rı nda savaşıyor. Hareket birl iğ i ne temel olacak, yeni bir polit ika 
teklif edecek ortak siyasi bir  plôtform ları yoktur. Bu şartlar içinde, sağcı 
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l iderler, d in ı  veya şovenist teşki lôtlar ;  çetin hayat şartla rı n ın kitlelerde 
uyandırdığı hoşnutsuzluktan rahatça faydalanabi l iyorlar. 

Ama i lerici unsurla r yavaş yavaş şu zorun lu lukla rı n bi l incine varıyor :  
Demokratla r  ortak düşmana karşı b i rleşmelidi r ;  önemsiz de olsa, elde 
edi lmiş haklarının geri a l ı nmasına müsaade edil memel idir ;  en ufa k i ler
leme olanağı kaçırı lmamal ıd ı r. 

Bu şartla r  içinde sol partilerde günden güne gürleşen sesler yükseliyor;  
ortak savaşı yürütebi l mek için asgari bir programın  tesbiti isten i l iyor. Ama 
son olayların - özel l ik le sol partilerin temsi lcilerini bir araya getiren 
toplantı lar  - gösterd iği gibi ,  ortak bir siyasi platformun tespiti, çok 
büyük güçlüklerle karşı laş ıyor. Prensip olarak hareket birliğ ini  kabul eden 
bazı partilerin yöneticileri ortak bir siyasi programın tespitine niyetli 
görün müyor. 

Hi ndista n Komünist Partisine göre, böyle bir programın başlıca a maç
ları, yerli tekellerin faa l iyetin i  s ın ı rlandırmak, kamu sektörünü geniş letmek, 
toprağı bu toprağı  işleyenlere verecek bir toprak reformu uyg ulamak, 
köylülere kredi ler ve daha başka yardımlar  sağ lamak, en mü brem mad
delerin (özel l ikle g ıda maddelerin in) dağıtım ın ı  bütün ül kede kontrol 
etmek, anti-demokratik kanunları yürürl ükten kaldırmak, yabancı tekel
lerin faa l iyeti ni etki l i  bir şekilde s ın ı rlandırmak vb. gibi tedbirlerin a lın
ması ve gerçekleşti rilmesi o lmal ıd ı r. 

Hindista n demokratları zorunlu sosyal reformları n  gerçekleşti rilmesini ; 
i ktisadın h ız la gel iştiri lmesini ; m i l l i  gel irdeki dağıtı m sisteminin değişti ri l 
mesini ; yabancı mü lkiyetin, dış ticaretin ve bankaları n  kontrol a lt ına 
a l ınmasın ı ; yerli tekel lerin yü rüttüğü faa l iyet a lan ın ın  s ın ı rlandırı l masını ; 
köklü bir toprak reformunun gerçekleştiri l mesin i ; eski derebeylerin, mih
racelerin, ça l ışmayan bütün unsurların e l inde kalan ve hiçbir işe ya ra ma
ya n efsanevi servetlerin toplumun ya ra rına ku l lan ı lmasın ı ,  vb. sağ lamak 
üzere, bütün i mkônları n  seferber edi l mesini istiyorlar. Demokratlara göre, 
i ktisadi gel iş im plônların ın  gerçekleşmeSi için gereken sermaye, kitleleri 
sömürerek, yabancılardan kredi ler di lenerek değ i l ;  yine ü lkenin i mkônla
r .ndan faydalanarak sağ lanmal ıd ı r. 

Son zamanlarda i ktisadi zorlukları son derece a rttıran başlıca etken
lerden biri, yönetici çevrelerin ü l kenin karşıs ına çıkan çok çetin gelişme 
sorunlar ın ı  zorun lu luk  haline gelmiş, halkın yararına yapılaca k sosyal 
reformlara g i rişmeden çözmek çabasıd ı r. Büyü k an lam taşıya n bir olay 
da, hükümetin deva lüasyon karar ın ın (eskiden 1 dolar 4,76 rupi ediyordu, 
bugün 7,5 rupi etmektedir) kamu oyunda büyük bir muhalefetle karşı Ian
mış olmasıdır. Bu muhalefette komünistler, sosya listler, hattô birçok 
Kongre pa rti l i leri de vardır. 

Hükümetin bütün sözçüleri, deva lüasyon kara rın ın  yerinde a l ındığ ın ı ; 
ihracatı teşvik, H i nd istan mal ların ı  dünya piyasası şartlarına uydurmak, 
ekonomiyi düzeltmek için bu kararın zorunlu olduğunu ispatlamak ça bası 
içindedir. Ama bütün bu iddia lar, deva lüasyonun gerçek neden ini  bilen 
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bütün H indistanı ı la rı tatmin etmiyor. Çünkü, bi l indiği  g ibi, Hindista nın,  
bugünkü iktisad i  g üçlüklerin i  çözümlemeye yardım edeceğini  vaadeden 
Amerika i le Dünya Kalkınma Ba nkası, Amerikan - ve genelli kle Batı -
sermayesini n  m illi ekonomimize daha kolay sızmasını kolaylaştıraca k şart
lar yaratma k ;  böylel ikle iktisadi  gelişmenin yönelişine ve niteliğ ine tesir 
etmek istiyor. 

Hindistan ın  i lerici ve demokratik g üçleri ıtalyan ve genellikle yabancı 
tekellere sağ lanan i mtiyazları protesto etmekle yetin miyor ;  ha lk  lehine 
köklü sosyal dönüşümleri n  gerçekleştirilmesin i ;  özel l i kle Kongre partis inin 
beyanatlarında tekrar edilen ileri ve reformcu vaadlerin in  yerine getiril
mesini istiyo rlar. Demokratik ve ilerici güçler; tekelci sermayenin, ü lkenin 
üzerindeki etkilerini a rttırmak, varl ı kl ı  s ınıfların ,  i ktisadi  g üçlükleri emekçi 
kütlelerin zararına çözü mlemek çabalarına karşı savaşıyorlar. Hindistan 
demokratik güçleri prensip olara k  ya bancı sermayeye düşman deği ld ir. 
ama mi l l i  çıkarların bu sermayeden zarar  görmemesini şart koşuyorlar. 
Onlara göre, yabancı yard ı m, iç kaynak ve i m kônları seferber etmek 
üzere sa rfedilecek çabala rı desteklemel idir. 

En hayati menfaatlerini savunmak üzere yürüttükleri ve günden g üne 
genişleyen ha reketlerin, günden güne şiddetlenen savaşların etkisiyle. 
emekçi kitleleri ortak hareketler yürütmek zorunluluğunu bil inçle a nla
maya başladı lar. Birkaç eyalette son za manlarda sol partiler arasında 
ha reket birl iğ i  bell i  bir ölçüde gerçekleşebiidi. Ama H indistan Komünist 
Partisi Mi l l i  Konseyin in  Haziran 1 966 da yayı nladığı  bi ldiride bel i rti ldiği 
g ib i ; «Bugüne kadar gerçekleştirilebilen hareket b irl iği ,  daha çok ikti
sadi sorunlarla i lgi l idir. Oysa en önemli siyasi sorunlarda a nlaşmazlıklar 
ve ayrı l ı klar devam ediyor. Sol larda ve demokratlarda görülen bu güç
süzlükten, bu siyasi karış ık l ıktan faydalanan emperyal istlerle gerici güçler, 
sa Idınları nı şiddetlendi rebiliyorla r.» 

Sol partiler, gelecek genel seçimlerde hareket birl iğine varmak üzere, 
çeşitli teşebbüslere geçti. Temmuz sonlarında, sol muhalefete dahi l  9 
parti, önümüzdeki seçimlerde a ralarında m ücadele etmemeyi - prensip 
olara k  - kabul etmiş ; seçim kampanyaların ı  beraber yürütmek. işbirliği 
yapılabilecek seçim bölgelerinde adaylarını karş ı l ı kl ı  desteklemek üzere 
bir  anlaşmaya va rmışlardır. Ama bu partiler ortak b ir  siyasi platform 
tespit edemediler, her pa rti seçmenlerin karşıs ına yine kendi prog ra mı  i le 
çı kacaktır. Bu anlaşmayı imza eden partiler şunla rd ı r :  Hindistan Komü
nist Pa rtisi ; Bi rleşi k Sosyalist partisi ; Paralel Komünist Partisi ; Devrimci 
Sosyalist partisi ; I lerici Parti, Mahagujarat Janat Parishad Pa rtisi ; Işçi
Köylü Partisi ; Sosyalist Birl i k  Merkezi ve Eharatiye Samajwadi Parishad 
Partisi. 

Gerici partiler de bu seçimlerde bi rleşmeye, çabaların ı  tek elden yön et
meye çal ışıyorlar. I ktisadi  ve siyasi durumu doğrudan doğruya etkiliyebil
mek için, yasacı organlarda bulunan temsilcilerin in  sayısını mümkün 
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olduğu kadar  a rttırmaya bakacaklardır. Bu partiler bu amaçlarına var
mak üzere her yola başvuruyarlar, en korkunç oyunlardan çekinmiyorlar. 
Bazı ları sol pa rtilerin yüzüne bile gü lüyor. 

Vi 

I ktisad i  gerika lm ışl ığa karşı savaş yürütebilmek, ü lkenin sanayileşme
sini gerçekleştirmek i çi n  halkın çoğunluğuna hizmet edecek köklü dönü
şümleri n zorunluluğunu ileri sürenlerle ;  yerli ve  yabancı tekel lere her 
tü rlü özgürlüğü tan ı mak istiyenler a rasındaki çatışma çok şiddetl id ir. 
Hiç şüphesiz, tekel ler, kapitalist ekonomiyi hızla «geliştirebi l i r», oma bunu 
yaparken de kitleleri b i r  kat daha sömürü r. 

I lerici güçler - bunların a rasında i ktidar partis inin bazı temsilcileri de 
bulunmaktadır  - yerli ve ya bancı tekellerin kuvvetlenmesine karşı savaşı
yorlar ;  iktisadi gelişimi  h ızlandırmak ve kütlelerin hayat seviyesini  yük
seltmek için, mi l l i  kayna kların seferber edi lmesini istiyorlar. orneğin,  
Ocak sonla rında, Kongre Partisi başkanı K. Ka maraj, iktisadi hôki miyetin 
birkaç elde toplanmasına engel olmak, derebeyl i k  ka l ıntı larını yok etmek 
ve köylerde köklü reformlar gerçekleştirmek üzere, enerj ik  tedbirlerin a l ı n 
masını istedi .  

H i ndistan demokratları için, ü l kenin karşısına çıkan büyük güçlü klere 
tek ça re, köklü iktisadi ve topl umsal dönüşüm lerin gerçekleşmesini sağl ı
yacak, böylelikle sanayide ve ta rımdaki ü retici güçleri özg ürlüğe kavuş
turacak, i ktisadi gelişimi hızlandıracak ve kitlelerin yaşama düzeyini yük
seltecek bir yoldur. Demokratik güçler, tekelci çevrelere günden güne 
ortan bir güc sağ layan kapitalist evrime karşı savaşıyorlar ;  büyük toprak 
sahipleriyle yarı-feodal unsurla rlo birleşen, ya bancı tekelci sermayenin 
yardımından faydalanan tekelci grupların  Hi ndistan ın  bağı msız ve demok
ratik geliş imi  için günden güne o rta n bir tehlike teşkilettığ ın ı  belirtiyorlar. 

H indistan toplumunun ka pital ist-aleyhtarı ve demokratik güçleri, ü lkeyi 
ilerici ve demokratik gelişme yolunda i lerletebilecek köklü reformların 
ivedi l iğ ini  b i l inçle an l ıyorlar. Ama bu güçlerin, ü lkenin iktisadi, siyasi ve 
toplumsal evri minde önemli  bir etken haline gelmesi ; bu evri mi  halkın 
yararına yönetebi lmesi için, a ra larındaki bölünmelere, dağınık hal lerine 
son vermek bir zorunlu luktur. Hindistan halk ın ın çok büyük çoğu nl uğu, 
eşitl iğe, sosyal adalete susa mıştır. Bu  halkın şanl ı  demokratik gelenekleri 
vardır. Bu şartlar içinde, bu halkın, yabancı ve yerli gerici g üçlerle boşa 
çıkacağ ıno, ü lkeye, yüksek mi l l i  menfaatlere uygun düşecek, çok büyük 
çoğunluğun çıkarlarına hizmet edecek bir gel iş im sağlıyabi leceğ ine ina
nıyoruz. 
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S O S Y A L i Z M I  K U R M A  T E O R I  V E  P R A T i ö l 

Yurtseverlik. milli mentaatler. enternasyonalizm 

loltan Komoçin 

Macaristanda temelleri atı l mış olon sosya l izmin tamam lanmasıno çal ı
ş ı lmaktad ı r. Bu temel üzerinde biz im sosyal ist yurtseverl iğimizin iş lemi ve 
ono çizgileri biçimlenmekte, gerçek mi l l i  çıkarlarımız bel irlenmektedi r. 
Bizim mi l l i  duygu larımız  ve mi l l i  guru ru muz, memleketimizde son yirmi 
yı l  içinde gerçekleştirilen köklü sosyal -ekonomik dönüşüm lerle, kültür dev
rim i  ve boşa rı lariyle s ık ı  sıkıya bağ l ıd ı r. Bunun yanısıra ,  ta ri hi mizin i lerici 
ve devri mci gelenekleri, ha lkımız ın büyük evlôtların ın,  mi l l i  kahraman
larımızın örnek a l ın maya değer hayat ve eylemleri de biz im sosyal ist yurt
severl iğ imizin kaynaklarıd ı r. 

Sosyal ist devrimin gerçekleşti ri l mesi ve yeni toplumun temellerin in  atıl
masiyle bağlı olara k  mi l l i  duygular ve yurtseverl i k  bilinci de değ işik l iğe 
uğramakta ve bunlar b irbirini etkilemektedir. Eski  Macarista nda ezgiye 
uğrayan ve sömürülen milyonlarca emekçi, şu geçen yirmi yıl içinde bu 
memleketin gerçek sahipleri, kültürlerini ve duygularını durmadan zen
gin leştiren bi l inçli evlôtla rı o lmuşlard ı r. Büyük yurtseverl i k  eylemleri daima 
gerici s ınıf ıara karşı halk ın hayatını iyileştirme mücadelesi i le bağl ı  ola
gelmişti r. Prolefo rya d iktatörlüğü kurulmasın ın bu ruhtaki an lamı  do,  bu 
tarihsel mücadelenin başarıyla sonuçl an ması ve emekçi lerin ,  yani yurdun 
bütün başarı ların ı  ve maddi-mônevi eserlerini elleriyle yaratan, fakat 
evvelce bu kazançlardan faydalanma olanakları ndan yoksun b ı rakı lan
l arı n, artı k sosya l ist toplumumuzun gel işmesiyle i lg i l i  bütün eylemleri ve 
sonuçların ı  kendi başarı ları olarak benimsemeleridir. 

Macar komünistleri, memleketin gerçek yurtseverleri olara k, Macaristan 
işçi s ınıfı n ın iktidara gelmiş ol masiyle ve halk ımız ın asıl şimdi - geçmiş
tekiyle kıyaslanamıyaca k kada r  - daha iyi ve daha kültürlü yaşama şart
lar ına kavuşmasiyle öğünmektedirler. Memleketimizde sosyal i st toplumun 
kuru l masiyle beraber, emekçi s ın ıfla r do değ işmekte, yeni, sosyal ist sınıf
lar hal ine gelmektedir. Bu bizim mi l l i  bi l incimizin sağ lamlaşmasına etki 
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ya pan bir gerçektir. Bir zamanlar  ezgi altında in l iyen, sömürülen, kavuş
turu lan  proletarya, artı k bi l inçl i ,  örgütlü ve yönetme yeteneğ ine sahip 
egemen sınıf hal ine gelmiştir. Vaktiyle sürekli b i r  yoksul luk içi nde bunalan 
ve iç çel işmeler iç inde bocalıyan, parça-buçuk toprakta didi nen köylülü
ğün yerini, bugün pol it ik bir bütün teşki l eden, kültürü durmadan gelişen 
sosyalist köylü sınıfı a lm ıştır. Işçiler ve köylüler, kendileri ni yalnız yeniden 
yaratırcasına kalk ındırmakla kalmadı lar, kendi ayd ınlarından bir kadro 
da yetiştirdiler. Ve bu kadro çevresinde eski aydın lar  gitgid daha çok 
topluiaşmaya başladı lar. 

Sosyalizm kuruluşunu ta mamlama döneminde, önümüıdeki ödevleri 
başarabi lmemiz için bilinçli b i r  çal ışmaya ihtiyaç vardır, Şüphesiz ki, iş in i  
dürüstlükle yapa n yurttaş, bununla sosyal izmin ü retim güçlerin i  arttır
maya - kendisi henüz apolitik olsa bi le - bir katkıda bulunmaktadır. Biz 
böyle çal ışmayı da yurtseverl i k  olarak değerlendiri riz. Fakat böylesi henüz 
sosyalist yurtseverl i k  deği ldir. Şimdiki dönemde - sınıf mücadelesi ister 
kendi memleketimizde, ister mi l letlerarası alanda sözkonusu olsun - sos
yalist yurtseverl ik  artık  politik ve ideolojik «yükümden serbestlik»le bağ
daşamaz. Ayrı ayrı kişi lerin bi l incinde sosyalizme karşı münasebet i le 
m i l lete karşı münasebet hôlô fa rkl ıd ı r. Böyleleri kendi lerin i  gerçek yurt
sever sayarlar. Oysa böyleleri sosyalizm konusunda onun sadece varlığ ın
dan  ha berdar o lmakta n veya onu pasif olarak kabullenmekten öteye 
geçmiş değ il lerdir. Ne va r ki, memleketi mizin geliştiri l mesi soru nları 
bi l i nçli b i r  kabullenmeyi, yani mi l l i  hedeflerimize a ncak sosyalizmle vara
bi leceğimizin, sosyal izm olmadan mi l l i  kalk ınmomızı sağlıyamıyacağı mızın 
kavranmasını  gerektirmektedir. 

1 950 yı l ları başlang ıcında «günlük başarı lar» dan hoşnutluğun etkisiyle 
reel durumu s ı k  sı k gözden kaçırdığı mız, sosya list yurtseverl iğ in ve proleter 
enternasyonal izminin istemleriyle çelişmeye düştüğümüz bir gerçektir. Biz 
ş imdi  iyi olan bir şeyi, başarı ve i leri ad ım teşkil eden bir  şeyi doğal 
kabul ettiğ imiz  g ibi, hatalar üzerinde, olumsuz belirtiler ve çözülmemiş 
sorunlar üzerinde ısrarla durmayı da aynı doğal l ı kla gerekli saymaktayız. 

Geçmişin özden yoksun boş heyecanına artı k bel bağ lamadığımız gibi,  
hep şüpheci davranıştan da si lkinerek önemli ve tarihsel başarı lara ger
çekçi bir gözle bakmamız ve aynı za manda şimdiki eksikl ik ve güçlüklere 
ciddiyetle eğilmemiz, bunla rı n  özüne nüfuz etmemiz gerekmektedir. Yoksa 
b i r  işçiye, b ir  köylüye, b ir  a ydına, b i r  sanat adamına, bilgine ve hattô 
kendi emeği i le yaşıyan bir küçük burjuvaya sevinç ve hoşnutluk verecek 
olan,  onlarda kıvanç duygusu uyandıracak olan, iyi başarı l m ış b ir  işin, 
bütün engellere, bütün güçlü klere rağmen i lerliyen ve gel işen sosyal ist 
toplumumuzda elde edilen, mi l letlerarası önemi de olan ciddi başarı lar ın 
bi l i ncinden başka ne olabi l ir? Biz reel duruma, gerçekıere daya narak, 
yurtseverl i k  duygusuna ve sosyalist mil l i  b i l ince cesaretle başvurma ktayız. 

Sosyal ist yurtseverl iğ in esas ka rakter çizg isi, o nun, mi llet ve yurt 
, kaderi ile sosyal izmin kaderini ,  sosya l ist toplum düzenini sağ lamlaştırma 
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ve geliştirme dôvasını  ayniyet hal ine getirmesi, b i r  tutmasıdır. Sosyal ist 
yurtseverl ik, sosyal izm kuru luşuna a ktif o lara k  katıl mayı m i l l etin çıkarları 
için mücadelenin yüksek bir şekli an lamında da kabul etmekle bağ l ıd ı r. 
Bunun en önemli beli rtisi de, toplu m  hayatın ın  her alanında - üreti mde, 
politik, kültürel ve sosyal yaşantıda - sosyalist ödevlerin yerine getiri l 
mesi iç in  halk  yığ ın ların ın  b i l inçl i  bir eylem göstermelerid i r. Ya ni  sosya
l ist yurtseverl i k, i nsanın politik alanda, ideolojide, môneviyotında ve duy
gu larında halkın ve mi l letin gerçek çıkarlariyle ayniyet hal ine gel mekle 
belirleşen tutu'mu ve ha reket hattıd ı r. 

Sosyal izm kuru luşundaki devrimci sonuçl a r, işçi egemenl iğ in in gerçek
leştiri l mesi, sömürücülüğe san verilmesi, sosya list ü retim i l işki lerinin kuru l 
ması ve kültür devri minde e lde edilen öneml i  başarı la r  sayesinde yurdu
muz esas itibariyle emekçi ha lk  toplumu hal ine gelmiştir, Bu  ilerleme, 
kendi toplumumuzda hemen de bütün yurttaşlarımızı kapsıyon bir mi l l i  
b ir l iğ i  gerçekleştirmek için m ücadele etmemizi gerekli  ve mümkün kı lmak
tadı r. Sosyal i st temel üzerinde doğan mi l l i  b i rl i k, tari hi mizin yeni çizgisi 
ve sosya l ist yurtseverlikle bi l inçlenmenin yeni kaynağı ve etkenidir, Sömü
rücü s ın ı f  toplumları uzlaşmaz çelişmelerin sancısiyle kıvra nmakta ve bu do 
gerçek mi l l i  birl i k  ola nağın ı  ortadan kaldı rmaktadır. Tersine, b iz im toplu
mumuzun tekvücut oluşu ve bir l iği  her yurttaşın bi l incini,  kendi gücüne 
güvenini ,  m i l letin kuvvetine i nancını  sağ lamlaştı rmaktadır. 

Mi l l i  ıstı raplar, yaşantı n ın  dışına iti im iş l iğ in  bunaitıcı ve trajik duygusu, 
yaln ız l ık, kimsesizl i k  bizim geçmiş ta ri h imiz boyunca yakamızı b ırakma
mış  ve en büyük ozanları mızı değerli sanat eserleri için esinlemiştir. Buna 
karşı l ı k  bugün halk ı mızı n emekçi devletini,  yeni  toplumu kurması ve bu 
yolda önemli başarı la r  elde etmesiyle yurdumuz mi l letlerarası a landa 
tecrit d urumundan çıkmış ve bu oluşum sosyal ist mil l i  bir l iğin kaynakla
rından birin i  teşki l  etmiştir. Bugün Macaristan Halk Cumhuriyeti sosyal ist 
devletler a i lesinin hürmet edi len eşit hakl ı  bir üyesidir ve mi l letlerarası 
politik hayatta m ütevazı, fakat a ktif rol oynıyan bir ü l kedir. 

i i  

Sömü rücülüğe, ezgiye son verilmesi ve uzlaşmaz s ın ıf  çel işmelerin in 
g iderilmesiyle, sosyal ist toplu munda art ık  bir halk ın bir diğerin i n  çıkarları 
zara rına ve bun ları h içe sayarak kendi m i l l i  ç ıkarlarını  gerçekleştirmesi 
gibi  bir durumun maddi temeli  de ortadan kalkmaktad ı r. Bunun gibi ,  
sosyalizm, başl ıbaşına her memleketin içinde mi l l i  b irl iğ in  yaratı lmasını  
nası l  gerektiriyorsa, aynı zamanda sosyal ist memleketler a rasında ü lküleri 
ile çı karlarını beraberl iği  bakı mından ve m i l letlerarası ölçüde bir birl i k  
kuru l masını  da zorunlu k ı lmaktad ı r. Her  sosya list ü l kenin m i l l i  çıkarları 
ş imdi «birimiz hepimiz, hepi miz birimiz için» i lkesrnin mi l letlerarası ölçüde 
uygulanmasını  emretmekted ir. Ekonomik, politik, kültürel ve bi l imsel a lan
larda bağlanan ik i l i  ve çok yön lü an laşmalar  işte bu a maca hizmet et-
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mektedir. Zaten bu amaca pratik olarak ulaşmaya yardı m  kayg ısiyledi r  k i ,  
Avrupa sosya l ist ü l keleri aralarında Ekonomik Yard ı mlaşma Konseyi 'ni ve 
Varşova Anlaşması Teşki lôtı'nı kurmuşla rd ı r. Sosyalist ü lkeler arasındaki 
iki l i  ve çok yönlü anlaşmalar ve işbirl iği, tarihte eşi görülmemiş yeni t ip 
i l işki leri mümkün k ı lmaktad ı r. Bu i l işkiler bi rleştirici bir rol oyna makta ve 
.ayrı ayrı ü l kelerin mi l l i  ve enternasyonal çıkarların ın  gerçekleştiri l mesine 
yard ımcı o lmaktad ı r. M acaristan Ha lk  Cumhuriyetin in  sosyalist ü lkeler 
a rasında ik i l i  ve çok yönlü an laşmalar sistemine katı lması  bizim mi l l i  
çıkarla rımıza tamamen uyma kta ve aynı  zamanda yurtseverl i k  bi l incinin 
eşsiz b ir  kaynağın ı  teşkil etmektedir. Macaristan Halk Cumhuriyeti nin 
sosyal ist ü lkeler a i lesine dahi l  bulunması gerçeği, Macar halk ın ın mi l l i  
g üçlerin in  ve yeteneklerin in  yükselmesinin garantisid ir. 

Her sosya l ist ü lkenin egemenliği ,  başınabuyruk oluşu ve bağı msızl ığı 
çok önemli  bir polit ik mesele, bir prensip meselesidir. Macar halkı ,  o ı;ıun 
en iy i  güçleri 400 yı l  boyunca mi l l i  bağ ı msızl ık için savaştı lar. Türk paşa
larına ve beylerine karşı, Avusturya Habsburg Ha nedanı'na karşı, Hitlerci 
Alman faşistlerine karşı çetin savaşlar verdi ler. Ve bize pek çok kurban 
verdiren bu çetin savaşlar n ihayet 4 Nisan 1 945 tari hinde zaferle sonuç
landı .  

Ve işte 21 y ı ld ır  halk ımız sözün ta m anla miyle hür  ve bağ ı msızd ı r. Artık 
bu kazancı tehl ikeye d üşürebilecek bir kuvvet de yoktur. Bunun gara ntisi 
de sosyal ist toplumu muzun ekonomik, politik ve askeri gücüdür. Halkımız 
başınabuyru kluğun ve mi l l i  bağı msızl ığ ın  büyük değeri ni  iy i  bi lmektedir. 

Egemenl ik  bir kavram ve eylem olarak zaman ve çevre i le bağ ıntısız 
değ i ldir. Kapitalist ü lkelere bakarsak, onlarda karşı l ık l ı  bağ ım l ı l ı k  ve 
karş ı l ıkl ı  yükürnlerle bağla ntı lar belki de herbirinin egemenliğinden daha 
güçlüdür. Mi l letlerarası tekelci kapita l in gücünü-kudretini, özel l ikle Ame
rikan emperya l izminin ekonomik, ideolojik ve politik etkisini gözönünde 
tutarsak, kapitalist ü lkelerden hiçbirini ta m ve mutlak surette egemen 
devlet sayamayız. 

Sosyal ist ü lkeler topluluğu ve Varşova Anlaşması Teşkilôtı egemen sos
yalist devletler ta rafından meydana geti ri lmiştir. Bu toplu luk  ve teşki lôtta 
k - rş ı l ık l ı  i l işki ve yükümler sosyalizmi kurmakta olan her egemen ü l ke 
için hayati bir zarurettir. Bunların eg�menl iklerin in savunulması ve sağ
lamlaştı rı l ması da bir destek olara k  ittifak sistemi nden yararlan mayı 
zorunlu kı lmakta ve bu da ittifak içinde karşıl ıkl ı  yükümlerin varlığını  
gerektirmektedir. Ayrıca, sosya l ist ittifak sisteminin va rlığı, bu ittifa kın 
dış ındaki devletler için de küçümsenemiyecek bir elverişli duru m  yarat
maktadır. 

Partimiz, egemenl ik  prensipini  mutla klaştı rmada kendini gösteren nas
yona list eği l imlere ve sosyal izm şa rtlarından ayrı lma ve tarafsızl ı k  tel kin 
eden görüşün etkilerine karşıdır. 

Dünya sosyal ist sisteminin ekonomik, sosya l ve askeri gücü mi l letlera
rası barış ve sosyal izm kuvvetleri için muazza m bir dayanaktır. Bu güc, 
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sosyal ist sistem ülkelerin in bir l iği i le karşı l ık l ı  yükümlerin gizlediği olanak
lar sayesinde artmaktadır. Sosya list memleketlerin birl iği ve onların karşı
l ı kl ı  yükümlenmeler sistemi sağ lamlaştı rı ldı kça, dünya barış ve sosyal izm 
cephesi de o nispette sağ la mlaşm ış, barış ın korunmasına ve sosya lizmin 
zaferine daha büyük b ir  reel l ik  kazandırı lm ış  ol maktad ı r. Bunlardan 
birini veya ötekini zayıfloton bir  tutu m dünya barış ve sosyal izm cephe
sine zara r  verir. 

Bütün bunlar, şü phesiz ki, mi l letlerarası politik a landa tarafsızla rın ,  
sosya list o lm ıyan ve bloklara gi rmiyen ü l kelerin tercih ettikleri tutumun 
önemini asla azaltmaz. Ama savaşın esas cephesi kapital izm i le sosya
l izm arasındadır. Zaten çağı mızın esas muhtevasın ı  belirliyen de bu bir
birine zıt i ki dünya sistemi a rasındaki mücadeledi r. Ve sosya l izmin dur
madan sağ la mlaşması,  i leri l i k  kuvvetleri nin a rtması ve em peryal izmin 
nüfuz alanın ın gittikçe daha çok s ın ırlonması bir dünya nükleer horbini 
bertaraf etme olanağını  garantilemektedir. O halde sosya lizm şa rtlarında 
ittifak dışı  kalmak, bloklara g irmemek siyaseti bizim için ne ideoloj ik, ne 
politik bakımdan kabul edi l ir  şey deği ld ir. 

Biz Macar kom ünistleri proleter enternasyonalizm i prensiplerine bağI ı
yız ve «kendi öz g ücüne dayanma» görüşünü de tutuyoruz. Ta biidir k i ,  
sosya l izmi kurma yoluna koyu lmuş ü lkelerin, yeni  toplumu, yüksek tipte 
toplumu kura bi lme şartlarını yaratmakta fayda lonmak üzere her şeyden 
önce kendi ekonomik olanaklarını ve toplumsal yedeklerini meydana 
çıkarıp değerlendirmeleri gerekir. 

Fakat hata, kendi gücüne dayanara k  kurmanın  önem ve olanakların ı  
mutlaklaştırmada, bu prensipin anti-sovyet ve nasyonal ist b i r  amaca yönel
tilmesindedi r. Kendi gücüne dayanara k  kurma prensipini sosyal ist ü l ke
ler in s ık ı  toplu luğunda ve bir l iğinde g izlenen daha büyük olanakla rın  
karşısına koymak çağ ı mız şa rtla rı içinde tarihsel tecrübeye ve sağduyuya 
aykırı düşer. Kendi gücüyle kurma prensipinde tek yönlü  ayak diremek, 
o ülkenin kendi şartların ın  elverdiği  oranda ulaş ı lan başarı ları m i l l iyet
çil i k  ça basiyle haddinden fazla büyütmek demektir. Bu da yığ ın lara 
gerçek-dışı bir hayalei l i k  aş ı lar. Ote yandan, orta k ça baları ,  Sovyetler 
Birl iğ inin ve diğer sosyalist ü lkelerin yard ı mlarını  küçümsemek anlamına 
gelir. 

Sovyetler Birl iğinde sosyal ist toplumun gelişmesi artık yarım yüzyı l l ı k  
çabaların sonucudur. Oteki kardeş ü lkeler ise bu yolda yirmi yı ld ı r  yürü
mektedir. Hatta henüz yirmi yı l ı  doldurmamış olanla r da vardır. Tarihsel 
açıdan ba karak diyebi l iriz ki, insan toplumunu geliştirme uygulaması 
ola ra k  sosya l izmin ortaya çıkışı pek yakın bir geçmişin olayıdır. Ve esas 
itibariyle işte bu yüzdendir ki, sosyal ist ü lkelerden her birin in ve hepsinin 
işbirl iği yapmaları ,  a ra larında birlik sağla maları sorununun çözümünde 
şimdi birçok pratik güçlüklerle karşı laş ı lmaktad ı r  ve herha lde i lerde de 
karşı laşı laca ktır. Sosyal izmin şimdiye kadar, çoklu klo, en  gelişmiş kapita-
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list memleketlere kıyasla ekonomik bakımdan geri kalm ış  ü lkelerde zafere 
ulaşmış olduğunu da unutma mak gerekir. Proleter devri min in zaferinden 
sonra bu tarihsel geri kalmış l ık  öyle birdenbire giderilemez. Bu iş ancak 
sürekli  ça balarla ve yüksek gelişme tempolariyle başa rı labi l i r. Kanaati
mizce, sosyal izmi kurmakta olan her ü l kenin komünist partisi, hükü meti 
ve halk ın ın, Marksizm-leninizm prensiplerine sadakatle çal ışmaları ,  sebat 
ve sabır  göstermeleri ıôzımdır. Daha uzağı gören daha dolgun ve 
sürekli başa rıya ancak prensipe dayanan politikayla, sebat ve sab ı rl a  
ulaşı labi l i r. 

Sosya l ist ü lkeler arasında fa rklar  vardır. Hattô bazan çelişmeler de 
olabi l i r. Ne var ki, Ma rksist-leninist prensiplerin büyük gücü ve önemi, 
bunları n, bize uygulamalarım ızda karşı laşacağımız güçl ükleri yenme ve 
çelişmeleri giderme olanakların ı  vermesindedir. Sosya l ist ü l kelerin esas 
çıkarları ve amaçla rı bir  ve aynı olsa da, şu veya bu ka rdeş ü lkelerin 
kendi mi l l i  çıkarları n ı  savunma ları öteki sosyal ist ü lkeleri n ortak çıkarları 
i le  kısmen ve geçici bir  çel işme durumu doğurabi l i r. Bu ta kdirde, karş ı
l ık l ı  anlayışla, yardıma koşmayla, çatışmalar bertaraf edilebi l i r  ve çıkarlar 
arasında ki çel işme giderilebi l i r. N ihayet en bi leş ik duru mda, çıkarlar 
arasında çelişmelerin giderilmesi ve gerçek mil l i  çıkarların gerçekleştiri l 
mes i  ancak prensiplere s ırt çevi rmernek, toplu luktan kenara çekilmernek, 
a ldatıcı ve geçici faydala"ra üstün lük  ta n ımama k şartiyle mü mkün olabi l ir. 
Problemler ne kadar bi leşik o lursa olsun, bunlar gerçek mi l l i  çıkarlara 
uygunlukla, fakat ancak prensipe daya nan bir  politika izlendiği ve bu 
ôn ın  çıkarları yerine, i leriki daha uzak mi l l i  ve  enternasyonal çıkarlar  
gözönünde tutulduğu takdirde çözü lebi l i r. 

i i i  

Komünistler proleter enternasyonal isti ve  yurtseverdirier. Ancak proleter 
enternasyonal istleri sebatlı sosyal ist yurtsever ola bi l i rler. 

1 91 7  yı l ından beri, sosyal ist devri min i l kini  gerçekleştiren en büyük ve 
en tecrübeli ü l ke Sovyetler Birl iği i le  ka rdeşçe dayan ışma, proleter enter
nasyona l izminin mi henktaş ıd ır. Bizim Sovyetler Birl iği ile proleter-enter
nasyonalist birl iğ imiz, değiştiri lmesi o lanaksız tarihsel etkenler temeli  
üzerine, sosya list devrimin ve çağdaş mi l letlerarası durumun objektif ger
çekleri temeli üzerine kurulmuştur. Sovyetler Birl iğ in in doğuşu, dünya nın 
bir  yanda sömü rücü lük  toplumu, bir  yanda sömürücüsü olmıyan özg ür 
toplu m  olarak ikiye ayrı lmasın ın başlangıcı o lmuştur. Sovyetler Birl iği ha lk
ları 50 yı l  boyunca ya lnız sömürücü sı nıfla r orduların ın  hücumlarını  püs
kürtmekle kalmadı lar ;  büyük kurba nlara malolan mücadeleleri sonucunda, 
sosyal izmin a rtık 14 mem lekette hayata geçirilmesini sağl ıyan köklü 
tarihsel değişikliği, yani en önemli d ış  şartları da yarattı ıar. Sovyetler Bir
l iğ i  halkları ,  Büyü k Oktobr Sosya list Devri mi 'n in zaferinden sonra da, sos
yal izmin dünya ölçüsünde üstüngelmesi ya rarına olarak diğer her hangi 
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bir halktan daha çok kurbanlar vermişlerd i r  ve vermektedirler. Bu. Sovyet
ler B i rl iğ in in  bôki kalaca k  olan tarihsel h izmetidir. 

Mi l letlerarası emperyalizm. Sovyetler Birl iğini baş d üşman saymaktadır. 
En çok Sovyetler Bir l iğinden korkma kta. çünkü onun şahsında barışın 
sebatlı b ir  savunucusu i le karşı karşıya olduğunu gayet iyi bi l mektedir. 
Ve em perya l izmin başl ıca a macı, Sovyetler Bir l iğine da rbe i ndi rmektir. 
Bunu da askeri saldırganl ı kla,  yürüttüğü «yıpratma» ve mil letlerarası ko
mün ist hareketindeki tartışmaya m üdahale siyasetiyle yapma k istemekte
d i r. Emperya l ist düşman, işçi s ınıfın ın, barış, demokrasi, bağımsızl ık ve 
sosyal izm i çin  savaşan halk ları n  en güçlü  ve en güveni l i r  dayanağ ı nın  
Sovyetler Bir l iği  olduğunu do gayet iy i  bi lmektedi r. 

Sovyetler Bir l iği  m i l letlerarası sahneye çıktığ ından beri, bizim memle
ketimizdeki m i l l iyetçi l iğe bir a nti-sovyetizm eşlik etmiştir. Horti'nin faşist 
rej imi ,  daha başlangıcından itibaren anti-sovyet bir politika ve propa
ganda yürütmeğe koyul muştur. Şimdi de emperyal ist «yıpratma» taktiğ in in  
a macı, Macaristanın Sovyetler Birl iği i le i l i şki lerini bozmak, Sovyetler 
Bir l iğine karşı beslenen saygıyı, şü kranı ve gerçek kardeş l ik  duygularını 
zayıflatmaktır. Anti-sovyet haleti ruhiyenin doğuşu, i l işki lerimizin yapısında 
öyle bir çatlaktır ki, bunun genişlemesi g itgide daha ciddi ideolojik
politik zararlara yol açma olanakları yaratabi l i r  ve böylelikle Macar ha l
k ın ın mi l l i  bir l iğini  d e  zayıflotobi l i r. B iz im Maca r-Sovyet dostluğu fikir
lerini yayma ve hayata geçirme yönündeki çabalarım ızda, Sovyetler B i r
l iğ in in ekonomik, sosyal-ekonomik, kültürel ve askeri başa rı larını  d os
doğru göstermemiz büyük bir rol oyna maktadır. 

Sosya l izmi kurma yoluna koyulmuş halklarda mi l l i  duygular ve yurtsever
l i k  bi l inci kaçın ı lmaz olara k  yeni len mektedi r. Sosyal ist devrimin in tarihsel 
başarıları ,  kanuniyete tam bir uygun lukla, halk y ığ ın la rının yurtseverli k  
bi l incinin artması ve daha yüksek bir düzeye u laşması sonucuna götür
mektedir. Fakat eğer mi l l i  duyguların kuvvetlenmesi proleter enternasyo
nal izmi ü lküsünün kuvvetlenmesiyle atbaşı g itmiyor ve örül müyorsa, m i l l i
yetçi ve anti-sovyet eği l imler suyüzüne çı kıyorsa çok kötüdür. Mi l l iyet
çi l iğin ve anti-sovyetizmin bu türlü bel i rtilerine karşı mücadele vasıtası 
olarak fikri istikrar düzeyini, siyasi soru mlu luk  bi lg i  ve duygusunu yük
seltmeye önem vermek gerekl idir. 

Sovyetler Birl iği i le kardeşçe dayanışma yaşadığ ı m ız çağ ı n  tarihsel bir 
zarureti ve proleter enternasyonalizminin mihenktaşıdır. Bu tez, günü
m üzde proleter enternasyonal izminin an lam ve istemlerinin genişlemesi 
gerçeği ile çelişik deği ld i r. Proleter enternasyonal izmi kıstası bugün a rtık 
Sovyetler Birl iği  i le ka rdeşçe dayanışmanın  ya nısıra sosyal ist ü l keler top
lu luğu ile dayanışmayı da kapsamaktad ı r. Bu, mi l letlerarası komü nist 
hareketinde hôlô mevcut görüş ayrı l ık ları ve tartışmaların  belki n ispeten 
bastırabi leceğ i, fakat değiştiremiyeceği bir ideolojik-politik ve tarihsel 
za ru retti r. 
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Daha başlangıcından itibaren, Macar komünistleri olara k  bizim de 
katı ld ığ ımız tartışma, anlaşmazlığa düştüğ ümüz komü nist partilerinin yöne
timindeki memleketlerin halkları ,  işçi sı nıfı ve komünistleri hakkındaki 
proleter-enternasyonalist görüşleri mizi ve enternasyonal duygularımızı de
ğ işti rmiş değ i ld i r, gelecekte de değiştiremiyecektir. Proleter enternasyo
nal izminin önemi, tarihsel ve geçişli bir olay teşkil eden bu tartışmanın 
etkisiyle azala maz. Enternasyona l izm karşısında görüş ayrı l ı kları geç
mişte bağ ıml ı  bir rol oynamıştır, gelecekte de böyle bir rol oynıyacaktır. 
Artık Marksist-Leninist partilerin eylemleri, bu anlaşmazl ığı  proleter en
ternasyonalizminin üstünde mi,  yoksa ona bağıml ı  m ı  tuttukları na bakı la
ra k değerlendiri l rneğe başlanmıştı r. 

Hiçbir komünist partisi, önderl i k  ettiğ i  üyelerde ve emekçi sınıfla rda, 
mevcut anlaşmazl ığ ın  ve tartışmaların proleter enternasyonal izmini  göl
gelediği tasavvu runun yerleşmesine göz yuma maz. Komü nist parti lerin in  
ve bu arada bizim de karşılaştığımız ve karşı laşağ ımız güçlükler ne o lursa 
olsun, bizce b i ricik doğru enternasyonal ist hareket hattı budur. Ve biz 
geleceği n  bu görüşü doğrulıyacağına ina nıyoruz. 

LV 

Parti miz, gerek çokta n düpedüz gerici kesi lmiş «geleneksel» Macar mi ı ı i 
yetçi l iğ ine, gerekse Batı'dan aktarma yeni  biç im mi l l iyetçi l iğe ve kozmo
pol itizme karşı mücadelede büyük bir titizl ik göstermektedir. Bu «gelenek
sel» Macar mi ı ı iyetçi l iğ in in özü anti-sovyet ha leti ruhiyeden ve komşu 
halklara karşı nefreti körüklemekle toprak isteklerinden v.s. yoğuru lmuştu . 

Macarlar olarak, bizim mi l l i  ve enternasyonal  görüşlerimiz açısından 
önemli olan, Iki nci Dünya Savaşından sonra meydana gelen tarihsel 
durumdur :  Macar halkı ve - Avustu rya hariç - komşuları sosya list dev
rimi yoluna gi rmişlerdir. O za mandan itibaren halklarımız ve bağımsız 
devletlerimiz arası ndaki karş ı l ık l ı  i l işkilere dair görüşler, mil l i  mesele de 
dahi l ,  hep ka rdeş memleketlerin. her birinde başlanmış olan sosyal izm 
kuru luşuna bağıml ı  k ı l ınmış ve her problemin çözül mesinde sosya list 
kuru luşun geleceği gözön ünde tutu lar olmuştur. 

Geçtiğimiz yirmi yılda komşumuz olan sosya list ü lkelerle dostluk, karşı
l ık l ı  anlayış ve işbirl iğ i  i l işkileri kuru lmuş ve sağla mlaştı rı lmıştı r. Bu mem
leketlerin hepsinde mil l i  meselenin Lenin prensipleri uyarınca çözümü için 
ciddi ça balar gösteri lm iştir. Gerçi mi l l i  mesele gibi yüzyı l lardır  süregelm iş 
b ir  problemin kökünden çözülmesi böyle yirmi yılda başarı labi lecek iş  
değ i ldir. Mi l liyetçi l iğin kal ıntı ları kolayca sökülüp atılamaz. Biz, Lenin 
prensiplerini kılavuz edi nerek, her  şeyden evvel kendi mi l l iyetçi l iğ imize 
karşı mücadele yürütmekle mi l l i  meseleyi proleter enternasyonalizmi 
ru hunda kökünden çözmeye ça balamaktayız. 

Sosya list yu rtseverl iğin ve proleter enternasyonalizminin tam zıddına, 
memleketimizde faşist ı rk teoris inin, anti-semitizmin kalı ntı ları hôlô daha 
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kendini göstermektedir. Aramızda kendi faşist geçmişlerinden hôlô ta ma
men kopama mış olan ve hattô tek-tük de olsa, ters düşüncelerini genç 
kuşağa da a ktaranlar bulunduğu bir  gerçektir. Böyle faşist ve anti
semitist davranışlara karşı amansız bir ideoloj i k  ve politik mücadele 
yürütü lmesini ve kesin idari tedbirler al ınmasın ı  gerekli görmekteyiz. 

Başlıca Batı devletleri politikacı ları ,  diplomatları ve ideolog ları ,  sosya
l ist memleketlerde mevcut mil liyetçi l i k  kalıntı larına büyük ümitler bağ
ladıklarını gizlemiyorlar. Emperyal izmin «yıpratma» politikasının hareket 
noktası, sosya l ist memleketlerde göze ça rpan mil liyetçi l i k  belirtileri n i  
körüklemek ve kuvvetlendirmektir. Bu politikanın ana  hatları ndan biri ,  
ekonomi bakımından en gelişmiş kapita l ist memleketlerin hôlô sosyal ist 
ü lkelerden daha üstün olmasını  kendi açılarından p ropaganda etmek ve 
bundan yararlanmaktır. Emperyal istlerin bu a landa uyguladıkları baş 
oyun da, kendi yaşa ma tarzlarını  ve d üzeyini a labi ldiğine çekici göstere
cek bir propaganda yürütmek ve bunu ya parken de Batı kapita l ist top
lumunun yaşama ta rzındaki karan l ı k  yönleri utanmadan sükCıtla geçiştir
mektir. 

Emperya l istler, sosyal ist ü l keler halklarına, bizim geri kalmış l ığ ı mız ın 
geçmişten miras olmadığı ,  buna sosyalizmin sebep olduğu, kapital ist 
d üzende ise çok daha büyük gelişme olanakları bulunduğ u gibi  fi kirler 
aşı la maya çal ışmaktadı riar. Onlar bir taşla üç kuş birden vurmak  peşin
dedirier :  Birincisi, mi l l i  ayrı l ma ve sosyal ist kamptan kopma eği l imlerini 
ca nlandırmak. I ki ncisi, emekçileri kendi memleketlerinde bile sosyalizme 
karşı fiti l iemek ve hattô bunun ya nısı ra mill i çıkarları tepeta kla yorum
lomolara da başvurmak. Bu cümleden olara k, bizim, mi l l iyetçi l iğ in fikri 
kal ıntı larını hôlô sökü p ata madığ ım ızı ve bu meselenin ancak iç veya dış 
politikayla i lg i l i  sebepler yüzünden duru m  kötüleştikçe kafamıza dank 
dediğin i  yayma k. lJçüncüsü, haya l i  üstü nlü klerini göklere çıkarara k, 
Batı 'nın önü nde kuşağa kadar kozmopolitçe eği lmeye davet etmek ve bu 
sözümona üstün lüklerinden sosyal ist ü lkeler halkların ın  da - eğer Batı'ya 
bağl ı  olsalardı - ya ra rlanabi leceklerini i leri sü rmek . . .  Ve şü phesiz ki, 
e mperya l istler bu çabaları içinde, sosyal ist ü l kelerden kopan ve gidip 
Batı 'n ın  hizmetine g i renlerden, bu aradd vatan haini  olmuş Macar dö
neklerinden de büyük ölçüde yard ı m  görmektedirler. 

Emperyal istler, sosyal ist ü lkelerde kuwetlenmekte olan sosyalist yurt
severl iğin yanıs ıra mi l l iyetçi l iğ in de hôlô sürdüğünü gözden kaçırmamakta 
ve buna büyük ümitler bağ lamaktadırlar. Düşmanlarımızın bu ça baların ın  
verdiği  sonuçları küçümsemek hata o lur. Batı radyo istasyonla rından tutun 
da, dola rla satınal ınmış  «Hür Avrupa .. radyosunun yayın larına kadar ve 
daha bi rçok kanaldan Batı 'n ın  ideoloj ik-politi k etkisi, nasyonalist ve 
kozmopolit propagandası bizim memleketi mize de sızmaktad ı r. Bu a la nda 
turistik i l işkiler ve resmi temasla r da belirli bir rol oynamaktad ı r. Biz, 
em peryal izmin hain tertipleri karşısında, Marksist-Leninist ideoloj imize 
sad ı k  kaldı kça, politikamızın etkinl iğinden, Macar halk ın ın mi l l i  ve prole-
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ter enternasyonal isti b i l incinden elbette şü phe etmiyoruz ;  fakat hayatı
mızın her a lanında ideoloj ik-politik uyanıkl ığ ın  daha da artt ır ı l ması lüzu
mu na da ina nıyoruz. 

Macar halk ın ın önünde dura n  iç ekonomik-sosyal ödevlerden başka. 
mi l letlerarası durum ve mi l letlerarası işçi hareketin in  problemleri emekçi 
ha lkımız ın yurtseverl ik ve proleter enternasyonal isti bi l incini  her zaman
kinden büyük bir ısrarla yükseltmemizi emretmektedir. çağımızın yükle
diği devrimci ödevieri, a nca k bi l inçle, yu rtseverce. proleter enternasyo
nal isti ruhuyla ele a l makla çözebi l i riz. Işte bundan ötürü, bize göre. sos
yalizm kuruluşu nun en önde gelen ödevlerinden biri .  hal kımızın kafasında 
onu geri geri çeken mi l l iyetçi l i k  kal ı ntısı, ne kadar süprüntü varsa hepsini 
temizlemek ve onun yurtseverl i k  duygusunu, proleter enternasyonal isti 
inancını kuvvetlendirmektir. 
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T A R i H T E N  S A Y F A L A R  

Tarihten çıkanlacak dersler 

(Ispanya Vatandaş Savaşın ın 30-uncu yıldönümü) 

Otuz yıl önce ıspanyol halkımn, yer/i ve milletlerarası gerici güç
lere karşı, kahramanca yürüttüğü savaş başlıyordu. Otuz yil önce 
Ispanya emekçileri Temmuz 1 936 faşist ayaklanmasına karşı geli
yor/ardı. Otuz yil önce Milletlerarası Tugaylar kuruluyordu, gönüllü 
Sovyet pilotla" ve tankçıla" ıspanyol toprağına ayak basıyor/ardı. 
Otuz yıl önce, Kasım 1936 da, milletlerarası faşizm, Madrid kapıla
rında ilk yenilgiye uğruyordu. Bütün ilerici insanlık, bütün dünya 
devrimcileri ve demokratlart, bu ay, bu tarihsel olayların otuzuncu 
yildönümünü kutluyor/ar. 

ıspanyol halkının otuz yil önce yürüttüğü milli ve devrimci sava
Şın tarihsel anlamı nedir? Dünya devrimci hareketinin gelişiminde, 
bu savaşın işgal ettiği yer nedir? Bugün halkların emperyalist sal

d",ya karşı, özgürlük ve bağımsızlık uğruna yürüttüğü savaş için, 
Ispanya olaylarından Çlkan/acak ders/er nelerdir? Işte bu soruları, 
Temmuz ayında Ber/in'de milletlerarası bir toplantıda bir araya 
gelen, ispanya milli ve devrimci savaşının bazı kahramanla"na 
sorduk. 

Verdikleri ceva plar şunlard ı r :  

Enrique Lister, Ispanya Komünist Partisi Merkez Komitesi ıCra Komitesi 
üyesi, ıspa nyol Cu mhuriyet ordusunun genera l leri nden. 

Yü rüttüğ ümüz savaş, hakl ı  bir savaştı. Yeni ld ik, ama bu milli, devrimci, 
i lerici ku rtuluş savaşı, Ispanya tarih in in  en büyük kahramanl ık  desta nı,  
halkı m ızı n yürüttüğü en şanl ı  savaş diye daima anı lacaktı r. 

Hitlerin,  Mussolinin, Salazarın si lôhla saldırmaları ,  Fasl ı  birliklerin ve 
Yabancı lejyo'nun da bu saldırıya katı l ması, halkımızın yürüttüğü savaşa, 
yabancı gerici güçlerin si lôhl ı  m üdahalesiyle tehl i keye düşen bağımsız
l ığ ın ı  korumak  üzere yürütülen bir mill i ku rtu luş savaşı nitel iğini kazan
d ı rd ı .  Ostel ik halkım ız, faşist saldırıya karşı savaşmakla Ispanyada faşiz
min ve gerici l iğ in maddi temellerini  yıkmak üzere savaştığ ın ı  an l ıyordu. 
Bu ödevini heyecanla, kararla yerine getirmeye ça lıştı .  Faşist zorbal ığ ına 
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karşı, bağ ımsızl ı k  ve özgürlük  g ibi  halk ın temel hakla rın ı  ve değerlerini 
savunmak üzere yürütülen bu savaş, böylel ikle devri mci bir savaş nitel iğin i  
de kazanıyordu. 

Kendi s i lôhl ı  kuvvetlerin in  büyük bir kısmının,  Alman, ıtalyan, Portekiz 
faşist orduların ın  sald ı rıs ına uğrayan, gerici g üçlerin terti plediği «ademi
müdahale» karariyle el i  kolu bağlanan,  anlayışsızl ıkla r, yetersizl ikler, 
hata lar  ve ihanetiere karşı savaşan Ispanya ha lkı ,  üç yı l boyunca düş
mana başarı i le  dayanabilen, çok üstün kuvvetleri bazan yeni lgiye bi le 
uğratan, fevkalôde enerj i k  b ir  ordu kurmasın ı  bi ldi .  Ta rih, bu halkın 
yeteneklerini ve çaba larını h iç şüphesiz hakkiyle değerlendirecektir. 

Mi l l i  ve devrimci savaş bundan otuz y ı l  evvel başladı .  Bu otuz y ı l l ı k  
dönemde fevkalôde önemli savaşlar yü rütüldü, fevkalôde önemli tarihsel 
olaylar  geçti. Bu olaylar, bu savaşlar insan l ığ ın  kaderi üzerinde çok 
büyük etkiler yaptı. Ama ispanya ha rbinden sonra olup bitenlerin büyük 
önemi, Ispanya savaşçı larının dünyaya örnek olaca k  kahramanl ığ ın ı ,  bu 
savaştan çıkarı lacak dersleri unutturamadı .  Bu kahramanl ıklar, bu savaş, 
tarihteki yerlerini h iç  bir zaman kaybetmiyecektir. Ispanya savaşına geçici 
bir tarihsel olay diye hiç bir zaman bakı lmıyacaktır. 

Bugün - yani XX. yüzyı l ı n  ikinci yarısı nda - 1 936-1 939 Ispanya savaşın
dan çıkarı lacak dersler, bugünkü dönem iç in,  bütün değerin i  koru mak
tad ı r. 

ıspanyol halk ın ın otuz y ı l  önce yürüttüğü savaş, bugün bağı msızl ık ve 
ba rış uğruna savaşan halk lara şu gerçekleri ispat etmişti r :  Emperyalist ve 
sömü rgeci gerici güçlere karşı savaşan halklar ın,  tarihsel ilerleyişi ve 
barışı savunabi lmeleri için, işçi sı nıfı her ü l kede ve bütün dünyada bütün 
yu rtsever güçlerle hareket birl iğ in i  sağlamal ıd ı r. 

ispanya savaşı, bütün i lerici ve namuslu insan lara proletarya enternas
yonal izminin önemini  ve gücünü göstermişti r bu proletarya enternasyona
l izmi ki, Mi l letlerarası Tugayların kuru l ması ve el l i  ü l keden gelmiş hü rriyet 
kahramanlar ın ın topra klarım ızda yürüttüğü savaşla en güzel örneklerin i  
verdi .  Ispanya savaşı bug ün her  ha lka şunu  hatırlatıyor :  Kendi hakla rın ı  
ve özgürlüğ ünü savu nmak iç in  her  ha lk, bağı msızl ığ ı  uğruna dış ve iç  
gerici güçlerin saldırısına karşı koyan her halka, bütün yol lara başvurarak, 
yard ı m  etmel id ir. 

Ameri ka l ı la rın  Viyetnama hunharca sa ld ı rd ık ları ,  Küba'ya ve daha 
başka ü lkelere karşı çeşitli provokasyonlarda bulundukları ; Batı Alman
ya n ın, Demokratik Alman Cumhuriyetine karşı  saldırgan amaçlar güden 
bir politika iz lediği  bu dönemde, ispanya harbinden çıkarı lacak dersler 
son derece a ktüel kalmaktadır. 

Mi l l i  ve devrimci harbin otuzuncu yı ldönümü, ispanyada diktatoryaya 
karşı yürütülen mücadelenin çok gel iştiği bir orta ma rastlamaktad ı r. Her
gün  Ispanyada olup bitenler, Komün ist Pa rtisinin izlediği, ve harbi kaybet
miş  olan bütün u nsurların - yani ispanya halk ın ın  çok büyük çoğunlu
ğuna - barışmayı tavsiye eden politi kan ın  ne kadar doğru olduğunu 
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ispatlamaktad ı r. Gerçekte. Ispa nya harbinden kôrlı ç ıkan lar  sadece büyük 
toprak sahibi ve tekelci çevreler olmuştur. Otuz yı l  önce harbi çıkara n  asi 
general ler de bugün bu ol igarşide yer a lmış lard ı r. 

Bugünkü rej im in  en aşırı unsurla rın ı n  ha lkı ü rkütmek için durmadan 
lôfını  etti kleri halde. yeni  bir  vatandaş harbine. i kinci bir «raund" a ihti
yaç kalmadan. Franko di ktatoryasına son veri leceğine. zorun lu luk  hal ine 
gelmiş bütün siyasi değişikli kleri gerçekleşebi leceğine inanan ispanyol
ların sayısı günden güne artıyor. 

Yeni meydana gelen çok önemli  siyasi olaylar. eskiden rej imi  destekle
yen. ona güvenen g üçler arasında bile köklü bir gel iş imin oluştuğunu 
göstermektedir. 

franko rej imi  kurula l ı .  işçiler. köylü ler. aydın lar. gençler a rasında bugün 
gerçekleşen savaş birl iğ i  hiç bu kadar geniş o lmam ıştı. Artık bugün 
rej i me karşı yürütülen savaşa katı lan lar. sadece diktatoryaya eskiden beri 
cephe alan.  faşizme karşı s i lôh elde savaşan. mücadeleden bir gün bi le 
vazgeçmiyenlerin çocu kları deği L .  Bu savaşa diktatoryan ı n  kuru lmasına 
yard ı m  edenlerin çocukları da. hattô eskiden bize karşı dövüşenler de 
katı lmaktad ı r. 

Diktato rya n ın  yakında yen ilg iye uğrayacağın ı  müjdeleyen ; çeşitl i kitle 
hareketleri şekl in i  a lan  bu savaş düzeyine varıncaya kadar. halk ımız acı
larla. fedakôrl ı kla rla dolu. çetin bir yol  kaetmek zorunda kaldı .  Ama artık 
k"rtuluşa u laşmasına ki mse engel olam ıyacaktır. 

Eugeniusz Szyr 
Polanya Birleşik işçi Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyesi. 

Polanya Halk Cumhuriyeti Bakanlar Heyeti Başkan Yardımcısı; 
Dombrowski Milletlerarası TugaYlnda siyasi komiserdi. 

Ispanya halkın ın  yürüttüğü mi l l i  ve devrimci savaş. gerçekte iki nci 
dünya savaş ın ın  ilk aşamasını  teşkil etti. ispanya halk ın ın  zafere ulaşması. 
olanak dışı  deği ld i .  O zaman insan l ığ ın  zafere ulaşması. olanak dışı  
deği ld i .  O zaman insa n lığ ın  kaderi d e  bambaşka olurdu.  Temmuz 1 936 
sonlarında. Ispanya topraklar ın ın çok büyük bir  kesiminde faşist aya k
lanma mated i lmişti. Faşist ıtalya n ın  ve Nazi Almanyan ın  s i lôhl ı  mücade
lesi olmasayd ı. Cumhuriyetçi hükümet bütün durumu kontrol a ltına a labi
lecekti. 

Bu savaşın sonucuna bağ l ı  olan. sadece ispanyol halk ın ın  özg ürlüğü ve 
demokrasisi deği ld i .  Bu harp. ya faşist-aleyhtarı güçlerin saldırıya geç
mesiyle ; yahut ta faşizmin Avrupada ve Asyada genel sa ld ı rısıyla sonuç
lanacaktı .  Barış bu savaş ın  sonucuna bağlı idi. Mi lyonlarca hayat kurtula
bi l i rdi. dü nya muazzam kayıplara uğra mazd ı . . .  
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Ispanya Cumhuriyeti yeni id i ;  ama kahraman ispanya halkı bu kadar 
feda kôrl ığ ı  boşuna göze a l madı .  Mi l letlerarası Tugayların kahramanl ığı ; 
i l k  defa Ispa nya harbi nde büyük ölçüde gerçekleşen mi l letlerarası daya 
nışma hareketi. sonuçsuz ve yankısız kalmadı . . .  

I l k  sonuç olara k. ispanya halkının feda kôrl ığ ı .  Hitleri n saldırı ve harp 
plônlarını  geciktirmiş oldu. Faşist saldı rıya si lôhla karşı gelme fikri mey
dana geldi. Bu sonuçlar. olayların g id işatı nı çok etki lediğ i g ib i .  i kinci 
dünya savaşında gerçekleşen büyük antifaşist koal isyonun kuru lmasına 
da yol açtı. 

i kinci sonuç şu o ld u :  Halk  ordusunun örgütleniş i ; partizan savaşının 
yürütü lmesi ; daha üstün isti lôcı kuvvetlere karşı etki l i  savu nma plônla
rının düzenlenmesi g ib i  çeşitli konularda paha biçi l mez tecrübeler sağ
landı.  Bütün bu tecrübeler daha sonra Nazi  işgal kuvvetlerine karşı yürü
tülen s i lôhl ı  savaşın organizasyonunda çok önemli bir rol oynadı. 

Oçüncü sonuç ise : ispanya halk hükümeti n in  geçirdiği gel iş im. korkunç 
savaş döneminde. devlet i ktidarı nda demokratik ve ha lkçı şekil lerin doğ
masına yol a çtı .  Bu bakımdan. ispanyada geçirilen siyasi faal iyet ve 
devlet kuruluşları tecrübeleri sonradan Avrupada ve Asyada kurulan halk 
demokrasilerin i  müjdeliyordu. 

Dördüncü sonuca gelince ;  Halk  Cephesinin yürüttüğü mücadele ;  16 Şubat 
1 936 Cortes (Meclis) seçimlerinde elde ettiğ i  zafer; şu önemli gerçeği 
ispatlamıştı r :  kapitalist bir devletin demokratik hak ve kuruluşların ı  etki l i  
bir şeki lde kul lanarak. komünist ve işçi partileriyle en d inamik. en man
t ık l ı  şekl in i  a lan.  bütün demokrati k ve i lerici güçlerin koalisyonuna ve 
işçi-köylü b i rl iğ ine dayanan halk  hükü metleri kurulabi l i r. Bel l i  tarihsel 
şartlar  içinde bu i mkôn gerçekleşebi l i r. ispanyada öyle oldu. 

Ezgi alt ında veya sömürge hal inde yaşayan halkların mi l l i  ve toplumsal 
kurtuluş uğruna yürüttüğü savaş i le dü nya sosyal ist sistemin in kurulması .  
çağdaş dönemin başlıca özel l iğ in i  teşkil etti. Bugün yürütülen savaş
larda 1 936-1939 ispanya harbinde sağlanan tecrübeler büyük rol oyna
maktadır. Bugün emperyalist güçleri n va hşi sa ldırısına uğrayan halkla rla 
ve devletlerle mi l letlerarası dayanışmayı düzenlerken bu önemli tecrübe
lerden faydalanmal ıyız. 

Kahraman Küba halkiyle dayanışma ; Cezayir halk ın ın yürüttüğü aman
sız. uzun savaşları destekleme ; Amerika nın Domin ika Cumhuriyetindeki 
müdahalesini protesto hareketleri. bütün dünyada ve büyük çapta yürü
tüldü. Bütün bu dayanışma hareketlerinde. Sovyetler Bir l iğ inin ve diğer 
sosyal ist ü lkelerin politikası ve davra nışı .  

Bugün dünya durumu. 1 936-1939 daki durumdan oldukça farklıdır. 
Mil letlerarası a landa güçler dengesi değişti. Ozgürlük ve bağımsızl ık 
uğruna savaşan ha lkla rla mi l letlerarası b ir  dayanışma ha reketi düzenle
mek için. gereken objektif şartlar bugün çok daha elverişl id ir. 

Amerikanın Viyetnama açıktan açığa saldırması. dünya dayanışma 
hareketi i çin  büyük bir deneme oldu. Kahraman Viyetnam halkına sağ -
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lana n s i lôh yard ımın ın  ölçüsünü bu kısa mülôkatta a nlatmak imkônsızd ı r. 
Kıyıcı t ırmanma politikasına karşı, mil letlerarası dayanışma şeki l lerin i  
daha d o  yüksek b i r  düzeye çıkarmamız şa rttır. Bazı olanlarda örneğ in  
bütün emperyalist-aleyhtarı güçleri bir oraya getirecek çok geniş b ir  
cephenin kurulması iç in  yürütülen savaşta ; kapital ist dünya kitlelerin in  
seferberl iğinde ; Viyetnam Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Viyetnamda 
kahramanca dövüşen Mill i  Kurtuluş Cephesiyle Dayanışma hareketi, otuz 
yıl önce Ispanya Cumhuriyeti lehine düzenlenen kampanyaya nispetle 
henüz yetersiz ka lıyor. 

Paul Werner 
Almanya Birleşik Sosyalist Partisi Merkez Kamitesi Politbüra üyesi, 
1 937-1938 ydlarında XV. ve Xi. Milletlerarası Tugaylarda siyasi 
komiserdi. 

ispanya halkın ın  1 936-1939 yı l larında yürüttüğü mi l l i ve devrimci sa
vaşta g üdülen a maç, sadece ispanya Cumhuriyetini  Franco'nun askeri 
cuntasına ve Alman faşist emperya l izmine karşı savu n ma k  deği ld i .  Mesele 
o zaman ispanyada dü nya barış ın ı ,  demokrasiyi, Nazi emperya l izminin 
sald ı rgan pla nlar ın ın tehdidi a ltında bulunan bütün ha lkların özg ürlü
ğünü ve bağ ımsızl ığ ın ı  savu nmaktı. 

Çünkü faşist ve yobaz g üçler, askeri hükümet darbesi ' p lônın ı ,  bütün 
ayrıntı lariyla, Al man hükümetiyle beraber hazırla mışlord ı .  ı ı ı .  Reich' ın  Dış 
Işleri Bakan l ığ ın ın  bugüne kadar bi l inmeyen ve yeni yayı n lanan gizl i  bel 
g eleri, zaten bi ldiğimiz b i r  gerçeğ i kesin l ik le ispatla mıştı r :  Alman ve 
ıtalyan faşizmi ispa nya harbine müdahale etmeseydi, Franco, Cumhuriyet 
hü kümetin i, yen l iğ iye uğratamazdı. Bu gizl i  belgeler, faşistlerin Halk  
Cephesi 'n in gücünü'  küçümsediğini ,  süratlı s i lôh l ı  müdahelenin etkisiyle 
a ncak, durumun ispanyol gerici güçleri n lehine döndüğünü ispatlamakta
d ı r. Yine bu gizli belgelerden a n laşı ld ığına göre, Alman faşist emperya
lizmi, i kinci Dünya Savaşı hazırlık plô nlarına uygun düştüğü için ispan
yoda ka rşı- i hti lôl i  desteklemiştir. Gerçekten ispanyada yaptığ ı  silôh l ı  
müdahele, Alman faşizmine yeni savaş tekniğin i ,  bazı yeni taktik özel
l ikleri denemesine im kôn verdi, Akdenizde ve Atlantikte strateji k  mev
kiler sağladı, fransa n ı n  güneyinde Franco ispanyası gibi g üçlü bir mütte
fik kaza ndırdı .  Şu noktayı do bel irtel im : Almanya n ı n  tekelci efendi leri 
kô rların ı  gara nti a ltına o lmak ve a rttırmak, Al manyaya stratejik iptidai 
madde kaynakları sağ lamak için, ispanya Cu mhuriyetine ka rşı sa ld ı rma 
zorun luluğunu israrla bel irtiyorlardı. örneğin ,  kendisine sağ lanan si lôh
lara karş ı l ı k  olara k, Franko hükümeti Alman sermayesine 80 maden iş
letme i mtiyazı n ı  verdi. öte yandan. Alman emperyal izminin ispa nyaya 
si lôhla müdahele ederek bu ü l kenin demokratik gelişi min i  engellemek 
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a macını  da güdüyordu. Komünist aleyntarı b i r  dil kul lanan gizli belgelerin 
deyimiyle, mesel e : «ispanyan ın  bolşeviklerin eline düşmesine engel ol mak» 
idi .  Aynı belgelerde bel irti ldiğ ine göre, bu siyasi a maç, hem Ispanya 
Cumhuriyetin i  savunmak, hem Alman halkını  faşizmden kurtarmak iç in 
savaşmaya gelmiş Alman komünistlerini katletme çağrısıyla di le gel iyordu. 

Görüldüğü gibi, Alman emperya l izminin ispa nya halkına karşı yürütü
len savaşın başl ıca sorumlusu ; Ispanyanın  da nazi saldırı politikasının 
i lk kurbanı olduğu, tarihsel bir gerçektir. Walter U l bricht yoldaşın ,'aşist 
m üdahalenin nitel iği ve amaçları ha kkında verdiği yarg ın ın  doğ ruluğu 
ve uzak görüşlülüğü, 1 936 da yazdığı  b ir  maka lede açık l ıkla bel i riyord u :  
«Ispanyada hazırlanan, dü nya savaşıd ı r. Ispanya vatandaş harbinde ce re
yan eden muharebeler dünya savaşın ın i l k  muharebeleridir  . . .  Ispa nyada, 
Hitler dünya savaşına hazırlanıyor !» 

1 936-1 939 yı l la rından çıkarı lacak başl ıca sonuç, a l ı nacak başl ıca ders 
şudur :  Kahraman ispanya halk ı ; ha lk  ordusu : komünistler, sosya l-demok
ratlar, her çeşit sosyal kökten çıkmış, her çeşit siyasi görüş ve fikirler 
taşıyan, ell i ü lkeden gelmiş, Mi l letlerarası Tugaylarda dövüşen 35.000 
savaşçı, b i r  de ozaman dünyanın tek sosyal ist devleti - büyük Sovyetler 
Birl iği - d ünyayı fethetmek ve Alman emperya l izminin çı karlarına göre 
düzenlemek istiyen Hitlerin saldırıcı pıanların ı  yenilg iye uğratma k için ; 
i k inci bir dünya savaşına engel olmak üzere, ellerinden gelen herşeyi 
yaptı lar. O dönemde başarıya ulaşamamaların ın,  ispa nya savaşın ın  Al
man emperya l izmi için i kinci dünya savaşının genel provası haline gel
mesin in  ası l  nedeni, Sovyetler Birl iğ in in  bütün dünyada faşist saldırgan
lara karşı kolektif bir tepki düzenlemek üzere sa rfettiği bütün çabaların ,  
Batı l ı  emperyal ist devletleri ta rafından sa bote edi lmesidir. Aldatıcı 
«ademi-müdahele» prensipi perdesi altında, bu devletler, Franko'nun 
faşist hükü met · darbesine, Alman ve ıtalyan faşistlerin in müdaha lesine 
yard ı m  ediyor ;  savaşan ispanyol ha lkına, bütün dünya faşist-aleyhtarı 
ha rekete kalleşçe darbeler indiriyorlard ı .  Ingi ltere ve Fransanı n «ademi
m üdahale»si, Amerikanın «tarafsızl ığ ı»ı o dönemde faşizme tesl i m  olan, 
faşistıerin haydutlu k  ve istiıa politi kasını kolaylaştıran ve daha çok istek
lendiren bi r politika teşkil etti. Çok tabi i  olara k, bu politika Münih  anlaş
ması ve I kinci Dünya Savaşiyle sonuçlandı.  Ama bu ü l kelerin halkları için, 
bu politika çok paha lıya mal oldu. 

Odevimiz bugün, mil l i  ve devrimci Ispanya savaşının tarihi nden çıka ra 
bileceğ imiz dersleri herkese hatırlatmak, Amerikan emperya l izminin Viyet
nam ha lkına karşı yürüttüğü kıyıcı harbe karşı m ücadelemizde bu dersler
den faydalanmaktır. 

Otuz yı l  önce H itlerin Ispanyada yaptığ ı  gibi, bugün Amerikan emper
yalistleri, m i l letlerarası hukuk prensiplerini ayak a ltına a la ra k  Viyetnam ı  
istila etti ler. Savaşı önceden gizl iden g izliye yürüttüler. Arkasından 
Viyetnam Demokratik Cumhuriyetine açıkca sald ı rd ı lar. Hanoy ve Hay-

713  

TÜSTAV



fong'u bom bardıman etmekle, savaşı gittikçe genişletiyor, üçüncü d ünya 
savaşı teh l i kesini hortlatıyorlar. 

Otuz y ı l  önce ispanyaya yapı lan faşist saldı rıya karşı tak ın ı lan tutu m 
g ibi, bugün de Ameri kan emperyalistlerin in Viyetna mda yürüttüğü savaşa 
ve bu savaşa sağlanan her türlü desteğe karşı takını lan tutum, gerçek 
hümanizmanın ve sa mimi  barış isteğin in  ölçüsü hal ine geldi .  

Sovyetler Birl iği ,  bütün sosyal ist ü l keler, bütün dünya barışçı g üçleri, 
haklı davası uğruna savaşa n kahraman Viyetna m  halkın ı  destekliyor. 
Ameri kan e mperyal istleri nin Viyetna ma karşı yürüttüğü sa ldırı ,  kahraman 
Viyetna m  halk ın ın  mücadelesi, halkla rın  d irenişi ve dayanışması önünde 
boyun eğmelidir. Bütün dünya, Va rşova Paktına dahi l devletlerin Siyasi 
Danışma Komitesin in  yayınladığı ,  Viyetnamdaki Amerikan saldırısiyle i lg i l i  
bi ldirideki şu ihtarı n  ciddiyetini an lamak zorundadı r ;  "Amerika Birleşik 
Devletleri hükü meti şunu iyice bil melid i r :  Viyetna m  halk ına karşı iş lenen 
cinayetler çoğald ıkça, suçun ağırl ığ ı  bir kat daha artıyor, cezası da bir 
kat daha ağır  olacaktır.,. 

Bu i hta r Amerikan sald ı rıs ına dolaylı veya dolaysız bir destek sağlaya n 
ü l keleri de i lgi lendiriyor . .. Sald ı rgania ra si lôh sağl ıyara k  yard ım eden, 
Viyetnama gidecek Amerikan s i lôhl ı  kuvvetlerine iaşe veya cephane sağ

l ama k, bu kuvvetleri Viyetnama göndermek üzere topra klarını Amerika 
Birleşik Devletlerine açan ü lkeler (Ameri kanın) suç ortaklarıd ır. Er  geç bu 
ü lkelerin hükü metleri, halkla r huzurunda hesa p vermek zorunda kala
caklardı r.,. 

Sovyetler Birliğ in in,  sosyal ist kampta ki bütün devletlerin günden güne 
a rtan siyasi, i ktisadi ve askeri gücü, bizim desteği mizdir. Barışı korumak  
için nöbet tutuyor, saldırgan ları durdurtmak ve püskürtrnek için ça baları 
mızı arttırıyoruz. Avrupada kolektif b ir  g üven l i k  sisteminin kurulmasını 
istiyoruz. Bu davranış ım ızia saldırganiara karşı savaşan kardeş Viyetna m  
halkiyle dayanışma mızı kuvvetlendi riyoruz. Tarihten a l ınacak derslerden 
esinlenerek Ameri kal ı ların  Viyetnamda yürüttüğü pis harbe son veri l mesini 
istiyoruz ! Amerika l ı la r  Viyetna mdan çeki lmel id i r !  Mi l letlerarası dayanışma 
hareketi n in  bayrağı daha da yüksel mel idir !,. 

Cesare Colombo 
ıtalyan komünisti, GaribaIdi Mi/letleraras/ tugayında dövüşmüştür 

ispa nya savaşı, 1 920-1930 y ı l larında yürütülen demokratik ve devrimci 
savaşın en yüksek noktasını  teşkil etti. Hiç şü phesiz, o y ı l larda başka 
kıtalarda da, önemli olaylar büyük dayanışma hareketlerine yol açmıştı. 
B i rkaçını hatırlatal ı m :  1926 da Ingi l iz  g revci lerine yard ım kampanyası ; 
Sacco ve Vanzetti'yi savu nma kampa nyası ; Scotsboroug h'daki karaderi l i  
gençleri savunma kampa nyası ; gerici hükümetin ha psettirdiği  komünist 
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yöneticilerin kurtul ması için yürütülen kampanya ; sömü rgeci ha rplere -
özel l ikle Rif dağlarında Faslı  yurtseveriere karşı yürütülen Fransız-ispa nyol 
ha rplerine ;  Çin-Hind' indeki «misi l leme» hareketlerine karşı güçlü protesto 
kampa nya ları düzenlenmişti. Daha sonra, 1 934 Şubatında Avusturyada 
Schutzbund'da, aynı yıl ın Ekiminde Astorya'da gerici h ükümetlere karşı 
meydana gelen ayaklanmalarla  i lgi l i  geniş dayanışma hareketleri tertip
lenmişti. Nihayet 1 935 yı l ı nda italya n ın  Habeşistana saldırması, faşizm 
ve sömürgeci l i k  a lehtarı u nsu rları bir araya getiren çok geniş bir protesto 
kampanyasiyle karşılaştı. Ama, çok çeşitli ve önemli olmakla  beraber, bu 
hareketler kamu oyu nda, komünist partilerin veya yakı� müttefiklerin in  
doğrudan doğ ruya tesiri a ltında bulunan kesimlere etki ya pmıştı. 

ıspanyol halk ın ın yürüttüğ ü  mill i ve devrimci savaş ise, çok daha geniş, 
çok daha etki l i ,  daha büyük b ir  siyasi anlam taşıyan bir daya nışma ha re
ketine yol açtı. Çünkü Ispanya harbi, nazi rej imi  Alma nyada kuru lduktan,  
Kominternin Vii .  Kongresinden bir yı l  sonra patla k  verdi .  işçi sı nıfı ve 
müttefikleri faşizm tehlikesinin a rttığını,  dünya savaşının yaklaştığını,  artık 
iyice an l ıyorlard ı .  ispanya savaşın ın gelişmesi, kısa bir süre sonra bütün 
Avrupayı a ltüst edecek facıan ın  ilk perdesini  teşkil ediyordu. Devrimci 
güçler bunu bi l i nçli anl ıyordu. 

1 945 de yayın lana n bir makalesinde Togliatti şöyle diyord u :  .. Bu savaş 
meydan ında dostumuzu düşmanı mızı  bi ldik, tehl ikeyi a nladık, gerçek de
mokrat ödevi mizi yerine getird i k :  Faşist a leyhtarı cephe bu savaş meyda
nında gerçekleşti, bu savaş meydanı ,  çeşitli halklar, çeşitli toplumsal 
sı nıfla r, çeşitli partiler, uzağı görebilen devlet adamla rı için en büyük 
harp okulu görevini gördü . . .  » Tog liatti 'nin aynı makalede bel i rttiğ i  g ibi, 
işçi ha reketi n in  sol, Marksist kanadı ,  özel l i kle komünistler, bu savaşın 
kendine özgü nitel iğini hemen a nladı. Franko isyan ettikten birkaç saat 
sonra, ıspanyol mi l leti ni bağ ı msızlığ ın ı  savunmaya çağıran, mi l letlerarası 
faşizmin bütün Avrupa halkların ın  1 numaral ı  düşmanı diye ilôn eden, ve 
harp gel iştikçe, derece derece. bu temel stratej ik  tezin zorunlu sonuçlarını 
çı karması n ı  bi len sosya listler de bunu anladı la r. Bu sonuçları açıkl ıkla. 
mantıkla. enerj i k  ve sade bir di l le çıkartması nı .  mi lyonlarca i nsanın an l ıya
bileceği ve kabul edebileceği b ir  şekilde a çı kla masını  bi ldi ler . . .  Ispanya
daki savaş yeni tipte bir demokrasi uğruna yürütülüyordu : Faşizmin - yani 
en gerici toplumsal güçlerin - saldırıs ına uğramış ;  bu saldı rıyı püskürt
mek ve kendi varl ığ ın ı  korumak üzere olduğu kadar. düşmanı kesi n l ikle 
ezmek. hortlamasına engel olmak. böylel ikle toplumsal ve siyasal kal
kınma yol larının açılmasını ve açık kalmasını sağlamak üzere teşkilôt
lanan bir demokrasi . " 1 945 yı l ı nda Tog l iatti 'n in çok doğru olara k  be
l i rttiği gibi : .. Bu kale hiç savaşmadan tesl im �Isaydı.  dünyanın  - ve bu 
a rada ıtalya nın - kaderi ba m başka olurdu.» 

Ispanya savaşından çıkarı lan ve Avrupada devrimci ve demokratik 
hareketin o dönemdeki hattını teşkil eden sonuçlar. ha lk  hareketin in  
zafere ulaşması için birl iğ in  fevka lôde büyü k önemi ve mil letlerarası 

715  

TÜSTAV



dayanışma hareketlerin in gel işmesi konu larında. bugün de aynı değeri 
taş ımaktadı r. 

Dünya ölçüsünde, g üçler dengesi bugün devrimci hareketin lehine 
değişmiştir. Emperya listler. bugün saldırı la rın ı  Avrupadan uzak bölge
lerde. Asyada, Afrikada. Lôtin Amerikada yürütmekte veya ya kın bir geç
mişte yürütmüştür. Ama Batı Avrupan ın  işçi s ınıfı ve demokratik hareketi. 
bu 

\
saldırı lara seyirci kalmakla yeti nmemelidir. Aksine ;  ödevieri. bugün 

çok büyük olan kuvvetlerin i  ku l lanıp, ezg i a lt ında yaşayan. emperyalist 
saldırı ları n  tehditiyle karşı laşan halklarla - bugün özel l ikle Viyetna m  
hal kiyle - dayanışma hareketlerin i  gel iştirmekti r ;  hükü metlerin Amerikan 
e mperyalist savaşlarını desteklemelerine engel olmaktı r ;  Viyetna m  halk ı
n ın  d i reniş hareketine doğ rudan doğ ruya yard ı m  etmektir; saldırgan kuv
vetleri b ir  an önce yen mektir. 

ıtalyan si lôhlı  kuvvetlerin in  Ispanya Cumhuriyetin e  saldırması. italya 
işçi s ınıf ının, ita lya n demokratların başına sayısız belô lar  açmıştı . Bu 
sald ı rıdan sonra,  ıtalya Almanyanın  emrine girdi. saldırgan faşist savaş
ları b irbir in i  izledi. 

Ispanya savaşının bize sağladığ ı ,  bugün bi le a ktüal itesini koruyan ders
lerden biri şudu r :  saldırı ları püskürtebil mek, emperyalist macera larını  
engell iyebi lmek. «bölge savaşları»n ın  dünya savaşı ha l ine gelmesini  ön
leyebi lmek için. bütün devrimci ve demokratik şeki l  ve örgütlerin seferber 
edi l mesini sağlayaca k b i r  koordinasyon şekli aranmal ı  ve bulunmal ıdır. 

Hareketin öncü g üçleri bu dersi daima göz önünde tutmak zorundadı r. 
Ama bütün dünyada erkek, kadın, genç, herkes bu gerçeği bi l inçle an la
mal ıd ı r. Çünkü Pentagone'un yürüttüğü kıyıcı savaşın normal gel iş imine. 
atom savaşı şekl in i  a lmasına engel olmakta - sadece komünistlerin 
değ i l  - herkesin menfaatı vardır. 

Archi bald Brown 
Amerikalı işçi, komünist, Lincoln Tugayında savaşmıştır. 

Franko Ispa nya Cu mhuriyetine karşı isyan etmezden önce de, biz, Ame
ri kada. Ispanya ha l kın ın  gericilere karşı yürüttüğü savaşı büyük bir i lgiyle 
izliyorduk.  ıspanyol halk ın ın  Cumhuriyeti kurmaya m uvaffak olmasına 
ca ndan sevinmiş, faşist aya klanma karşısında derin bir  endişeye düş
m üştük. 

O tarihte yirmi yaşlarımdayd ı m. Amerikada, büyük iktisadi buhron ve 
durgunluk döneminde, işsizl i k  fevkalôde büyük ölçülere va rdığı  günlerde 
işsiz Konseylerin in  kuru lmasına ve Pasifik sa hi l inde sendikaların  örgütlen
mesine katı l mıştı m .  

Komünistler bana işsizl iğin ve sefaletin nedenlerin i  anlattılar. 1 7  yaşın
dayken, Komünist Gençl ik Teşkilôtına g i rdim.  18 yaşımda da, Amerikan 
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Komünist Partisine üye o ldum. Komünistler bana kapitalist sistemin d üzel
mez kötülüklerini a nlattılar. Bu sistem yerini artı k sosyal ist sisteme b ı ra k
maiıydı. Biz gençler, kendi savaşımızı, bütün dünya emekçilerinin savaş
larını ,  öğreniyorduk. Savyetler Birl iğ i  diye bir ü lkenin va rl ığ ın ı ,  sasyal izm 
diye bir sistemin kurulduğunu, işte a dönemde, 1 929 da i lk defa duydum. 
Daha sonra da, Franko'yu, ispa nya Cumhuriyeti ne karşı düzenlediği ayak
lanmayı, Hitler' in ,  Mussol in i 'n in  Franka'ya yard ı m  ettiğ in i  duyduk. Bu 
o lay lar  hepimizde büyük b i r  infial  uyandırdı .  Mi l letlerarası Tugayların 
kurulduğunu haber a l ı nca, birçok Amerika l ı  Ispanya savaşına gönü l lü  
yazı lmak isted i. çoğu bizim San-Fransico'lu dokerler, denizcilerdi .  ispan
ya'ya geçmek çak zor oldu, çünkü Fransız hükümeti - leon Blum hükü
meti - bizim geçmemize hiç de kolayl ı k  göstermiyordu.  Sı n ı rda ik i  defa 
yakalandım.  Oçüncü denemede a ncak Pirene dağların ı  geçebi ld im,  ve 
Abraham lincoln Tugayına yazı labi ldim.  

1 938 yı l ın ın  sonla rına doğru Amerikaya dönünce, Ispanya halk ın ın  sava
şiyle dayanışma hareketine katı ld ık. Bu ha reket, iyice gelişmişti. H ü kü me
timizden, Ispanya'n ın  meşru hükümetini desteklemesini, Franko'ya yapı lan 
s i lôh satışlar ını  yasa klamasını  istiyarduk. Bunu yapmama kla, Hitler'e yar
d ı m  ettikleri ni ,  işin sonunda faşistlerle dövüşmek zorunda kalacağımızı 
yönetici çevrelere anlatmaya çabaladık. Ama bizi d in lemedi ler. Ne va r ki 
komünistlerin ve bütün i lerici lerin i hta rları doğru ç ıkt ı .  Dünya i lerici hare
ketinden yard ı m  gören ispanyol halk ı ,  faşist sald ı rıs ına karşı gelmişti .  Bu 
da öteki ü l kelere hazı rlanma i mkônın ı ;  Işçi s ın ıf ına da, halk ın isteklerini 
aya klar  a ltına a lan  faşizmin gerçek yüzünü ta nımak,  faşizme karşı savaş 
zorunluluğunu anlamak imkanlarını sağlamıştt. 

i kinci Dünya Savaşı başladıkta n sonra da, Ispanya harbinden çıkarı lan 
sonuç, e lde edilen tecrü beler hiç şüphesiz Amerikan ha lk ın ın  Hitlere karşı 
seferberl iğini  kolaylaştırmıştır. Çün kü Ispa nya harbi nin gerçek an lamın ı  
b i len  Amerikan ha lkı ,  Hitlerden yana güçlere kanmadı .  Ni hayet Hitler 
a leyhtarı koal isyon kuruldu, dünyan ın  bütün özgü r  halklar ın ın,  özel l ik le 
Savyetler Birl iğ in in  sarfettiği çabalar, Mihver ü l kelerin in  yeni lgisiyle so
nuçlandı .  i kinci Dünya Savaşında Amerikan ordusunda dövüştü m.  Benim 
için - ve birçok Amerikal ı  için - bu dü nya savaşı, Ispanya ha rbi n in  deva
mından başka bir şey değ i ldi .  Faşizmin yen i lmesinde, kendime düşen ödevi 
yerine getird im.  E lbe sahi l lerinde, vaktiyle Ebre sahil lerinde omuz omuza 
dövüştüğümüz eski silôh a rkadaşlarımıza rastladık.  

i kinci Dünya Savaşı sona erdi kten sonra, Amerika halk ı ,  bütün dünya 
ha lkları, yeni yeni tecrübeler geçirdi ler. Gerici g üçlerin sahneden kolay 
kolay çeki lmediğini anladık .  Bugün Ameri kada karaderi l i  halkın vatandaş 
hakla rı uğruna, barış uğruna, demokratik özgürlükler uğruna yürütülen 
savaşa geniş kitlelerin de katı ld ığ ın ı  görüyoruz. Bütün bu hareketler 
zaman zaman gelişiyor, za man zaman hızını kaybediyor. Karaderi l i lerle 
beyazların yürüttüğü hareketlerde birl iği sağlama zorunlu luğu,  i lerici 
güçlerin 1 930 yı l larında olup bitenlerden, ve özel l i kle Ispanya ha rbi nden 
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çıkarttığı sonuçlardan biridir. Otuz yıl önce Partimiz bu sonuçlara varmış, 
bu prensipi yürüttüğü savaşta gerçekleştirmişti. Karaderili ha lkımız ın kah
ramanca yürüttüğü savaş, beyazderi l i  halk ımızda derin yankılar uyandı rı 
yor, çünkü beyazlar a rasında, özel l ikle işçiler a rasında - h e r  çeşit bölün
menin her i ki tarafa da zarar verd iğ in i  a n layan lar  çoğal ıyor. Karaderi l i  
vatandaşla rımız bazı haklar elde ettiler, ama gerçekte, bugün yaşama 
şart ları bir kat daha berbatlaştı. Karaderi l i  vata ndaşlarımızın yürüttüğü 
savaş bu yüzden de günden güne keskinleşiyor. 

ispanya harbinden, ikinci Dünya Savaşından çıkarı lan  sonuç ve dersler, 
Ameri ka n  halkında ba rış isteğin i  a rttı rdı ; «önemsiz savaşlar»ın, «ufak 
sa ldırı lar»ın i leride bir dünya katliamı  şekl in i  o labi leceğin i  gösterdi .  Vi
yetnam savaşın ın etkisiyle, bugün bizde savaş a leyhtarı geniş bir hareket 
gelişmektedir. Tari himiz boyunca, bu savaş kadar, bizde inf ial  uya ndıran, 
protestolara yol açan hiç bir savaş olmamıştır. Ama insan larım ız yeterince 
teşki lôtla nmamıştır. Halkı mızı n çeşitli tabaka ları Viyetnam savaşını  dur
durtmak için başvurulacak yol lar  konusunda görüş birl iğine varamadı lar. 
Bununla beraber, gazetelerin düzenlediği «nabız yoklamaları»ndan  b i le 
a nlaşı ldığ ı g ibi, ha lkı n  büyük çoğunluğu bu savaşa bir son veri l mesini 
istiyor. 

Komünist Partisi, Viyetna m harbini  durdurtmak üzere yürütülen savaşla 
yakından i lg i leniyor. Hattô yürütülen mücadelenin itici gücü hal ine geldi. 
Hiç şüphesiz, Ispa nya harbi dönemine n ispetle, bugün Amerikan kitleleri 
bu mücadelenin zarunlu luğunu çok daha zor kavrıya bi l iyor. 1 930 yı l la
r ında büyük i ktisadi  buhran ın  facıasın ı  çekmiş kitlelerin - hele işçilerin -
sınıf  bi l inci,  siyasi bi l inci, çok daha yüksekti. Bu kitleler o zaman siyasi 
savaşı benimseme zorun lu luğunu çak daha çabuk a nl ıyorlard ı .  Bugün ise, 
yirmi yıl süren soğuk harp, Maccarthyci l ik  ve i ktisadı refah döneminden 
sonra,  durum,  1 930 y ı l larına nispetle, çok farkl ıd ı r. 

Kanımızca, emekçi kitleleri seferber edebi l mek için başvurulacak baş
l ıca yol, bu kitlelerin en hayati sorun larına bulunacak çözüm yoluna 
bağ l ıd ır ;  bu yol ,  kitlelerin bugünkü duygu la rına da uyg un düşmelidir. 
Bazı hal lerde, savaş doğrudan doğruya Viyetnamla i lg i l i  o lmuyor, ama 
Viyetnam savaşından za rar  gören ücretler ve yaşama şartları a la n ında 
yürütül üyo r. örneğin,  askeri masrafla rın  arttı rı lması, yoksul luğa karşı 
savaş programın ın  yü rütü lmesine engel oluyar. Kamünist Partisi işte bütün 
bu sorun ları ele a l ıyor, bunları n  nedenlerini ve sonuçlarını  açıklıyor, böy
lel ikle i nsanlarımız ın  Viyetnam harbi ni durdurtma savaşına katı lmaların ı  
sağl ıyor. Komünist Partisinin kanaatına göre, bugünkü şa rtla r  içinde, 
barıştan yana bütün güçler savaşa muhalefetlerin i  dile getirirken, bu 
savaşın durması için mücadele yürütürken, azam i  birl iğ i  gerçekleştirmek 
zorundadır. 

Bu bir l ik i l kesi gençl ik hareketinde de uygulanmal ıd ı r. 1 936 da, Ispanya 
savaşı başladığı zaman, biz Amerikada, büyük iktisadı buhra ndan yeni 
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çı kıyorduk, gençlerin hemen hepsi faşizme karşı yürütülen mücadeleyi 
destekleme zorunluluğunu anl ıyorlard ı .  Bugünkü gençler, bizim 1 936 da 
geçirdiğimiz tecrübelerden yoksundur. Bunun la  beraber, gençl i k  bugün 
başka tecrübeler geçi riyor, bu tecrübelere dayana ra k  vardığı sonuçlar, 
verdiği  kararlar, temelde, bizim 1 930 yı l larında vardığ ımız sonuçlara ve 
kararlara benziyor. Gençl i k  nereye g ittiğ ini ,  nası l  teşkilôtlanacağın ı  her 
zaman kesin l i kle bi lmiyor, ama bir  şeyler yapma k i htiyacını duyuyor, ve 
neticede büyük bir cesaretle savaşıyor. 

Amerikada bugün talebeler yürütülen savaşlara etkil i  bir şekilde katı l ı 
yorlar. Karaderili vata ndaşlarımız da yaşama şa rtların ı  gerçekten d üzelt
mek, vatandaş ha kla rın ı  elde etmek üzere yürüttükleri savaşı, barış uğ
runda yürütülen savaşla birleştirmek zorunlu luğunu günden güne daha 
iyi an l ıyorlar. Kitleler - genel l ikle  - felôketin sağdan, Goldwater'lerden, 
Nixon'lardan geldiğ ini  sezmeye başlad ı lar, ve bu tehl i keye karşı savaşmak 
zorunluluğunu anladı lar. 

Amerikada yeni, savaşçı bir kuşak yetişiyor. Bütün dünya halklarıyla 
beraber, Viyetna m  harbini durdurtabileceğimize, Amerikada gerici g üç
lerle başa ç ıkabi leceğimize kaniyiz. 

Konstantin Mitçev 
Bulgar komünisti, 1 938-1939 yıllarmda Milletlerarası Tugaylarda 

sağltk hizmetleri teşkjfdtmın başkan yardımclSlydl. 

1 936-1939 yı l larında, ispanya savaşı n ın lôfı edi l mediği, bu savaşın in
sanları n  hayatında rol oynamadığı  tek b ir  yer yoktu dünyada. Ispanya 
topra klarında yürütülen mücadelenin sonucu, sadece ispanyanın  kaderini  
deği l ,  bütün dünyan ın  kaderini  i lg i lendiriyordu. Nazi Almanyası, faşist 
ıtalya, hazırlanan Ik inci Dünya Savaşında ' Ispa nya'yı bir hareket üssü 
olara k  kul lanmak üzere ıspanyol Cumhuriyetine saldırmışt ı .  Franko'culara, 
ıtalyan, Alman faşist saldırganIara karşı savaşırken, ıspanyol ha lkı faşizmi 
ve harbi durdurtmak için savaşıyordu. Bu gerçeği, bütün i lerici insan l ı k  
bi l inçle anlıyordu .  Bütün dünyada ıspanyol halk ına gösterilen geniş da
yanışma hareketin in  as ı l  nedeni budur. Bu  dayanışmanın en  yüksek şekli, 
Mi l letlerarası Tugayla rı n  kurulmasiyle di le geldi. 

Ispanya halkına gösterilen etkil i  dayanışma hareketinde bütün dün
yada milyonlarca insan bi rleşti. Araları nda komünistler, sosyalistler, de
mokratlar, yu rtseverler vardlt 

Dünyan ın  her yerinde, Ispanyada çalınan tehl ike çanları m i lyonlarca 
i nsanı faşizme ve harbe karşı, demokrasi ve mi l l i  bağı msızl ı k  uğruna yürü
tülen savaşa çağı rıyordu .  

Ispanya Cumhuriyetin i  savunmak üzere yürütülen savaşın etkisiyle, yeni 
yeni kitleler, yeni yeni siyasi örgütler, faşizme ve harbe karşı kuru lan hare
kete katıl ıyor, faşizmi si lôhla karşı la maya hazırlanıyordu. 
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ispa nyada yürütülen faşist aleyhtarı savaş. birçok Avrupa ve Lôtin 
Amerika ülkelerinde. i lerici ve demokratik güçlerin. faşizme ve ha rbe 
karşı birleşmesin i  kolaylaştırdı. Komintern ' in  Vii. Kongresinde. Georgi 
Dim itrov'un savunduğu Halk Cepheleri fikri. o dönemde daha da çekici. 
daha da yaygın  bir i lke haline geliyordu.  

Ispanya Cumhuriyetiyle dayanışma hareketi. komünist partilerinin etki
sini. üye sayısını orttı rdı. Bu partilerin çoğu. büyük antifaşist hareketler 
nitel iğini  kaza ndı. ü l kenin siyasi hayatında önemli etkenler hal ine geldi .  

Dte yandan. halk lar. yerli gerici güçlerin gerçek yüzü nü fa rkedebiidi ler. 
Demokrasiye ve mi l l i  bağ ı msızl ığa iha net ettiklerini gördüler. Alman ve 
ıtalyan faşistlerin in  I spanyada giriştikleri saldırıya cesaret veren Fransa. 
Ingi ltere ve Amerika hükümetleri. kendi ü lkelerine iha net etti ler. Bu ihanet 
bu ü lkelerin hal klarına pahalıya mal oldu. Bununla beraber. şu noktayı 
da bel irtmel iyiz : bu hükü metlerin izlediği  tesl im politikası. bu ü lkelerde 
"ademimüdahale» politikasına. yerli faşist u nsurlara. faşizme verilen taviz
lere karşı bir kitle hareketinin doğ masına sebep oldu. 

Ispanya'ya karşı yürütülen zorba faşist saldı rısı .  Hitler faşizminin mas
kesini indi rdi .  «ara güçler» in birçok temsilci de böylece Nazi plônların ın  
gerçek nitel iğ ini  a nhyabildi .  Naz i  Almanyası. faşizm. barbarlığın timsah 
haline geldi. manen tecrid edi ldi .  

Böylel ikle Avrupada sonradan kurulan Hitler aleyhtarı koalisyonun ve 
direniş hareketinin temelleri atı lm ış oldu. 

Ik inci  Dünya savaşında Fransada. Polonyada. italyada. Bulga ristando. 
Yugoslavyada. Çekoslovakyoda. Belçikada. Norveçte direniş hareketlerini 
i l k  düzenleyenler. Mi l letlerarası Tugaylarda savaşmış insa nlardı .  ispanya 
ha rbinde kıymetli tecrübeler elde etmiş. halk ın sevgisini kazanmış olan 
bu eski  savaşçılar. Nozilere karşı d üzenlenen direniş ha reketinde eşi bu
lunmaz önderler hal ine geldi ler. 

Dünya devrimci sürecinin bugünkü dönemi için. Ispanya olaylarındon Çı
ka rı lacak en önemli  ders. kanaatıma göre. şudur:  Ispa nya halkın ın  kurtuluş 
savaşı o dönemde devri mci. demokratik. barıştan yana güçler arasında 
kurulan geniş cephenin it ici g ücünü teşkil etti. Ispanyada faşizme karşı 
gösterilen büyük direnişin en önemli etkeni bu oldu. Ama yine de bu birl i k  
ve bu direniş. faşizmin karşı-devrimi «ihraç» etmesine engel olmadı.  yeter
siz kaldı .  Bugün Viyetnamda yürütülen savaşın ispanya savaşı gibi bitme
sini istemiyorsa k. Ispanyoda vaktiyle gerçekleşen birl ikten daha etkili. 
daha geniş. daha sağlam bir birlik ku rmak zorundayız. Her ü lkede. de
mokrasiden devrimden yana harbe karşı olon güçler arasında birl i k ;  bütün 
sosyal ist ü lkeler a rasında birl i k ;  dünya devrimci hareketin in  başl ıca akım
ları a rasında bir l ik  zoru nludur. 

Bu birl ik gerçekleştirilebi l i rse. 1 937-1939 yı l larında kul landığımız «No 
passaran» ve «Passaremos» şiarları bugünkü dünyada gerçekleşebi l i r. 
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Pavel Batov 
Ordu generalı. Sovyet Ordusu kahramanı ünvanını iki defa kazan

mıştır. 1936-1938 yıllarında Ispanya Cumhuriyet Ordusunda danış
mandı. 

Otuz yı l  önce Ispanya halkı .  Cumhu riyet rej imin i  yıkmak üzere askeri 
bir ayakla n ma düzenleyen faşizme karşı savaşa başlıyordu. O gü nden bu 
yana. dünyamızın siyasi ha ritasını  ve toplumsal yapısını değiş.tiren fev
kalôde önemli olaylara şahit o lduk. Insanl ık. tarih in en yıkıcı. en kan l ı  
harbini geçirdi. çok  çetin günler yaşadı. 

Bununla beraber. bütün bu olaylara rağ men. Ispanya Cumhuriyetinin 
kahramanl ığ ı .  gerici yerli g üçlerin ve mi lletlerarası faşizmin birl iğine 
karşı,  eşitsiz şartlar içinde ispanya 'n ın  özg ürlüğünü savunanların  cesareti, 
ha lkları n  yü reği nde ve anısında ayrı bir yer tutmaktadır. 

54 ü lkeden gelmiş, proletarya enternasyonalizminin ve emekçiler a ra
sındaki mi l letlerarası dayanışmanın yüksek ülkülerini ,  dövüşerek, kanla
rını  dökerek gerçekleştiren «hü rriyet gönüllü leri" ne karşı. bütün d ünya 
halklarının duyduğu sevgiden ve hayran l ı ktan hiçbir şey eksi l memiştir. 

Mi l letlerarası Tugaylarda. Ispanya halk ordusunda Sovyet gönüllüleri 
de dövüştü. Devrimci bi l incin etkisiyle, tankçılar, pilotlar, denizciler. istih
kô m subayları, askeri danışmanlar, Ispa nya hükümetinin çağ rısına uyarak, 
dost Cumhuriyetin ya rd ımına koşmuştu. Kala bal ı k  deği l lerdi .  Ama ispa n
yol kardeşlerin in sevg isi, Sovyetler Birl iğ in in ve bütün dünya emekçilerin in 
manevi desteğ i, güçlerini  yüz kat a rttırıyordu. 

Sovyetlerden ve diğer ü lkelerden gönüllü gelmiş ta nkçı ların ve pi lot
ların,  ıspanyol yurtseverlerinin, ıtalyan ve Alman faşistlerine indird ikleri 
darbeler, Hitler ordularının birkaç yıl sonra Moskova önlerinde, Volga 
kıyı larında uğradığı  bozgunu, hattô nazi Devletinin 1 944'deki çöküşünü 
m üjdeliyordu. 

Geçmişin tecrübeleri, bugün ve ya rın için ders olmal ıd ır. Ispanya desta
nından çıkarı lacak en önemli ders, saldırganlara, emperyalist harp kun
dakçı larına karşı yürütülen savaşta, bütün i lerici ve Alman faşizminin 
Ispa nyada saldırışı, dünya savaşına doğru atı lm ış i l k  adımdı .  Otuz y ı l  
geçtikten sonra bunu a çı kl ıkla görüyoruz. Hitlerin bu denemesinde başa
rıya ulaştığ ı  için Avru pada genel taarruza geçebiidiği ; ademi-müdahale 
prensibini i leri sürerek sa ldırıyı i lk  g ününde durdurtmaya yanaşmayan 
devletler ve politikacı ların,  ba rış  davasına, ha lkların  menfaatlerine ihanet 
etti kleri, artık bugün herkesçe ka bul edilen gerçeklerdir. 

Biz bugün bu tarihsel gerçekleri ancrken, Amerikal ı  e mperyalistlerin 
Asyanın  Güney-Doğ usunda giriştiğ i  müdahale, barış için büyük bir tehlike 
teşkil ediyor. Varşova Paktına dahi l  devletlerin yayınladığı,  Viyetnama 
sağ lanan çeşitli yardımlarla i lgi l i  bi ldiri, saldırganıcra sert bir ihtardı r. 

Tarihten çıkarılan, ve bugünkü harp kundakçı ların ın  üzerinde d urması 
gereken ikinci bir ders de şudur:  Şiddete başvuran muhakkak kendi ma h-
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vına g ider. Bugün Berl inde, yani bir za manlar şiddet ve ö lüm saçan güç
lerin kalesi, bugün Alman ha lkın ın  en yüksek ü l kelerini d i le getiren i l k  
sosya l ist Alman devleti nin başkendi hal ine gelen şehirde, bulunmamız 
bu tarihsel gerçeğin doğruluğunu ispatlamış oluyor. Bir zamanlar bu 
şehirde Ispa nya Cumhuriyetini mahvetmek üzere plônlar düzenleniyordu. 
Oysa bugün, vaktiyle ispanya yı savunmuş savaşçı lar burada misafir 
ediliyor. 

Bugünkü şa rtlar içinde, saldırı lar  mutlaka cezaya uğ ruyor. Biz ispanyol 
halk ının faşizme karşı yürüttüğü mi ı ı i  ve devri mci savaşın eski gönüı ıü 
askerleri, sosya list ü lkelerin Bü kreş Konferansı nda yayı nlanan Bi ldiriyi 
sevinçle karşı l ıyoruz. Otuz yı l  önce i lerici g üçlerin mi l letlerarası ha reketi, 
bugüne göre çok daha zayıf olmasına rağ men, on binlerce gönül lü saldır
ganların yolunu kesmek üzere ıspanya'ya koşmuştu. Artık bugün Demokra
tik Viyetnam Cumhu riyeti böyle bir istekte bulunursa, Viyetnamın i mdadına 
koşacak gönüllü sayısı acaba koç kat daha yüksek olur. 

Madrid cephesinde ölen bir gönüı ıünün mezar taşında şu yazıyı oku
muştu m :  "ispanyo'da demokrasiyi yaşaşatmak için ölmüştür.» Bugünkü 
ş iarımız ,Niyetnamda Ispa nyodo. bütün dünyada demokrasiyi yaşatm a k  
için yaşayacağız v e  çalışacağız !» şeklini o lmaktad ı r. 
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ı Ş Ç i  V E  K O M U N i S T P A R T I L E R I N D E 

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde 

Çok Partili-sistem nasıl işliyor 

Alman Demokratik Cumhuriyeti 'nde sosya lizm cumhuriyetin her yurtda
ş ına,  yeni  toplumun kuru luşuna her biri katkıda bulunan bütün ha l k  taba
kalarına i lerisi için olanakla r yarattı. Bunun politik ifadesi Çok Parti
Sistemi'dir. Bu sistem, antifaşist-demokratik düzen uğrunda savaşta doğ
m uş, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde sosya l ist demokrasinin temel 
elemanlarından biri o larak gelişmeler geçi rmiştir. Bu sistem, türlü toplum
sal ta baka la rın  ve gurupların,  tüm devlet siyasetinin yaratı l masına katı l 
maları olanağını  sağ lamaktad ı r. 

Alman Sosyal ist Bir l ik Partisi Merkez Komitesi'ne bağl ı  Toplum Bi l im
leri Enstitüsün'nün bir  süre önce d üzenlediği  ve Alman Sosyalist Bir l ik 
Partisi 'nin ittifak siyaseti i le i lg i l i  konferansta bu ve daha başka sorunlar  
tartış ı ld ı .  

Konuşmalara demokratik blok partileri temsilcileri i le  yaba ncı misafir
ler katı ld ı .  Tartışmalara katı lan lar, Alman Demokratik Cumhuriyetindeki 
çok parti-sisteminin ü lkenin mi l l i  ve ta rihi koşul larına uyduğunu ve bu 
bakımdan u luslararası devrimci hareketin edindiği kollektif tecrübelerin 
bi r bölümü olduğunu, başka ü lkelerde ve başka tarihsel koşul lar  a ltında 
başka biçi mlerde de çok parti-sisteminin ortaya çıkmasına bu tecrübeleri n 
etki yapabi leceğin i  bel i rttiler. V. Michot (Fransız Komünist Partisi) bu
gü nkü Fransa'da çok parti-sistemi so rununun günün konusu olduğu üze
ri nde durara k, demokrasi uğru nda yürüttükleri savaşta Fransız komünist
lerin in  Alman Demokratik Cumhuriyeti 'nin tecrübelerini de dikkate a ld ı k
larını hatırlattı. E. Aaltonen (Fin landiya Komünist Partisi) yaptığı konuş
mada çok parti-sisteminin rolü üzerinde yapı lan  bu fikir ve görüş teati
s inin çok i lginç olduğuna işa ret etti .  Tart ışmaları n  taşıdığı  büyük önemi 
L. Hornick yoldaş da (Avusturya Komünist Partisi) bel irtti. 

.. Barış ve Sosyal izm Problemleri» dergisinin iş arkadaşları. A. Leppönen 
ve A. Weber Leipzig'de demokratik blok parti lerin in temsilci leriyle buluşa
rak kendilerinden bazı soru lan cevaplandırmalannı reca ettiler. Bu 
konuşmaya şunlar katı ldı : Alman Hristiyan-Demokrat Birl iği  Leipzig ıı 
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Komitesi ba�ka n ı  Fritz-Karl Bartnig ;  Alman liberal- Demokrat Partisi ii 
Komitesi başkan yardı mcısı Alfred löwe ; Alman Mi l li-Demokrat Partisi 
i i  örgütü başkanı  Kalus Jakobs ve Alman Demokrat Köylü Partisi i i  Komi
tesi başkan yardı mcısı Werner Hörting. 

Aşağıda bu konuşmanın kısaltı imış bir metnin i  veriyoruz. 
Soru : Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde sosyalizm kuruculuğuna top

lumun bütün tabaka ları,  demokratik blokun bütün partileri katı l maktad ı r. 
Sosyal ist perspektifin hazır lanmasına ve sosyalist kuruculuğun somut 
sorunların ın  çözülmesine ayrı ayrı partilerin yaptıkları katkı n ın öze l l ikleri 
nelerdir? 

A. löwe (Alman liberal-Demokrat Partisi - lDPD) : Partim, çoğun luk 
b ir  zamanki orta tabaka çevrelerinden ve bize ya kın olan aydın lardan 
kuruludur. Bizim bütün çal ışmalarımız bu tabakaların taşıdığı  burjuva
demokratik geleneklerine dayanıyordu. Biz, her zaman anti -faşist, anti· 
m i l itarist ve demokratik davranma ve anti-komünizmi giderme kavra mı 
a ltında biraraya geldik. Bundan başka, her parti için çok önemli ola n bir 
ödev de, üyelere güveni l i r  bir perspektif vermek;  çok pa rti-sistemi i lkesini, 
sosyal ist demokrasi çerçevesi içinde s ıkı işbirl iği i l kesini aydın latmak ve 
bu i lkeleri en geniş ölçüde uygulamak, bütün üyeleri bu i l kelerden yana 
kazanmaktı. 

1 952 yı l ında partim blok partileriyle yaptığ ı  danışmada sosyal izm kuru
culuğuna katılmaya hazır olduğunu açıkladı. Parti üyelerin in  çoğunluğu 
bu kararı doğruladı, ama ayni  zamanda bazı üyeler bunu soğ u k  ve hattô 
d i renişle karşı ladı .  Burada bizim ödevim izi kolaylaştıran gene a ntifaşist
demokratik bloku n va rl ığ ı  oldu. 

1 956 yı l ı nda halk m ü lkiyetinden olmayan işletmeler ve ticaret a lanında 
yeni ekonomik biçim ler hakkında olduğu gibi  zanaatkôrl arın kooperatif· 
lerde birleşmeleri o lanaklarıyla i lg i l i  kanunla r çıka rı ld ı  ve bunlar bütün 
partilerin yardımıyla kendi üyeleri arasında yaygın laştırı larak uygulandı .  
Bu yeni biçimler pa rtimiz çevrelerinde - ve bi ldiğ ime göre öteki parti
lerde de - büyük başarı lar  sağladı.  Biz bu a landa, gerek sanayide devlet 
orta kl ığında ve gerekse ticarette komisyon-sözleşmelerinde ve zanaat 
kooperatiflerinde gerçek bir  ittifak i l işkisi yarattık. Bu a rada, devlet ortak
l ığ ı  uygula masından 10 yıl sonra bugün birçok ortağın birer sosya list 
emekçi olduğu, ya da en o lumlu bir biçimde bu yolda bulundukları görül
mektedir. 

El bette ki bu ödevlerin yerine getirilmesi için i nsanları kazanmak kolay 
o lmadı.  Fakat bu iş, 1 956 yı l ında artık 1 952-dekinden daha kolay olmuştu. 
Konuştuğumuz bazı orta kla r devlet ortakl ığ ın ı  hesaplara bağl ı  kıldı kları 
halde, i leri orta kların belirl i bir kesimi  de daha i leriyi görmekte ve - halk  
ekonomisi bakı mından - devletimiz yararı na bizi m de daha çok gelişebil
memiz için büyük bir i lg i  uyandı rmaktaydı. Kısa b ir  zaman sonra, devlet 
ortaklığının ya da komisyon-ticaretin in  asıl güveni l i r  geleceği sağladığı 
ve yalnız orta klara g üven l i  perspektifin yara rla rın ı  getirmekle ka l madığı,  
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ayni zamanda devlet o rta kl ığ ı  sonucunda emekçiler işletmelerin temel 
a raçların ın  ortağ ı  olduğundan bu işletmelerin üyeleriyle işbirl iğ i  i l işkile
rinde özlü değ işmeler olduğu ispatla rıyla bel irdi .  

W. Hörting (Alman Demokrat Köylü Partisi - DBD) : Parti mizin yaptığ ı  
işbir l iği her zaman bugünkü gibi  deği ldi .  B u  işbirliği ka rmaşık ve çevresi 
geniş b i r  sürecin sonucudur. 

Alman Demokrat Köylü Pa rtisi 1 948 y ı l ında, yani öteki partiler üç y ı l l ı k  
çal ışmaları s ı rasında harp sonrasının i l k  sorun ları n ı  e le  a ld ıktan sonra 
kuru ldu .  Alman Demokrat Köylü Partis i 'n in özel ödevi, ş imdi  olduğu gibi  
a zaman da partimizde toplanan bütün köylü lere işçi  sınıfıyla s ı kı ittifakın 
zorunluğunu açık lamaktı. Partim izin i lk eylemi,  işçi  s ınıfın ın  neden yöne
tici rolü olduğunu pratik-teorik bakı mdan ayd ınlatmak oldu.  Pratik sorun
lara dayanara k  bunu göstermek kolay oluyordu i teorik bakımdan bu i ş  
çok genişti. 

Köylü, işçi s ınıfın ın  doğal m üttefikidir. Ama, faşizm döneminde köylü 
faşist ideoloj in in kuvvetl i  etkisi a ltında bulunuyordu. Toprak reformuylo 
uygulanan tedbirlerle, faşist zorbal ı k  kanunlarının kaldırı lmasıyla, işçileri n  
maddi yard ı mıyla, büyük v e  küçü k köylü ler a rasında ürün tesl imi  mükel le
fiyetinde ayırım yapmakla ve küçük ve orta köylü lerin siyasi i ktidara 
katı lması sonucunda işçi sınıfıyla ittifak ın  önemli temel taşlarından biri 
yerine konmuş oldu. 

Bu, parti o lara k  üyelerimize adım adım yeni sorunları benimsetmeye 
başlayabi lmemiz için oturtu lan önemli b i r  temel taşı oldu.  Geçen y ı l lar  
boyunca biz bu bakımdan gel iştik. N itekim bugün köylü leri miz politik
ekonomik kavramlarla çal ışıyorlar, planlama ve yönetmede yeni ekonomik 
sistemin uygulanması iş ine katı l ıyodar. Bütün bunlar beş a ltı yı l önce 
daha anlaşı lmamış şeylerdi. 

K. Jakobs (Alman Mi l li-Demokrat Partisi - N DPD) : Alman Demokratik 
Cumhuriyeti 'nin sosyalist gelişme yolundaki perspektifleri Alman Sosyal ist 
Bir l ik  Partisi'n i n  Vi. kongresinin kara rlarında tesbit edi l miştir. Biz bu 
kararla rı ortak bir p rogra m  olara k  a l ıyoruz. Çünkü bu kara rların  hazır
lanmasına biz de katı ldık .  Buna katı lmamız, bir kere, bundan önceki uzun 
gelişmeler bakı mından, yani blok içinde işbirliğinden başlıya ra k burjuva
demokratik devri minin yürütül mesinde ve sosyal ist devrimin ilk merhale
sine geçişin uygu lanmasında oldu.  Ik incisi, pa rti mizin üyelerin in görüş
lerine göre yaptığımız  tekliflerle program ı n  hazırl an masında doğrudan 
doğ ruya beraberce ça l ıştık. 

Alman Sosyalist Bir l ik Partisi Merkez Komitesinin dost partilerden günün 
soru nlarını kendi üyeleri arasında da ta rtışara k  f ik i r  ve tekliflerini bi ldir
melerini istemesi uygulanagelen bir i l kedir. örneğin çeşitli partiler öyle 
tekliflerin hazırlanmasına katı l mış lard ı r  ki, bunlar daha sonra yeni sosyal 
ekonomik biçi mlere geçil mesi olanağ ın ı  yaratmıştır. 

Yukarda, deıılet ortakl ığına, zanaatkôrları n  üretim kooperatiflerinde 
toplan malarına ve komisyon-ticaretine değin i id i .  Bunların  her biri, geliş-
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tiri lmesine dost partilerden birinin ya da ötekinin katı lmış olduğu sorun
lard ı r. Bu d üşünceler parti kongrelerin in çalışma larında yer a l mış ve 
sonra da progra mlara girmişt ir. 

Mi l li politikada, mil li misyonun gerçekleştiri lmesinde olduğu gibi  yeni 
ekonomik sistemin ikinci merha lesin in gerçekleşmesinde de şimdi söz 
konusu olan, bu programın  uygulanması uğrunda atılan  somut adımlard ı r. 

Bundan da görüleceği g ibi ,  biz ş imdi bu politik ödevin kapsa mına g i ren 
sorun ları bizim partim iz içinde de tartışıyoruz. Bunu yapa rken önümüze 
koyduğumuz i lk ödev, mil l i  sorunun sosyal kapsa mını  ve sosyal izm ekono
mis in in düzenlen mesindeki temel i l keleri üyelerimize açıkla mı oluyo ruz. 
Ve bu, Sovyetler Birliği ve öteki sosyalist ülkelerle her a landa dostça 
işbirl iğ i  sorunların ı  do kapsa maktadır. 

Soru : Demokrati k bloktaki her pa rti nin el inde, tüm devlet siyasetin in  
ortaya çıkışını etki lemekte ne gibi  olanakları va r? Parti ler, yasama ve 
yürütme organların ın çalışma larına nasıl  katılıyorlar? 

W. Hörting (DBD) : Biz devlet yöneti minde ve kanunla rla kararların 
hazırlanmasında etkimizi  partimizin halk meclislerindeki üyeleri a racı l ı
ğ ıyla, devlet organları ndaki temsilci lerimiz yoluyla ve pa rti olarak Mi l l i  
Cephe'deki ça l ışma larımızia gösteriyoruz. 

F.-K. Bartnig (CDU) : Biz, her alanda sorumluluğumuzu duymağa ve bu 
sorumlu luğu idra k  etmeğe çalışıyoruz. Biz üyelerimizi, önü müzde ne gibi  
tüm devlet ödevlerin in  bulunduğunu ve bunla rı hep bir l ikte nası l  çözmek 
istediğimizi b i lmeleri için cumhu riyeti m iz in gelişme eğ i l imlerini, başlıca 
eği l imlerini doğru olarak anlamala rı yolunda yetiştirmek uğru nda çaba 
gösteriyoruz. 

Eğer her bir parti üyesi ödevlerin nası l ortaya konduğunu an lamışsa ve 
Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin ödevlerin in  gerek içerde ve gerekse 
dışarda yurdumuzun her bir vata ndaşı n ın yara rına idra k  edi lebi leceği ne 
inanmışsa, o zaman, inancımıza göre, ödevlerin çözümüne katı l maya da 
hazır olacaktır. Bundan sonra da üyelerin in  her birinin kendi hesabına 
yapması gereken işe s ı ra gel i r. Bu da, ödevlerin çözümü için kendi iş  
yerinde, tarım üretim kooperatifi nde, zanaatkôr kooperatifinde ya da 
fabrikada ne yapacağın ı  açıkça bil mesidi r. 

K. Jakobs (NDPO) : Ha lk  meclislerine ve belediye mecl islerine seçi lmiş  
olan parti üyelerimiz aracıl ığ ıyla devlet işlerinde nası l  etkide bulunduğu
m uz daha önce söylendi. 

Pratik a larak bu demektir ki, bütün partiler bütün devlet yönetim organ
l a rında temsil edi lmektedi r. Parti mizin başkan yardımcısı, - öteki partiler 
için de olduğu gibi - devlet konseyi başka n yardımcısıdır. Partimizin b ir  
üyesi Halk Meclisi Başka nl ık  üyesidir. Partimizden başka bir  arkadaşım ız 
d a  devlet konseyinded i r  ve mesleğ inde devletle ortak bir  işletmen in  müdü
rüdür. Partimizin başkanı  Lothar  Bolz bi l indiği  gibi  on yıldan fazla b i r  
zaman boyunca dış işleri bakanı idi  ve bugün Bakanlar  Ku rul u  başkan 
yard ımcısıd ı r. Devlet Plan Komisyonu başka n yard ımcılarından biri parti 
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arkadaşlarımızda n Heinrich Meyer'dir. Kendisi, kültür, sağ l ık  ve konut 
kuruluşu alanlarından soru mludur. 

Bütün halk  temsilcil i klerinde bunun benzerin i görüyoruz ; belediyelerde 
de a nlaşılacağı  gibi parti teşkilatımızın bulunduğu yerlerde ancak temsi l
eilerimiz var. Partimiz i lk başta şeh i r  halk ın ın bel irli ta baka larına yönel
miş olduğundan ve üyelerin i  bunla r a rasından sağladığından, a ncak 
şehirlerde beli rl i  sayıda üyemiz ve örgütlerimiz va r. Leipzig i l inde 600 
kada r  belediye bölgesi var, ama partimizin ancak 1 00 kadar bölgede 
örgütü bulunuyor. Bu bölgelerde elbette ha lk  temsilcil i klerinde de çalışı
yoruz. Parti örgütleri dolayısiyle olana kları n  sağlandığı i l ,  i lçe belediye 
meclislerinde de parti mizin üyeleri çal ışmaktadır. 

Devlet cihazında görev a lm ış olan üyelerimiz, çoğunluk partimizin yöne
timinde, başkan l ı k  kurul larında onur üyeleridir. Böylece biz parti nin politik
ideolojik çal ışmaları ile ha lk  ekonomisi p lanın ın devlet organları eliyle 
uygulan ması a rasında halk ekonomisi planı temeli üzerinde bir a henk 
kurabi lmekteyiz. Ve biz öteki yönde de,  üyelerimizin partide o rtaya koy
dukları sorunlar  ve tecrübelerden hareket ederek buna uygun teklifleri 
ha lk  temsilciliklerine ve meclislere getirebilmekteyiz. 

Soru : Sosya l ist kuruculuğun önder gücü olan Alman Sosya list Bir l ik 
Partisi bir marksist-leninist partidir. Demokratik bloku n öteki partilerin in  
M arksizm-leninizm karşısında tutumları nası ld ır? Sosyalizm kuruculuğ u na 
katı l ı rken sizin partilerinize yol gösteren ideolojik ya da etik motifler 
hangileridir? 

K. Jakobs (NDPD) : Bizim partimiz de, Alman Demokrat Köylü Partisi 
g ibi 1948 yıl ında kuruldu. O zamanlar emperyalistler batı l ı  işgal devletle
rin in  yard ımıyla Batı Al manya'da durumlarını sağ lamlaştırmak ve eskiyi 
geri getirmek a macıyla Almanya'yı bölmek için hazırl ı k  yapıyorlardı. 
Gene o zamanlarda cumhuriyetimizde müttefikler bulmak a macıyla çok 
yoğun çabalar harcanıyordu. Bu çabalar  her şeyden önce elbetteki küçük 
burjuvadan, şehi r  o rta ta bakala rı ndon, esnaf, zonaatkôr ve küçük memur
lardan olanlar üzerine yoğun laştı rı lmıştı ve bunların  çoğu do eski nazi 
pa rtisinin üyeleriydi. Amaç, kapitalist i l i şkilerin yeniden kuru lması uğrun
daki çabaları desteklememeleri için bunla rı kışkırtma ktı. 

işte o sıra larda, d a ha önce Hür Almanya Mi l l i  Komitesi'nde ve Sov-' 
yetler Birl iği'nde harp esirleri arasında anti -faşist ha rekette çalışmış olan 
bugünkü parti üyelerimiz, edinmiş  oldukları tecrübeler açıs ından bu çatış
mada i lerici gelişme uğru nda yerlerini o lmaları amacıyla bir araya ge
lerek bir parti kurmak  için çağrıda bulundular. 

Diyebiliriz ki ,  bu,  pa rti a rkadaşları mızın beraberleri nde getirdikleri 
Marksizm-leninizm i lmi  bi lgi lerinin bir bakıma kul lanı lması idi .  Ama bunu 
yaparken, baş vurduğumuz ve partimiz için kazanmak istediğimiz kimse
lerden, sosya lizm ve Marksizm-leninizmden yana bir karara varmaları n ı  
öne sürmedik. Parti mizin üyesi o lmak iç in ,  b i r  dünya görüşünü benimse
menin söz konusu olmadığın ı  açıkl ıkla  bel i rttik. 
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1 952 yı l ında Alman Sosyalist Birl i k  Partis i 'n in i i .  Konfera nsında al ınan 
ve sosyalizmin temel lerin in kurulmasına başlanmasıyla i lg i l i  karar  ve tek
l if i  parti miz de onayladı  ve bunu destekl iyeceğ ini g üven le  b i ld irdi .  Tabi i  
biz tarihle, özel l ikle Alman ta rihiyle ve ayni  zamanda işçi  hareketi ta rihiyle 
de i lgi lendiğim iz için, sosya lizm kuruculuğu hakkında yalnızca tek bi l im
sel öğretim ve teori o labi leceğini ,  bunun da ma rksist- leninist öğretim ve 
teori olduğunu söyledi k  ve bundan hareket ederek partim izin yönetim
deki ve devlet organları ndaki fonksiyonerlerine Marksizm-leninizm öğre
n imiyle uğraşmalarını  ödev verdik. Ama bu, dünya görüşü olara k  Mark
sizm-leninizm'i  kabul etmelerini kendi lerinden istediğimiz anlamına 
gelmez. 

Burada, politik ve etik motiflerle i lg i l i  bir soru soru ldu .  Partimizin kim 
lere baş vurduğunu söyledim.  Bunlar özel l ik le tekelci burjuvazinin mi l li ve 
sosyal demagojisi nin etkisine kendilerini  kaptırmış kimselerdi .  Daha önce 
Nazi partisine üye olmaları da bunda ndır. Bundan ötürü biz, m i l let nedi r, 
mil l i  d üşü nce ve davra nış nedir, emekçi insanların gerçek anayurdu han
gisidir, g ib i  soruları e le a larak, bu eti k kavramların, ancak emekçi insan
ların çıkarlarından hareket edi ldiği zaman doğru bir  özü olabileceğin i  
açıklamaya ve göstermeğe çalıştık. 

F.-K. Bartnig (eDU) : Pa rtimizin üyeleri ma rksist değil, hristiya ndır. H ris
tiyan lar  için, marksist teori temeli  üzerinde ma rksistlerle bir l ikte çözebile
cekleri b ir  çok sorun var. Orneğ i n  bütün ekonomi a lanında olduğu gibi .  
Ozel bir  h ristiyan e konomi öğretim i  yok. Çünkü hristiyanlar  türlü sosyal
ekonomik biçimler içinde başka başka ekonomik düzenler kurmuşla rdır. 
Sosya lizmde ekonomik sorun larda hristiyan çevrelerden zıtl ık lar ya d a  
itirazlar geliyorsa, bunun temelinde yatanlar  dünya görüşü değ i l  de pol i
tik nedenlerdir. Elbette dünya görüşüne bağlanan alanlar da var. Tab i i  
bu  alanlarda durum başka. Çünkü hristiyonlar  ateist ola maz ! 

Ve biz bu alanlarda ortak bir  çözüm de bulo mayız. Ama, ateist ola n 
hristiya nlar  da var. Belki, sonradan h ristiyan olan ateistler de bulunma k
tadır. Bunun da olanağı var, ama çok bireysel bir  olay. Bu da bir  sorun 
değil ve herkes kendisi kararın�, verir. Bunlara rağmen hristiyan lar  ve 
marksistler bizde politik a landaki bütün pratik sorunlarda işbirl iği yap
maktad ı r. El betteki bu işler anlaşmazlık o lmaksızın, güçlükler ve düşünce 
ayrı l ı kları çıkmaksızın yürümüyor. Ama biz bir l ikte ça l ışmayı öğrendik. 

Elbette başlangıcı ş imdiki nden daha g üçtü. Sonra, daha önceleri mark
sistlerin hristiyan kil isesini her zaman muhal ifleri arasında bulmuş olduk
lannı  da u nutmamak gerek. Ote yandan burjuva devletinde h ristiyanlar  
a rasında, ma rksistlerle konuşmanın o lanağı  o lmadığ ı  görüşü ağır  bas
maktaydı. Yani geçmişte edini lmiş bir çok ön yargı lar ve düşü nceler var, 
ya da daha doğrusu vardı. Bununla beraber bugün diyebi l iriz  ki, Alman 
Sosyalist B irl i k  Partisi dünya görüşü soru nunda çok akı l l ıca ve genişçe bir 
siyaset yürüterek, hristiyanlarla marksistlerin yalnız işbir l iği  o lana kların ı  
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yaratmakla kal mayız onla rın  gitgide daha güvenl i ,  daha etkili ve a rka
daşça çal ışmaların ı  sağlıyan koşul lar  yarattı. 

Pratik olara k  yaptığ ı mız işlerde biz ateist dünya görüşünün doğru olup 
olmadığını  tartışmıyoruz. Biz bunu işbirliğ i yapmamız için bir şart soymı
yoruz. Pol itikanın pratik sorunları nda, - ister Almanya'n ın mil l i  sorunu 
olsun, ister ekonomik sorun lar  ya da kültür sorunları - işbi rliğ i yapı labi l i r. 
20 yı l l ı k  pratik bunu günden g üne daha iyi ve daha çok doğ ruladı .  Ayrıca, 
hristiyan etiği bakım ından marksistlerin eti k görüşleriyle birçok o rtak 
değinme noktaları var. örneğ i n  mül kiyet sorununda, hristiyan l ık  i nancın
dan gelen ve üretim a raçlarında özel mülkiyeti hristiya nlar için şa rt koşan 
bir bağlayıcı kayıt yok. Aksine, h ristiyan etiği bakımından, ü retim a raçla
rın ın  özel ellerde toplan masından daha çok o rtakl ı k  mülkiyetin in  kardeş
liğe ve yakınlarını  sevmeğe dair  hristiyan görüşüne uygun d üşen veri
leri var. 

Şunu demek istiyoru m :  Insan ın  i nsan ta rafından sömürü lmesi sorunu, 
hristiyan görüşü bakı mından marksistlerden daha başka d üşüncelerle de 
olsa, ayni sonuçla cevapland ı rı labi l i r. H ristiyan etiği i lkelerin in  - yani 
barış sevgisi ,  yakınlarına karşı sevgi, kardeşl ik ve sosyal adalet i l keleri
nin - başka hiç bir toplum düzeninde sosyalizmdekinden daha iyi gerçek
leştiri lmediğini  tecrübelerimizle gördük. Marksistlerle b ir  arada olduğu
muzda o rtaya çıkan o kadar  çok gerçek o rtak noktalar va r ki,  politika 
a lan ındaki pratik sorun ları mızı birl ikte çözmek için bunla r tamamen 
yeterl id ir. 

Biz, öteki blok partileriyle yaptığımız işbirl iğinde yeteri kadar  geniş 
görüşlülük bulduk. Bunun sonucu olara k  da h ristiyan yurtdaşla r inançla
rıyla yaşıyabi lmekte, i nançların ın  gereğin i  yerine geti rebi lmekte ve buna 
rağ men marksistlerle ve yurdu muzun bütün öteki vatandaşlarıyla b irl ikte 
sosyalizm ödevlerini çözebi l mektedir. 

El bette ki bütün h ristiyan yurtdaşların bunu doğru olara k  ve iyice anla
dığı  söylenemez. Türlü kil ise yönetimlerinde bu temel davranışa ka rşı 
henüz çelişmeler ve birbirine zıt görüşler de var. Fakat bunla r etraflıca 
incelendiğinde, hemen her defasında bu itirazların hristiyan inancından 
gel mediğ i, bu gibi kimselerin benimsedikleri ve inançların ın  b ir  şartı ol
mayan politik tutumlardan doğduğu görülmektedir. 

Bize göre, son i ki papan ın  ya da Roma Konsi l i 'n in barış sorunu ya da 
sosyal sorunlar  üzerine söyledikleri, sosyal ist ü lkelerde örneğ in Batı AI
manya'dan daha çok yankı bulmuştur. Halbuki bay Erhard her za man bir 
h ristiyan başbakan olduğunu söyler!  Alman Sosyal ist Birl i k  Partisi Merkez 
Komitesi Birinci Sekreteri ve Alman Demokratik Cumhuriyeti Devlet Kon
seyi Başkanı Walter Ulbricht ile bir guru p  teologun buluşmasıyla i lg i l i  
materyalde, marksistlerle h ristiyanların  b i r  a rada yaşaması ve birl ikte 
çal ışmasıyla i lg i l i  pek çok örnek vardı r. Protokolde önemli ve özlü b ir  
cümle va r. Walter Ul bricht bunu aşağı  yukarı şöyle ta nı mladı : Sosyalist 
toplumun hedefleri i le gerçek h ristiya nlığın sosyal temel i lkeleri, tasav-
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vurla ı'ı ve a maçları a rası nda bir  z ıt l ık yoktur. Walter Ulbricht i le piskopos 
Mitzen heim' ın Wartbu rg buluşmasında da bunun üzerinde durulmuştu r. 

Soru : Demokratik blok partileri a rası nda işbirl iğ i  pratikte nası l  yürütü l 
mektedi r  ve haklarda eşitl i l i k  nas ı l  sağlanmaktadır? Bu işbirl iğ i nde par
ti ler a rası nda görüş ayrı l ık ları çıkmakta mıd ı r  ve bunlar  nası l  gideriI
mektedir? 

A. löwe (lDPD) : Demokratik blokun çal ışmaları yaln ızca gerektikçe 
yapı lan konuşma ve oylamalorıo kalmamoktadır. Partilerimiz için blok 
ola ra k  ça l ışmanın özü sürekli  işbirl iğ indedi r. Bunun a nlamı ,  partilerin 
bütün çalışma lar ın ın ,  blok ça l ışmalarını  gara nti etmeğe ve blok düşünce
lerini  yürütmeğe dayan ması ve her bir parti için bunun bir yüküm olması 
demekti r. Bu da her zaman kolay olmamaktadı r. Ayrı ayrı  partilerde, blok 
pol itikas ın ın  özünü tümüyle anlamamış olan üyeler de var. Eskiden olduğu 
gib i  bugün de parti ler bloku toplantı ları nda türlü biçimlerde tartışmalar 
çıkmaktadı r. Fakat bunlar - başlangıçta olduğu gibi  bugün de yürür
lükte o lon  düşüncelerden - ortak bir yol a rama ve bütün ayırıcı f ik irleri 
a rkada bıra kara k  a nlaşma n iyetleri nden i leri gel mektedir. 

K. Jakobs (NDPO) : Blok partileri n in  eşit hakla rı, bunun pratikte nası l  
kendini  gösterdiği sorusuna karşı l ı k  bizim şöyle bir  pratiğimiz va r :  Herkes 
ne düşündüğünü, neyi doğru gördüğünü söyliyebi l i r  ve söylemelidir. Ortaya 
çıkan sorunlar ın  hep bir l ikte görüşülmesi için blokun toplanmasını  teklif 
etmeğe herkesin hakkı vardır. Bir örnek verel im : Bileşik sosyal ist eğitim 
sistemi konusu nun hazı rlanmasıyla i lg i l i  o lara k  Alman Sosyal ist Bir l ik  
Partisi yöneti m i  bel ir l i  kararlar  a lmıştı . Alman Sosyalist B i rl i k  Partisi i l  
Komitesi 1 .  Sekreteri ve Politbüro üyesi Pau l  Fröhlich bunu bize bi ldird i .  
Biz de,  b lok içinde bu konuda açıkla malar ya pı lmasına Alman Sosya l ist 
Bir l ik Partisi il Komites i 'n in  ön ayak o lması nda ve böylece bu konuda f ikir 
teatisinde bulunara k  b i rbirim iz i  aydın latma olanağına kavuşacağımızda 
anlaştı k. 

Işbir l iği mekan izmasın ın  nitel iğ i  bu örnekte görü lmektedi r. Görüşlerde 
başkal ı k  olduğu nda duru m  nedir? Bu işbirl iğ i  çatışmalar o lmaksızın mı  
yürütülüyor? Başlang ıçtan beri b lok  içinde bir  i l ke var :  Kara rlar  a ncak bir  
a nlaşma sağlandıkta n son ra a l ı nma ktad ı r. Bu  demekti r ki, ortak b i r  yol  
buluncaya kadar tartışmalar devam etmektedi r. Bununla beraber, pratikte 
hiç olmazsa son 1 0-1 5 y ı l  i çinde mutlak olara k  birbirine zıt a nl ayışlarla 
karşı laşmadığ ımızı söyliyebiliriz. 

Bu sorunla i lg i l i  olarak bir düşüncemi daha belirtmek isterim. Merkezde 
olduğu gib i  i l lerde de, ve sanıyorum ki şehirlerin çoğunluğunda da, a n
laşmazl ık sorunu yukarda söylediğ im biçimdedir. Bununla beraber, beli rli 
pratik tedbirler s ırası nda, örneği n  tica ret ağın ın  yoğunlaştı rı l ması ve ihti
sas kol la rına ayrı lmasında, arada bir  öyle görüntüler ortaya çıkmaktadır  
ki ,  her  hangi  bir  şeh i rde komisyon-sözleşmesi olan ya da olmayan özel 
tica ret kes imi  yeteri kada r  d i kkate a l ınmamakta ve onlar da ihtiyaçla rı n  
karşı la nması nda yüklendi kleri ödevleri yerine getirememektedirler. Bu 
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gibi olaylar yeteri kadar di kkate a l ı nmadığı  zaman da biz, ya da dost 
partiler bu işi ele a l ıyoruz ve diyoruz ki : Bu sorunu blok içinde ya da 
Mil l i  Cephe Komisyonunda konuşa l ı m. Sonra da buna uyg un olara k  tek
l ifler ya pı l ıyor. 

F.-K. Bartnig (CDU) : işbirl iğ in i  ve ayrı l ı kları aydın latmak üzere bir kaç 
örnek daha verel im .  Her şeyden önce şunu bel irtmek isterim ki, siyaseti
mizin temel soru nlarında ara mızda ayrı l ı klar  yok, fakat bir l ikte çözmemiz 
gereken birçok pratik sorunda ayrı l ı klar  oluyor. Kanunları n  hazı rla nma
s ında bunlarla karşı laşmaktayız. Ornek olara k  bileşik sosya l ist eğitim 
sistemi kanununa deği nmek istiyorum. Bizde artık uzun za mandan beri 
önemli ka nunlar, bütü n halkı n hayatıyla i lg i l i  ka nunlar, sonuca bağ lan
madan önce bütü n yurtdaşlar arasında tartış ı lmaktad ı r. Bazen bu 3 ay ya 
da 6 ay sürer. Böylece bir ka nun tasarısı halk oyuna sunulmakta ve 
açıkça tartış ı lmaktad ı r. Canı istiyen bu tartışmalara katı l ı r. Hattô biz 
bunu teşki latland ı rı rı z ;  Milli Cephe'de tartışmalar yapılmasına önayak 
oluruz. 

Bu g ibi ta rtışmalarda pek çok görüş öne sürül mekte ve tasarı metni nde 
değişikl ik ya pı lmasını  istiyenler de dahil b ir  çok teklif ortaya at ı lmaktad ı r. 
Bileşik sosyal ist eğitim sistemi kanu nuyla i lg i l i  olara k  da bütün partiler 
ve başka örgütler teklifler yaptı lar. Biz de tekliflerde bulunduk. Çü n kü 
tasarıda, öğrencilerin dünya görüşüyle eğiti l mesi konusunda bir sıra 
ta nımlamalar vardı ki, bizim görüşümüze göre bunlar hristiyan yurtdaşlar 
arasında yanl ış anlamolara sebep olabi l irlerdi. Biz bunların yerine, görü
şümüze göre daha iyi ta n ımlamalar tekl if ettik. 

Bu teklifler tasa rı n ın  son şeklinde di kkate a l ındı .  Bundan başka, bizim 
görüşüm üze göre ai le eğitimin in  rolü yeterl ikle bel irti lmemişti. Biz, bu
nunla i lgi l i  tekliflerimizi bi ldirdik ve a i le içinde eğitim soru nu ka nunda 
daha kuvvetle yer aldı .  Gençlik kanunu i le de bu böyle oldu. 

Soru : lütfen bize partileri n izin örgüt i lkeleri ni a nlatır mıs ın ız? Kad rolar 
nasıl  yetiştiri lmektedi r, hangi biçimlerde ve hangi yönde bir a raştı rma 
faa l iyeti yürütü lmektedir? 

K. Jakobs (NDPD) : Bizim partimiz bölgesel i lkelere göre kurulmuştur. 
Yani örgütleri semtlere, belediye bölgelerine ve şehirlere göre böl ünmüş
tür. Orgütlerin seçimle gelen yönetimleri va rdı r  ve biz bunlara Yönetim 
Kurulu diyoruz. Bu kuru l lar  her yıl, yı l l ı k  üye topla ntı larında seçilmektedir. 
Bu toplantı larda eski Yönetim Kurulu  hesa p verir, bunun üzerinde tartış
malar yapı l ı r, bir ça l ışma programı  teklif edi l i r, görüşülür  ve karara 
bağ lan ı r. 

Her temel örgütte ayda bir  üye toplantısı yapı l ı r. il s ın ı rları içindeki 
temel örgütlerin en az % 95- i topla ntı ları n ı  düzenli  olara k  yapmaktad ı r. 
Her temel örgütün bir öğren i m  kulübü de var. Bu da her ay yapıla n 
düzenli  topla ntıların iki ncisid ir  ve bunlara üyelerin üçte biri i lô yarısı 
katı lmaktadı r. 
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Her şehir ve i lde, şehir ve ii parti kongrelerinde seçilen yönetim organ
ları vardır. Bu seçim ler şehirlerde her i ki y ı lda bir;  i l lerde her dört yı lda 
bir  yapı l ı r. Partin in genel kongresi de dört yılda bir  toplan ır. 

Merkez örgütünde 1 00 kadar üyesi olan bir  Baş Komisyon vard ı r. Baş 
Komisyon kendi a rasından bir Parti Yönetim Kurulu seçer ve çal ışma 
organı  olara k  da küçük bir Sekreterl ik  kurar. Seçi mle gelen yönetim or
ganları (Yönetim Kurul ları )  en az üç ayda bir  toplanırlar ;  sekreterl ikler 
i kişer hafta arayla topla ntı ların ı  yaparlar. Normal durumlarda bu böyle
d i r ;  olağanüstü durumlarda el bette olağanüstü toplantı lar da yapı l 
maktad ı r. 

Oye toplantı ları ,  - nerdeyse söylemeyi unutacaktım - parti için mer
kezce her ay ortaya kanulan ve en a ktüel politik ödevlerle doğrudan 
doğ ruya bağ l ı  olan bir  konunun görüşülmesini kapsamaktadı r. Böylel i kle 
ş imdi; bölgesel koşul lar  ve sorunlar göz önünde tutularak, halk  ekonomisi 
planının uygulanması yolundaki çal ışmalara katılma sorununun da doğ
rudan doğruya yerinde görüşü lmesi olanağı yaratılmıştır. 

Parti işleri için kadroların hazırlanması ve a raştırma işleri parti okuluna 
d üşmektedir. Okulda çok kademeli kurslar vard ı r. Bugünkü temel öğrenim 
on hafta l ı k  ve a ltı ayl ı k  kurslarda yapı lmaktadır. Bunun dış ında, genell ikle 
5-6 hafta süren gel iştirme kurslarım ız var. Ayrıca, belirli meslek gurup
larına ve ihtisas alanlarına göre, örneğin ekonomi sorunları, kültür sorun
ları i le i lg i l i  o lara k  kısa kurslar düzenl iyoruz. Bunlar 2-3 hafta sürmek
tedir. 

Parti okulunda bel irli a raştırma çal ışma ları da ya pı lmaktadır. Bu çal ış
malar, bizim parti işleri mizin özel kapsa mına dayanmaktadı r. Orneği n  
parti okulu, küçük burjuva tabakala rın ın  belirli geleneklerini ve anları n  
Almanya tari hindeki önemini,  b u  ta bakaların parla menter demokrasi hak
kındaki tasavvurları üzerinde ça l ışmalarda bulunmuştur. Bu anlattıkları m  
ayni za ma nda, parti nin yönetici görevleri için kadroları m ızı yetiştirirken 
geçtiğimiz yolu da göstermektedir. 

W. Hörting (DBD) : Bizim partimizin, biri merkez okulu olmak üzere üç 
parti okulu var. Parti Yönetim Kurulu'nda şimdi bir  komisyon kuruldu.  Bu 
komisyon, 1 968-de kutlayacağımız 20 kuruluş yıldönümü müze hazırl ı k  
o lmak  üzere Alma nya'daki i l k  demokratik köylü partis inin tarih in i  yaz
ma ktadır. 

A. Löwe (LDPD) : Bizim partimizde merkez d üzeyinde komisyonlar kurul
muştur. Bunlar ın amacı, belirl i  sorunları i ncelemek ; merkez orga nlarına 
sunulmak üzere teklifler hazırlamak ve merkez yönetim kuruluna, en  alt 
kademelere kadar bağlayıcı olan karar tasarıları sunmaktır. Bunun karşıtı 
olara k  alt kademelerden merkeze u laştı rı lan kararlar da, yaln ızca parti 
içi demokrasisi n i  koru makla kalmayıp ayni zamanda bunun daha da gel iş
mesin i  elverişli yönde etkileyecek biçimde göz önünde tutu l maktad ır. 

Soru : Yurt dışında hangi partilerle sürekli bağlarınız var? 
A. Löwe (LDPD) : Bizim Batı Almanya'da, yersiz bir deyişle söyledikleri 
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gibi ,  bir «kardeş» pa rtimiz va r :  FDP. Bunun nedeni, 1 945-de her iki  par
tinin de ayni tüzüğü ol masıydı. Ama FDP. bir işverenler ve tekelciler 
partisi durumuna geldi. Böylelikle de, 5 yıl öncesine kadar va r olan işbir
l iğ i  olana kları da ortadan kald ırı l mış oldu. Elbette bizim henüz FDP-nin 
tek tek üyeleriyle olduğu gibi Batı  Almanyadaki partisiz işverenlerle ve 
tüccarla da bağlarımız var. 

Ayni zamanda resmi buluşma lar  ya pma ktayız. Orneğin,  bir kaç yıl önce 
Halk Mecl isi başkanı Dr. Dieckmann Demokratik Oğ renci Federasyonu'nun 
daveti üzerine Marburg'da bir  konuşma yapmıştı. Son za manlarda Al man 
Sosyal ist Birl ik Martisi Merkez Komitesinin SPD-ye gönderdiğ i mektupla 
i lg i l i  olara k  genel sekreterimiz Dr. Manfred Gerlach da açıklama yaptı 
ve bu açıklamayı yazılı olara k  FDP. başka nına, Batı Alma nya başbakan 
yard ı mcısı Mendeye göndererek bizim en yüksek düzeyde, yani pa rti yöne
timleri arasında konuşmalar yapmayı arzuladığı mızı bi ldirdi .  

W. Hörting (DBD) : Pa rtimizin Bulgar Köylü Bir l iğ i  ve Polonya Birleşik 
Halk Partisi i le çok sıkı  i l işkileri va r. Bu i l işkiler esas olara k  Parti Yönetim 
Kurulu e l iyle yürütülüyor. Fakat Leipzig Ta rım Sergisi dolayısiyle ,.yeşil 
lJniversite»nin merkezi olduğundan bütün Bulgaristan ve Polonya heyet
leri Leipzig'e geldiklerinde bize de gel iyorlar. Bu yüzden bizim çok yakın 
kişisel i l işkilerimiz var. 

Batı Almanya ile i lg i l i  ça l ışmaları mızda biz Köylü Federasyonu ile bağ
lar  kurmaya ça ba harcıyoruz. Ama bu çok zor oluyor. Gerçi bay Rehwinke� 
(Köylü Federasyonu başkanı - Redaksiyon.) demokrasiden çok söz ediyor, 
ama bunu uygulamıyor. Bay Rehwinkel, Batı Almanya'da köylülere yard ım 
edi lmesi gerektiğ ini ,  Bonn hükü metin in  a ld ığ ı  tedbirlerle hem f ik i r  olma
dığ ın ı  çok s ık  tekra rlıyor, fakat öte yandan da bizde öğrenim yapmak 
istiyen Batı  Alman köylülerin in buraya gelmelerine izin vermiyor. Parti 
Yönetim Kuru lumuzun mektuplarına cevap veri l miyor, v.b. 

Batı Almanya'daki birçok köylülerle i l işkilerim iz, Köylü Federasyonu'yla 
olandan daha iyidir. Bundan başka, Parti Yönetim Kurulu aracıl ığyla 
batı Avrupa ü lkelerinden, köylü federasyonları, birl i kleri, küçü k köylü 
örgütlerinden v.s. bu raya pek çok heyet geldi. italya, Fransa, sonra Dani
ma rka, Norveç, Finlandiya, Kıbrı s  gibi  ü lkelerden gelen heyetler burada 
genell ik le sosya l ist tarı m ı  incelemektedirier. 

K. Jakobs (NDPD) : Yabancı partilerle pa rti mizin i l işkileri sorusunu şöyle 
ceva plandırabi l i ri m :  Sağlam bir bağ ve sürekli bir işbirliği yok. Batı 
Al manya i le olan i l işkilerimiz için de bunu söyliyebi l i rim.  Biz, edindiğimiz  
tecrü belere ve parti mizin teorik ola ra k  bi ldiklerine dayanarak, Batı AI
manya'da bugünkü intikamcı ve nasyonalist demagojin in öksesine git
mekte olan ya da en azından böyle bir politikan ın  kurba n ı  olma tehl ikesi 
içinde bulunan kimseleri etkilemek için çaba harcıyoruz. Bi l indiği gibi  
Bat ı  Almanya'da gene Mil l i  Demokrat Parti adın ı  taşıyan bir parti var. 
Bu pa rtin in  bizi mle h iç  bir i lg isi olmadığı  g ibi, bizim de onlarla bağ 
kurmak ya da konuşmalar ya pma k yolunda hiç bir di leğimiz yok. Bu parti 

733 

TÜSTAV



açıkça neo-faşist bir pa rtidir. Biz bunu üyelerimize de açıkladık ve kendi
mizi onlardan ayırd ık. El betteki bu partinin örgütlü üyesi olmayan seç
menlerle i lgi lenmemiz, onla rın  gene faşist bir yola çeki l mek istendiğini  
görmelerine yard ı m  etmemiz, bu kimselere hitab etmemiz başka bir 
sorundur. 

Soru : Partileriniz bugü n  ve en ya kın gelecek için önüne ne gibi ödevler 
koymaktadır? 

A.  Löwe (LDPO) : Biz üyelerimizi, cu mhuriyeti mizin önünde duran ödev
leri daha iyi yerine getirme yeteneklerine kavuşturmak zorundayız. Bütün 
blok partileri, bu sorunda bütün üyelerim izin, özell ikle özel işletmelerin ve 
devletle ortak iş letmeleri n  sahipleri ve yöneticilerin in ,  ekonomik ihtiyaç
ların ın  karşı lanması alan ında gitti kçe ödevlerin yerine geti ri l mesi ama
cıyla yeteneklerin i  kullan maları zorunluğunu daha önce belirtmişlerdir. Bu 
üyelerin, politik-ideoloj ik  a landa tekni k  devrimin  uygulanmasında önü
m üzde dura n  ödevleri de iyice tanımaları gereklidir. 

Ben kend im,  devletle ortak olan ve 50 emekçisi bulunan bir işletmeyi 
yönetiyorum.  Sergiler ve öteki buluşmalar dolayısiyle Batı Al manyadan 
bize bir çok kere heyetler geldi. Bunlar, özel işletmelerin devletle iliş
kileri sorununa karşı büyük bir ilgi gösterdi ler ve bu konuda bize çeşitli 
sorular  sordular. Bir çok soruya doğrudan doğ ruya iş a rkadaşlarımın,  
yani devletin ortak olduğu bir işletmenin yöneticisi olara k  beni m  yerime 
iş  arkadaşlarım ın  ceva p vermesi daha da ayd ınlatıcı oldu. Bu olay, 
politik-ideolojik gelişmenin bir işa reti o lduğu g ibi ,  sosyal ist mülkiyetin 
ortak sahipleri o lmakta n duydukları gururu n  da bir belirtisi idi .  

K.  Jakobs (NDPO) : Başl ıca ödevi miz, yeni ekonomik sistemin i kinci mer
ha lesindeki sorunları üyelerimize yakından tan ıtmaktı r. Bunu yaparken, 
çalıştık ları yerlerde itici faa l  bir rol oynayabil meleri ve aydınlatma göre
vini yerine getirebi lmelerini amaç güdüyoruz. El bette biz, özel işletmele
rin, zanaatkarla rı n, esnafın ikinci yeni ekonomik sistem merha lesin in ge
rektirdiğ i  biçimde işlerini nasıl yoluna koya bilecekleri sorunları üzerinde 
de duruyoruz. Yani  bunla ra düşen ödev, halk ekonomisinde, rasyonal izas
yonda etki l i l iğ in artmasına katkıda bulunmak oluyor. Bu çal ışmalarda 
doğal olarak yoğ unlaştırma ve i htisas alanla rında bel i rl i  sorunla rla karşı
laşıyoruz. Parti arkadaşlarımız, örneğ in devletle ortak işletmelerin gönül lü  
olara k  işbirliği yapması konusunda ideoloj i k  o larak hazı rla ndıklarından,  
bu çal ışmalarım ızda da a rtık bazı sonuçları görmekteyiz. Bundan başka, 
işbirl iğ in in gerçekleştiğ i  örnekler de a rtık s ıra lanabi l i r. El betteki bunlar 
ancak başlangıç adımlarıd ı r. 
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E M E K  V E  S E R M A Y E  D O N Y A S I N D A 

Bugünkü sendika savaşları 

Pierre Gensous 

Bugün aşağı yükarı bütün kapitalist ü lkelerin işçi sı nıfında hoşnutsuz
luğun ve savaşçı l ığ ın  arttığ ın ı  görüyoruz. 

Bu savaşların temelindeki nedenl eri, kôrlarını arttırmak istiyen tekel le
rin, emekçilerin yaşama ve çal ışma şartlarına, toplumsa l  haklarına karşı 
giriştiğ i  genel saldırıda a romal ıyız. Sömürme arttı kça, emekçi kitlelerinde 
artan bi l inç ve teşki lôtlanma yeteneği, işçi slAıfıyla kapitalist tekeller 
a ras ında yürütülen savaşların gelişmesiyle, daha üstün bir  öz taşıyan 
istekleri n tespitiyle dile gelmektedir. 

Dzel l i kle ücret alanında oldukça öneml i  başarı larla sonuçlanan müca 
dele, h e r  i ki ta rafta büyü k b i r  şiddetle yürütüldü. Sınıf savaşın ın gerçekleri 
ve keskinl iği ,  bugünkü ka pital izmin - vardığı gelişim derecesi ne olursa 
olsun - işçi s ınıf ın ı  i lg i lendiren hayati sorunlara çözüm yolu bulmakton 
aciz olduğunu bir kere daha ispatlo mışt ır. 

Batı Avru pa ü lkeleri ve Amerika gibi  gelişmiş kapitalist ü l keleri e le 
alal ım.  Son yı l la rda bu ü lkelerde, hôkim sınıf ın politikasında yeni  unsur
lar  bel irmiştir. Bu sın ıf, Batı ü l kelerin in  en önemli sorunların ı  işçi s ınıf ının 
ve genell ikle emekçilerin zararına işleyen yeni metod larla çözü mlemeye 
çalışıyor. Bu davranışa karşı da, sendi ka lar  günün şartlarına daha uygun 
düşen istekler tesbit ediyorlar. Kapitalistler daha inatla direndiği ve 
emekçi haklarına daha şiddetle saldırd ığ ı  için, sendikalar daha a ma nsız 
bir  savaş yürütmek zorunda kalıyor: genellikle grevler uzuyor, mücadele 
sertleşiyor. 

Kapitalist Batı ü lkelerinde meydana gelen bu değişikl ik lerin as ı l  nedeni.  
Devlet tekelci kapita l izminin gelişmesi ve yeni şeki l ler o lmasıdır. 
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Kapitalist plônlama ve «gelirler politikasllJ 

Son zamanlarda, Batı l ı  yönetici çevrelerin ,  i ktisadi alanda merkezleşti
r i lmiş «plô nlama» veya bazı ülkelerde kul lan ı lan terimle  «prog ramlaş
tırma» teşebbüslerine verdikleri önemi bi l iyoruz. Bu konu da a lınan ted
birleri incelerken, üretici g üçlerde meydana gelen hızlı gelişmeni n  ve 
değişikl iklerin kapital ist ekonomiye yaptığ ı  etkileri göz önünde tutmalıyız. 
Her ü lkede olduğu g ibi, dünya düzeyinde de oluşa n yeni güçler dengesini 
de hesaba katma lıyız. Batı Avrupa'nın bazı ü lkelerinde, yönetici çevreler, 
«plônlama»nın çağdaş kapita l izm için hayati b ir  önem taşıdığı  sonucuna, 
varmıştı r. 

Ama bu «plônla ma»nın başarıya ulaşması için, işçi örgütlerin in  bağım
sızl ığ ın ı  büyük çapta sınırfandırmaya kalkışan kapitalistler, kapitalist 
plônlama mekanizmasından ve kavra mından yararlanarak, sendikaları 
devlet tekeıçi kapita l izminin bir parçası hal ine getirmek istiyorlar. Konkre 
olara k, mesele, işçi örgütlerin in ,  kapitalist plônlamanın a maçların ı  ve 
prensiplerin i  beni msemelerin i  ve desteklemelerin i ; bu plônlama meka niz
ması n ın  işlemesine katı lma ların ı  sağ lamaktı r. Neticede, sendika «kendi 
isteğiyle» kapitalist plônlamayı köstekleyecek her türlü hareketten ; başka 
bir deyimle i ktisadi isteklerde bulunma özgü rlüğ ünden vaz geçecekdir. 

Bu bakımdan, ka pita list plônla manın başlıca özel l iğ i ,  «gelir» veya .. yön 
verme» politikası adı veri len siyasettir. Bu ise, devletin, kapitalist plôn
lama çerçevesi içinde, ve iktisad ın  bütün alanlarında, itibari ücret artış
ların ın  s ın ırı n ı  tesbit etmesi demektir. Bu  gibi  teşebbüslere, Batı Avrupa
nın bütün ü lkelerinde ve - biraz değ işik şekil leriyle - Amerikada rastlan
maktad ı r. 

Ama ücret a rtış ın ın s ın ırı kesin l ikle tesbit edi l ince, işçi örgütlerin in 
otonomisi, bağ ı msızl ığ ı  diye b ir  şey kal ı r  m ı?  Gel irler politikası n ın  uygu
lanması. sendika ların bağı msızl ığ ın ı  yok eder, bu örgütleri lüzumsuz bir 
hale getirir. işçi  sı nıfı da sendikalara dayanmayınca işverenlere karşı ikti
sadi savaş yürütme olanaklarından yoksun kal ı r. Buna karş ı l ık, işçi örgüt
leri bu işte ne kazan ı r? Planla maya katı lmış,  kapitalist anlamda kendi 
kendin i  s ın ı rlandırmış görünürler, o kadar . . .  

Sendika ların  «geli rler politikası»nı kabul etmesi, «mi l l i  pasta»nı n  emek
çilerle kapital istler arasında bölünmesine razı olmaları demektir. IJstelik, 
fiatların hızla a rtmaya devam etmesi, ve «gelirler politikası»n ın  tespit ettiği 
oranların a rtışı n ı  s ın ı rlandırması karşısı nda, sendikalar. Sermayeye düşen 
payın artmasını kabul etmiş olurlar. 

Son yı l larda, özeııikle son aylarda, işçi sınıfın ın  ve işçi örgütlerinin .. ge
l i rler pol itikası» oyununa kanmaları için türlü şeki l ler alan.  deva ml ı  teşeb
büsler yapı lmaktad ı r. Genelli kle, teşebbüsler başarısız kalıyor. Emekçiler 
ve sendikalar - çoğun lu kla - hü kümetin gelir politikasına yanaşmıyor. 
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Bazı ü lkelerde - örneğ i n  ingi lterede - görüldüğü gibi ,  Sendika Federas
yon u  bu politikayı resmen ka bul  etse bi le, federasyona bağl ı  sendi ka lar, 
çoğun lukla,  bu politikan ın  lehine oy verdikto n sonra, politika nı n  prensip
lerine karşı savaşma kta devam ediyor. Batı ü l kelerinde gel işen olaylar 
bize ş u  gerçeği ispatlamaktadır :  Yönetici çevreler sendika lar ın «gelirler 
palitikası»nı ca n ı  gönülden kabul  etmesin i  sağ laya madı lar. 

Zaten yönetici ler bu sonucu sağlayabi leceklerini pek ummamışla rdı .  
Amerikada kul lan ı lan  terimle, gel irler politikas ın ı  sendika lara «satmak» o 
teşebbüs eden ka pita l ist hükümetler, öte yandan sendika hareketine karşı 
do sald ı rıya geçtiler. Birçok ü lkede, grev haklarını  ve çeşitli sendika 
özgü rlüklerini s ın ı rla ndıran ko nun lar  ka bu l  edi lmişti r ;  başka ülkelerde de 
işçi sı nıfı bu gibi  kanun ları çıkarmak isteyen lere karşı savaş yürütmekte
dir. Genel l ik le, teşri i a landa yürütülen faa l iyetler doğrudan doğ ruya «ge
l i rler politikası»na bağl ıd ı r. 

öte yandan yönetici çevreler «istisnai» tedbirlere s ık s ık boşvuruyorl a r :  
örneğ in, Ingi lterede denizcilerin g revine karşı ka bul  edi len .. fevkaıade 
hal" i lan kararı ; Hollandada .. n izamı korumakla görevli» b ir  merkez ku
mandan l ığ ın ın  kurulması vb. Sendikalara karşı adli takibat yü rütülüyor ;  
örneğ in, Amerikada, New-York taşıt emekçileri n in  g revinde ve demiryol
la rı işçilerin in  g revinde olduğu gibi. Federal Almanyada kabul edilen 
«istisnai» kon u nlar, sendikaları n  g ücünü kökünden yok etmek, istekleri 
uğru nda mücadele yürütmelerine i mkan bırakmamak amacı n ı  güdüyor. 

Bütün bu tedbirler, sendikalar ın özün ü  ve an lamın ı  yok etmek, bu örgüt
leri devlet tekelci kapital izminin bir parçası ha l ine getirmek pıan ın ın  bir 
yönüdür. 

Sendikalar bu projelere karşı savaşıyor, oma düşmanlonnın  iddia ettiği 
g ibi ,  her türlü pıanla maya karşı o ldukl a rı ndan değiL .  Sendika lar  genel
l i kle p lan lamadon yanadı r :  oma emekçi lerin ç ıkarlarına hizmet edecek, 
sosyal duru mların ı  kuvvetlendirecek bir  planlama istiyorlar. 

Bilimsel teknik devrimler ve sendikalar 

Işçi s ın ıf ı  i le sermaye arasında yürütülen savaşın gelişimin i ,  her i ki 
tarafı n izlediği  politikayı ve başvurduğu metotla rı tayin eden etkenlerin 
en öneml isi, çağ ı mızda çok hızla i lerleyen bi l i msel ve teknik gel işmeleri n  
toplumsa l sonuçlarıdır. Teknik devrimin  dolaysız - iktisadi v e  toplumsal -
sonuçları ; bu sonuçları n etkisiyle sermayenin stratej isinde ve taktiğ inde 
meydana gelen değişikl ikler; işçi s ın ıfı n ı n  ve send ikaları n  karşıs ına birçok 
yeni sorun çıka rıyor. 
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Kapita l ist ü lkelerde otomasyondan doğan sorunlar daha çok Amerikada 
iyice beli rmiştir. Kongrenin kurduğu Teknik, Otomasyon ve iktisadi Kal
kınma Komisyonunun bu yı l  yayı nladığı raporun sonuçları bu bakımdan 
çok i lginçtir. Komisyonun 1 4  üyesi vard ı : AFL - CiO'yu temsil eden 3 sen
dikacı ,  ve 11 işveren, üniversite üyeleri vb. Hiç şüphesiz bu rapor genel
l ikle tekelci ka pitalizm prensiplerini benimsiyor; ama tekellerin otomas
yonu uyg ulamasından doğan bazı toplu msal soru nları da açıkl ıkla d i le  
getiriyor. 

Komisyon başka n ı  raporun önsözünde şöyle diyor: «Ta rı mda modern 
ma kinelerin kul lanı l ması . • .  emekçilerin şehirlere hızla göçmesiyle sonuç
landı ve şehirlerde ciddi sorunlara yol açtı. Tarımdaki teknik devrim 
koraderi l i  halkımızın büyük bir k ısmının karşı laştığ ı  güçlü klerin asıl nede
nidir  . . .  Köyleri terketmek zorunda kolon koroderililer şehirlere göçtü . . .  
oysa aynı dönemde, i ktisadi  alandaki yetersiz a rtış oranları,  mevcut iş lere 
tal ip olanları n  sayısını a rttırıyordu . . .  Tekni k  ve ekonomik değ işikl ikler 
karşısında eskimiş ola n işletmelerin ve tesisatların  kapatı lması ,  geniş 
bölgelerde . . .  halkı yoksul luğa sürükledi. 1 963 yı l ında 35 mi lyona yakın 
emekçinin hayat şartları asgari yaşama seviyesinin a l tında bulunuyordu ... 

Kongre Komisyonunun belirttiğ ine göre, son yıllarda, teknik devrim i n  
etkisiyle, verim o derece a rtmıştır ki, aynı mikta r m a l  üretmek için, çok 
daha az işçi lôzım oluyor. Bu azal ış  yılda iki mi lyona varıyor. Talep biraz  
a rtmıştır, ama bu a rtış hem verim a rtışını,  hem de iş a rayan sayısını  
telafi edemiyor. 

Diğer kapitalist ü lkelerde, bu durum işte güvensizliğe, ve bazı işlerde 
veya bazı bölgelerde, işsizliğe yol açtı. iktisadi çelişmeler de a rttığ ı  için, 
teknik nedenlerden doğan işsizl i k  daha kuvvetle bel iriyor ve yaygın  bir 
hale geliyor. 

Komisyonda AFL - CIO (Amerikan Sendika konfederasyonları)'yu tem
s i l  eden üyelerle d iğer üyelerden i kisi şöyle konuşmuştu r :  «Amerikada mi l l i  
ve  demokratik b ir  planlama şeklin in  zorunluluk hal ine geldiğine kuvvetle 
inan ıyoruz . . .  eskiden piyasayı tôyin eden kör g üçler artık bugün çağdaş 
toplumun çok-yönlü sorunlarına çözüm yolu bulamaz.» Görüldüğ ü g ibi, 
b i l imsel ve teknik devrimin sonuçları karşısı nda, AFL-CiO sendika lar ın ın 
yöneticileri bi le «teşebbüs özgü rlüğü» ne eskisi kada r güvenmez olmuş . . . 

«Bi l imsel ve teknik ilerlemelerin, e mekçiler için, bütün toplu m  için, bir 
tehl ike teşki l  etmemesi, onların menfaatlerine hizmet edebil mesi için, ne 
g i bi tedbirler a l rn malrdır?» şekl in i  a lan genel sorun, çeşitli konkre şekiI
lerle ortaya çıkıyor. 

Bazı endüstri kol larında otomasyonun gelişmiş olması ,  sendika taktığı 
bakımından - özel l ikle grevlerde - çeşitli sorunlara yol açıyor. Oretimde 
ça l ışan işçiler fazla ka labal ık olmayı nca işveren için greve rağmen fa bri
kası n ı  işletmek meselesi çok kolaylaşiyor;  üstelik, işin nitel iği değiştiği 
için, işveren fabrikayı işletmek için birka ç  teknisyen veya büro memurlarına 

738 

TÜSTAV



başvurabil iyor. Bazı hal lerde - özell ikle otomasyonu çok geliştiren Kuzey 
Amerikada - otomatikleştiri lmiş  işletmelerde işverenler grevleri başarısız
lığa uğratabil iyorlar. Orneğin Kanada'da çok otomatikleşti ri lmiş bir işlet
mede, i rvi ng Rafinerilerinde, 6 ay yürütülen greve rağ men, işverenler, 
mühendislerin,  teknisyenlerin ve memurların yard ımıyla, üreti mi  kesmek 
zorunda kalmadı lar. 

Sendika ha reketi bu durumun sonuçlarını çıkarmak zorundadır. Bu so
nuçlardan birkaçını saya l ı m :  bütü n emekçileri, sendikalarda teşkilôtlan
d ı rma zorunlu luğu artmışt ır ;  ustabaşı, teknisyen, m ühendis, memur g ibi, 
bedeniyle çal ışmayan emekçilerin send ikalarda teşki lôtlandırı l ması sorunu 
çok öneml id ir ;  bütün hareketlerde, bütün emekçi grupları a rasında s ıkı 
b i r  işbirl iği sağ la nmal ıd ı r ;  bu ise toplu sözleşmelerin veya hareketlerin 
hazırl ı k  döneminde bütün bu u nsurlar arasında temaslar ve danışmalar  
gerektirir. 

Bi l i msel ve teknik devri min doğurduğu sorunlar  arasında, işçi ve memur
ların mesleki bakımdan yetiştiri l mesi ve yeni tekni kiere a l ıştırı l ması sorunu 
da çok önemlidir. Genel l ikle, bu mesleki eğitim, tekellerin i steğ ine ve 
azami kôr prensibine göre yürütülmektedir. Burjuva devleti ise bu a landa 
pek çaba sa rfetmiyor. Gençlerin çok ufak b ir  kısmı ancak, yeni şartlara 
uygun bir  teknik eğitim görmektedi r. Genel eğitim alanına nisbetle, bu 
a la nda kızlara karşı daha çok ayrıcal ı k  gözetiliyor. Mesleki eğiti min çok 
dar  sı n ı rlar içinde tutulması ise şu sonucu doğuruyor :  Gençlerin büyük bir  
k ısmı  ya işsiz kalıyor, yahut da teknik i lerledikçe işsiz kalmak tehditi a l 
tında, ka lifye işçi istemiyen işlerde çal ışmaya mahkum edil iyor. Ote yan
dan, bugün sağlanan mesleki eğiti m ihtisas işi o lan çağdaş teknikiere 
göre yetersiz kal ıyor;  bu eğiti mi  görenlerin bugünkü şartlar içinde zoru nlu 
hale gelen yeni teknikiere hızla uyması nı sağ layacak, teorik temeli vere
m iyor. Bu yetersizlik mesleki eğitim görmüş gençler için bile işsizl ik i hti
mal in i  artırıyor. 

Mesleki eğitim ve öğretim sistemi bütünüyle değiştiri lmelidir. Bütün 
gençlerin seçtikleri meslekte yeteneklerini kul lanmaların ı  ve emelleri n i  
gerçekleştirmelerin i  sağlayacak kadar geniş tutulan bir eğit im ve bir 
öğretim görmelerin i  temin eden demokratik bir sistem kuru lmal ıd ı r. Bu  
da sendika hareketine düşen bir ödevdir. 

Sendikalar, teknik devrim yüzünden işten çıka rı lan emekçilerin, devletin 
veya işverenin hesabına, başka bir mesleki eğitim görmeleri, bu eğiti m 
süreci içinde ücretlerini kesintisiz a lmaları için, hükümete baskı yapmak
tad ı r. Otomasyon tehli kesi karşısında, sendika ha reketi daha çok, iş va k
tinin azaltıl ması ; işten çıkarı lan emekçilere tazminat veri lmesi ve avan
taj lar  sağ lanması ; yeni bir iş bulmalarına yard ım edil mesi ve ona göre 
tazminat veri l mesi ; mesken ve taşıt kolayl ıklarının sağlanması ,  vb. gibi 
a maçlar güttü. ingi lterede 1 965 Aral ığ ında yürürlüğe giren işten çıkarma 
tazminatı kanunu, bazı eksikli klere rağ men, bu alanda atılmış önemli bir 
ad ım teşkil etti. 
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Böylelikle. hızla gel işen bi l imsel ve teknik devri mler çerçevesi içinde. 
e mekçilerin ve sendika ları n  yürüttüğü savaşlar. çok geniş tutu lan istek
lerin yerine getirilmesi a macını güdüyor. Bu savaş. işsizliğe. çalışma tem
posunun  hızlandınlmasına. ve bunun emekçilerde yaptığı sin i r  rahatsız
larına karşı. iş  g üvenl i l iğ in in sağlanması ve ücretlerin a rttırı l ması için yürü
tülüyor. tYte yandan. işçilerle işçi örgütleri. mesleki s ın ıflandırma. işbö
lümü. çal ışma metotları. iş  bulma. işten çıka rı lma. üretim orga nizasyonu 
g ibi sorunlarla meşgu l oluyorlar ;  oysa bugüne kadar. işverenler bütü n bu 
sorunlara kendi yetkilerine dahi l  sorunlar diye ba kıyorlard ı .  

Birkaç yı ldır. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika sendika ları bu soru nların 
toplu sözleşmelerde yer a lmasını .  müza kere konusu olmalarını .  tek taraflı 
o lara k  çözüm lenmemesini.  şart koşuyorlar. tYrneğin.  Amerikada ve ital 
yada. bu konuda en önem li endüstri kollarında. işverenlere karşı çok şid
detl i savaşlar yürütüldü.  

işletme komitelerin in (veya I ngilteredeki Shop-Stewards komiteleri gibi. 
işletme komitelerine benzer kuruluşlar) hakları uğruna da hareketler 
yürütü lmektedir. Atelyelerde ve fabrikalarda işçiler tarafı ndan seçilen bu 
komiteler. işverenlerin keyfi davranışların ı  s ın ırlandırmaya çal ı şıyorlar ;  
işyerinde yeni metotlar uygulanacağı zaman. işverenin bu konuda kendi
lerine danışmasını  istiyorlar. 

Işverenler. kapitalistlerin eskiden beri baba ların ın  çiftl iği i mişcesine 
davrandığ ı  a lanlara.  işçi örgütlerin in Sokulması ndan çok korkuyorlar. 
Fransız Işverenler Mi l l i  Konseyin in  «işletmelerin yönetimi konusunda. otori
ten in  bölünmesi diye bir şey olamaz .. şeklinde. bu yı l ı n  başlarında yaptığı  
açık lama. bu bakımdan çok an laml ıd ı r. Bat ı  Almanyada ve diğer Batı 
ü l kelerinde de kapita listler aynı şekilde konuştu. 

Ama bil imsel ve teknik devrimin  emekçilere fayda sağ laya bilmesi için. 
işletmelerde işverenlerin otoritesini s ın ırlandırmak üzere savaş yürütmek 
yetersiz kal ı r. Daha köklü dönüşümler sağlamak şa rttır. Mül kiyetin bütün 
ha lka hizmet etmesi için mül kiyet i l işkilerinde köklü değiş ik l iklerin ger
çekleştirilmesi bir zorunlu luktur. 

Bedeniyle çalışmayan emekçiler ve sendikalar 

Teknik devrim emekçi sınıfların mesleki yapısında çok büyük değişme
lere yol açıyor. 

Atom enerjisi, feza gemi leri endüstrileri, elektronik ve kimya endüstrileri 
gibi  yeni kurulan veya hızla gel işen end üstrilerde, bedeniyle ça l ışmayan 
ve özellikle bi l i msel ve teknik emekçi oranı yüksektir. tYte yandan, b irçok 
ü lkede, yap ım mal ı  endüstris inin birkaç kolunda, tekstil ,  demir-çe l ik  en-

740 

TÜSTAV



d üstrilerinde, kömür madenIerinde, demiryol la rında yani el emegın ın  
büyük rol oynadığı  sanayilerde, iş  o lanakları h ı z la  azalmaktad ı r. 

Bedeniyle ça lışan emekçilere nisbetle, kafasıyla çal ışan, daha doğrusu 
bedeniyle çal ışmayan emekçi sayısı hızla a rtıyor. Amerikada bedeniyle 
çal ışan üç emekçiye, bedeniyle ça l ışmayan i ki emekçi düşüyor. Ingi lterede 
1 950 yı l ları başla rında bedeniyle çal ışmaya n emekçi ler bütün ücretli sayı
sın ın dörtte birin i  teşkil ediyordu. 1 960 y ı l ları başında bu oran üçte birin i  
buldu. Fransoda ve ıskandinav ü lkelerinde o ra n  aşağı yukarı aynıd ır. 

Teknisyen ve m ühendis sayısı hızla artıyor. Fransoda 1 954-1965 yı l ları 
a rasında, mühendis sayısı % 74 kadar  arttı. Teknisyen sayısındaki a rtış 
% 81' 1 ; kadrolarda personel a rtışı % 60'i bulmaktad ı r. Bütün gel işmiş 
kapitalist ü l kelerde aynı değişi kl ikler meydana gelmektedir. 

öte ya ndan, işlerin özü bakımı ndan, işçilerle memurlar arasındaki fark 
azal ıyor. Bu da, gitg ide a rta n otomasyonun ve makineleş menin sonucu
dur. Işçi lerle kafa emekçileri nin a ld ığ ı  ücretler, belirli bir şekilde birbirine 
yaklaşıyor, hayat şartları a rasındaki fa rklar  bi le azal ıyor. Memurlara sağ
lanan geleneksel imtiyazlar yavaş yavaş kayboluyor, a rtık onlar da işçi
lerin ka rş ı laştığı sorunlarla ka rş ı laşıyor. 

Bu son yı l larda bel i ren başl ıca özel l ik lerden biri ,  bedeni ile çal ışmayan 
emekçilerin bi l i nce varmalarıd ı r. Fransoda France-Ouvriere'e bağlı  kadro 
send ikaların ın  kongresinde açıklanan bir ka ra r, bu evrimi kesin l ikle di le 
getirdi : France-Ouvriere'e bağl ı  kadrola r, CGT ve CPDT'ye bağ l ı  kad ro
larla beraber, işçi ha reketine katı lma ka rarını  a lm ış lard ı r. 

Kaderleri ve menfaatleri i le, bedeniyle çal ışan emekçi lerin kaderi ve 
menfaatleri a rasında temel farklar o lmadığın ı  an layan memurlar, işçi sını
f ının yürüttüğü hareketlere günden güne daha çok katılıyorlar. 

Bütün sendika hareketi memurların bu çabaların ı  desteklemeli, işçi s ın ı 
f ının genel faa l iyetlerine bağla mal ıd ı r. 

Memurların temel istekleri nelerdir? En öneml i leri şunla rd ı r :  Her dere
cede, ka l ifikasyona ve tecrübeye göre ayarlanacak, uygun maaşlar sağ
layacak bir baremin kabul ü ;  meslekte terfi etmek garantisi ; memuriyetin 
garanti a ltına a l ı nması ; sendika haklarının,  sözleşme hakla rın ın ,  tanın
ması ; toplu sözleşmelerle çal ışma şartların ın  garanti a ltına a l ınması ; 
sendika ları n  kontrolü a ltında ve işverenlerin kontrolü dışında, mesleki 
eğitim plônlarının tesbit edi l mesi ; kalifikasyonu arttı rmak ve yeni mesleki 
bi lgi leri yakından izlemek üzere, iş saatleri i çinde, devaml ı  öğrenim hak
kının gara ı:ıti a ltına a l ınması, iş saatlerin in  aza ltı l ması, vb. 

Bedenle i lgisi o lmaya n mesleklerde de, kadın lara karşı bel l i  bir şeki lde 
ayrıca l ı k  gözeti lmektedir. Bu mesleklere g i rebilen kadın  sayısı düşüktür, 
ortalama kazançları da erkek meslekdaşla rın ın  kazancından çok aşağıdır. 
örneğin,  Fransoda mühendislerin % 3,7 si a ncak kadındır ;  1 963 yı l ında 
yapı lan resmi bir a raştırmaya göre, bu kad ın ları n  ortalama maaşı,  aynı 
işlerde erkeklere verilen ortalama maaşın üçte ikis ini  buluyor. Bunun 
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nedeni, kadı nların  çok s ın ırl ı  o lanlarda işe al ınmalarıdı r :  laboratuar 
ça l ışmaları,  ü retim planlanması, hesaplar, vb. Sendikalar  bu ayırı ma son 
vermek için mücadele ediyor. 

Bütün gelişmiş kapitalist ü lkelerde, bedeniyle ça l ışan emekçilerin karşı
laştığı ortak sorunlar  var. Bunlardan biri, iş  saatlerinde gerçekleşen teknik 
icatlardan memnurlara to nı lacak haklar sorunudur. 

Bütün bu istekler pasif bir şekilde ileri sürü lmüyor. Gerektiği zaman, 
mühendisler, teknisyenler ve memurlar harekete geçiyor. fransada, Thom
son-Houston fa bri kala rında ücret ve maaşların arttırı lması için d üzen
lenen gösteri ler, bu hareketin bir örneğidir. Bu l l  fabrika larında, işten 
çıka rmalara karşı ve şirketin mi l l i leştiri lmesi i çi n ; Chausson işletmelerinde, 
SNECMA şirketinde, Worthington fa brika larında do çeşitli hareketler 
yürütül mektedir. 

Ingi lterede bedeniyle çal ışmayan emekçi sendikaları ücretler, ücretli 
tati l ,  vb. sorunlarıyla i lg i l i  çeşitli grevler düzenledi. Teknik ressa mlar sen
dikası işverenlerin resim işlerini fabrikan ın  dışında yaptırtmalarına ka rşı 
uzun süren bir g revi başarıya ulaştırdı. 

Büyü k ü retim ya pan sanayi lerde çal ışan emekçi sayısı azaldıkça, sen
d ikal ı  beden işçisi sayısı do azaldığı halde, sendikalara giren bedeniyle 
çal ışmayan emekçi sayısı a rtmaktadır. Azei l ikle sendika lı bi l im adamları ,  
teknisyen ve kadın  sayısı h ız la yükseliyor. Orneğin,  ingi ltere teknisyen ve 
kadro sendikası ASSET' i n  üye sayısı bu son beş y ı l  i çi nde iki kat art
mıştı r. 

Bu emekçi kategorileri sendikalara kotı lmakla kalmıyor, daha savaşçı 
bir sendika politikası istiyor. Orneğin, Ingi lterede işçi hükümetin in  baskısı 
a ltında TUC (sendika konfederasyonu) ve daha başka sendikalar  «gelirler 
politikası»nı desteklediği  ha lde, bilim adamları, teknisyen ve kadroların 
beş sendikası  do, bu politi kaya karşı savaşmak, etki l i  bir kampanya yürüt
mek üzere o rta k bir harekete girişti. Viyetnamdaki Amerikan müdahale
sini şiddetle protesto eden, sosya list ülkelerin sendi kalarıyla daha s ıkı 
i l işkiler kurmak istiyen yine bu sendika lard ı r. 

Aydınların,  bi l im adamların ın,  üniversite üyelerinin,  kültür hayatının i leri 
gelenleri nin sendikalara katı lması, sendika ha reketine daha geniş bir 
n itel i k  kazandırıyor. Sendikalar daha çeşitli güçler temsil  ediyor, daha 
çeşitli konularla i lgi leniyor. Bi l imsel ve tekn ik devrim şartları içinde ; dev
let tekelci kapital izmi ve «programlaştırma» şartları içinde ;  mühendisleri n, 
iktisatçı ların ,  b i l im adam larının bilgisi ve ihtisadı, sendika lara, bugün 
fevka lôde önemli bir destek sağ lamaktad ı r. Böylece, kapitalist ü lkelerin 
en ivedi l i  sorunlarına, işçi hareketinin demokratik ve tekel-aleyhtarı çözüm 
yol ları teklif etmesi için, en olumlu şartlar  yaratı lmış  oluyor. 
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Bugün sendikaların oynadığı rol çok genişlemiştirn 

Yukarıda saydığımız etkenleri n  sonucu olarak, emekçilerin 
'menfaatleri 

uğruna yürüttükleri savaşta, sendikalar oldukça yeni şartlarla karşılaşıyor
lar. Yukarıda üç yeni etkenden bahsettik : kapitalist planlama ve gel irler 
politi kası ; bi l imsel ve teknik devrim ;  emekçi kategorilerinin yapısında 
meydana gelen değ işikl ik, yani bedeniyle çal ışmayan emekçi oranı nda 
beliren a rtı ş ;  gelişmiş kapitalist ü lkelerin sendika ların ı  i lg i lendiren bu 
değişikliklerden başka bir etken daha hesaba katmamız lôzım : Emper
yalizmde, özel l ikle Amerikan emperyal izminde ortan saldırganl ık. Bu etken 
hiç deği lse dünyayı ma hvedecek bir savaş tehl ikesin i  arttırd ığ ı  için istis
nasız bütün ü lkelerin emekçilerini ve sendikaların ı  i lgi lendiriyor. 

Sendikaların  içinde bulunduğu objektif şartlar, onlara daha geniş, yeni 
ödevler yükıüyor. Bugünkü duru mda sendikalar, tesbitine hiç bir şeki lde 
katı lmadığı  hükümet politikasın ı  destekliyemez. lJstelik, bugünkü şartlar 
sendikaları,  çeşitli sorunlarda hükümet politikasın ın,  emekçilerin menfaat
leri lehine değişmesi için daha şiddetli savaş yürütmeye zorluyor. 

Bugün hü kümetler iktisadın düzenlenmesinde g ittikçe daha geniş rol 
oynamaya bakıyor; sermayenin çı karlarına hizmet ediyor, gelirler politi
kasın ı  uygulamak istiyor, işçilerin işverenlere karşı yürüttü kleri savaşa git
tikçe müdahele ediyor. Böyle bir döneme, sendika ların yürüttüğü iktisadi 
savaş, objektif o lara k  siyasi bir öz kazanıyor. Batı ü lkelerinde, çoğunlukla 
gelir politikasına karşı cephe olon sendika merkezleri, bu davranışlarıyla, 
devlet politikası alanına g i rmiş oluyor. Sendikaların grevlere veya başka 
yollara başvurarak hükümetin izlediği gelir politikası n ın  .. ölçüleri»ni yıka
rak ücretleri yükseltmeğe ça l ıştığ ı  bu o nda, faa l iyetlerindeki bu yeni eği-
l im  daha kuvvetle beli riyor. 

< • 

Devlet tekelci ka pital izminin gelişmesiyle meydana gelen duru m  karşı
sında, sendikalar, çok büyük emekçi kesimleri için ücretleri n a rttırı lması,  
şu veya bu işletmeyi kapatma kara rı n ın geri a l ın ması, vb. gibi çok konkre 
isteklerde bulunarak, devlet politikası ve özel l ikle iktisadi politika a la
n ında harekete geçmiş oluyor. Bu  şartlar içinde, sendikaların  dar an la
m ıyla, «saf sendika hareketi» a lan ında ka lması a rtık mümkün deği ldir. 
Bu dar anlayış bugünkü şartlar içinde sendika ların  faal iyet a lan ın ı  s ın ı r
landırıyor, ücretl i lerin  menfaatlerini etkili b ir  şekilde savun malarına engel 
oluyor. 

Çok önemli bir nokta bel irtel i m :  Devletin desteğinden - her zamandan 
fazla - yararlanan işverenlere karşı yürütülen bu ' iktisadi savaşın mantıkl ı  
sonuçları, bazı sağcı sendikacıları ,  istemiye istemiye, hükü met politikasın ı  
tenkid etmek zorunda bırakıyor. Amerikan sendika hareketinin durumu 
bu bakımdan t ip ik  b ir  örnek teşkil eder. Amerikan send ikaların ın  - AFL -
CiA yöneticileri dahi l ,  Başka n Johnsoh'un ücretlerde tespit ettiğ i  % 3,2 l ik  
azami artış oranına gösterd iği muhalefet, bu sendikalarla hükü met pol i -
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tikası a rasında yı l lardan beri meydana gelen i l k  çatışmayı teşkil etmekte
d i r. Yönetici G. Meany bile bu y ı l ın  şu bat ayında şöyle konuştu : «Yön 
verme» politikasından hoşlanmıyoruz . . .  bu politika i le, toplu sözleşmeler 
için yaptığımız pazarl ı kların  an lamı  kalmıyor.» 

Görüldüğü gibi, bi l i msel ve teknik devrim aynı etkilerde bulunuyor, sen
d ikaları - ister istemez - devlet politikasına cephe o lmak zorunda b ı ra 
kıyor. H i ç  şüphesiz, sendikalar bazı sanayi kollarında meydana gelen 
değişikli klere, yeni teknoloj ik  metotla ra karşı i lg isiz kolomıyor. Orneğin,  
endüstrin in bütün bir kolu tehlikede bulunduğu zaman, sendi ka lar  yapıcı 
çözüm yol ları teklif ediyorlar. Böylelikle sadece emekçilerin menfaatlerin i  
değil ,  bütü n m i l l i  menfaatleri de  savunmuş oluyorlar. 

Sendika ların sorumlu lukları günden güne genişl iyor. Geleneksel faal i 
yetleriyle ; toplu sözleşmelerde daha iy i  şartlar kabul ettirmek üzere yürüt
tükleri mücadele ile yeti nmelerine im kôn kalmamıştır. Devletin ekonomide 
oynadığı  rol genişledikçe, bil im ve teknik ilerledi kçe, toplu sözleşmeler 
çerçevesinde çözümlenemiyecek, ancak ü lke ça pında çözüm yol ları bulu
naca k soru nların  sayısı do a rtıyor. Bunlar şu veya bu kolda yapılacak 
yatır ım sorunu g ibi sadece ekonomik sorunlar  olabileceği g ibi, mil l i  eği
tim, sağ l ı k  hezmetleri, emekli maaşla rı gibi sorunlar  do olabi l ir. 

Bu o lan ların hepsinde i lerici send ikalar tekel aleyhtarı çözüm yolları 
teklif ediyor, bu çözüm yol ların ın  kabul edi l mesi için m ücadele yürütüyor, 
öte yandan, sendika ların  haklarını  işletme, bölge ve ü lke ça pında geniş
letmek üzere de savaşıyorlar. 

Ama sendika lar, sadece iktisadi politika ve bu politikaya bağlı o lan
larla  i lgi lenmekle yetinmiyorlar. En kalaba l ı k  kitle örgütleri olon sendika
lar, birçok ü lkede, siyasi demokrasiyi, halkın hak ve özg ürlüklerini koruyor 
ve genişletmeye çal ışıyor. 

Federal Almanyada, DGB (Al man sendikaları birl iği) sendikaların ın  
son kongresinde, ta rtışmalar daha çok Bonn hükümetin in  kabul  ettirmek 
isted iği fevkalôde hal  kanunları meselesi üzerinde yürütü ldü. Delegelerin 
kanaatın ı  değişitirmek için devlet en yüksek sendika yöneticilerine tesir 
etmek zorunda kaldı.  

Fronsoda kişisel i ktidar sistemine son veri l mesi, gerçek bir  demokrasinin 
kuru lması için yürütülen savaşta, CGT kitleleri birleştirme işinde çok 
büyük bir rol oynuyor. 

ıtalya n CGT'si neo-faşistlere karşı demokrasiyi savunmak ve genişlet
mek için, ü lkenin bütün demokratları ile birl ikte savaşıyor. 

Ispanyoda özgü r  s ın ıf  sendi kalar ın ın çekirdeğin i  teşkil eden yarı-kanuni  
işçi komisyonları, Franco d iktatoryasına karşı ve demokrasi uğru nda sava
şan güçlerin önemli bir u nsurunu teşkil ediyor. 

Yu nan sendikaları,  demokrasiyi boğ mak için birleşen kra l l ı k  rej im iyle 
gerici güçleri n  birl iğine karşı mücadele ediyorlar. 

Mi l letlerarası siyaset alanında, sendika la rın  karşıs ına çok önemli he
defler çıkıyor. Amerikan emperyalistleri ve uşakları Viyetnamda m ilyon-
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larca masu m insanı katlederken, sendika lar  günden güne artan harp 
tehl ikesine karşı i lg isiz kalamazla r. Bu alanda da sendikalarda toplan
mış  m i lyonlarca emekçin in  sesi kuvvetle duyulmal ıd ır. 

Böylelikle, u lusal a landa olduğu gibi u luslara rası alanda da, sendi
kalar ın başlıca a macı, tekel lerin iktisadi ve siyasi hôkimiyetini sı n ı rlan
d ı rmak, tekelci politikanın yerine, emekçilerin ve büyük ha lk  kitlelerin in 
menfaatlerine uygun d üşecek yeni  bir politika teklif etmektir. 

Ekim 1 965'de toplanan Dünya Sendikaların ın  Vi. Kongresi bu konuda 
geçirilen çeşitli tecrübeleri inceledi ve değerlend ird i .  Faydal ı  tartışmalar
dan sonra Kongre şu sonuca vard ı :  .. U lusa l ve ulus lararası a landa tekel
lerin kuvvetlenmesi ve devlet üzerindeki hôkimiyetlerini a rttı rmaları karşı
sında, işverenlerin saldırı la rına karşı koymak, bu sald ı rı la rı n  sonuçlarını 
s ın ırlandırmak üzere yürütülen mücadeleyi güçlendirmek, birleştirmek 
zorunluluğu, sadece işçi sınıf ını  i lgi lendi rmiyor ... 

.. Tekel lerin iktisadi g ücüne ağır  b ir  da rbe ind irmek, iktisadın başl ıca 
sektörleri n i  mi l l i leştirmek, bu sektörlerde demokratik bir yönetim sağla
mak, iktisadi  hayat ve bi l imsel araştırma lar için özel bir önem taşıyan 
yabancı ş irketleri mi l l i leştirmek, emekçilerin ve halk kitleleri n in  menfaat
lerine uygun düşecek, demokratik bir şekilde hazırlanacak ve kontrol 
edi lecek, i ktisadi  ve toplumsal geliş im plônların ı  ka bul ettirmek için, 
büyük bir  savaş yürütmek zorunludur ... 

Toprak reform ların ı  gerçekleştirmek, küçük ve orta çiftçiler kaoperatif 
birl i klerine ya rd ım etmek için de mücadele zorunludur. 

Tekel lerin i ktisadi a landaki hakimiyetin i  sarsan bu ted birlerin gerçek
leştiri l mesi için yürütülen bu sava ş ;  tekellerin Devlet içindeki hôki m duru
muna son vermek, i ktisadi, siyasi ve idari a lan larda gerçek bir demokra
sinin kurulması için gereken şartları yaratmak üzere yürütülen savaştan 
ayrı tutulamaz. 

Emekçilere ve halka dayanan, bu unsurla rı n menfaatlerini savu nan, 
tekelleri ve gerici güçlere cephe alan,  mi l letlerarası tica reti ayrıcal ı k  
gözetmeden gel iştiren, sosya l ist ü lkelerle, gelişme yoluna yeni gi rmiş 
ü lkelerle iktisadi işbirliği ve barış politikası izleyen demokratik bir rej imin,  
demokratik b ir  hükümetin kurulması, işçi sı nıfı iç in fevkalôde öneml i  bir 
zafer teşkil edecektir. 

Bugünkü şartlar, birliği zorunluluk haline getirdi 

Bug ün sendika hareketi nin gel işme orta mı ,  bir l ik sorununu ön plôna 
getird i .  Tekel lerin gittikçe güçlenmesi, devlet üzerindeki nüfuzunu a rttır
ması, sermayenin gittikçe bel l i  e l lerde topla nması, çeşitli ü lkelerin devlet 
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tekelci sermayeleri a rasında Ortak Paıar gibi birli klerin kurulması karş ı 
sında, emekçiler a rasında, mi l l i  ve mi l letlerarası ölçüde sağlanacak birlik 
sorunu, yeni b ir  önem kazanıyor. 

Işçi s ınıfı bugün savaşını  daha güç ve çok-yönlü şartlar içinde yürütü
yor. Bu şartlar, işçi s ın ıf ın ın en ivedi l i  temel isteklerini gerçekleştirmek 
üzere, birliğ in  kuwetlenmesi zorunlu luğunu beli rtiyor. Ama öte yandan 
bu şartla r, yukarıda görüldüğü gibi, tekellerin iktisadi  ve siyasi hakimi
yetini tehl i keye düşürecek, üstün bir öı taşıyan isteklerin ortaya çıkması 
ve tespit edi lmesiyle sonuçlanıyor. 

Bu sefer, bu istekler de sendikaları daha köklü bir birlik aramaya zor
l uyor ;  b irl ik  soru nlarını bir kat daha keskinleştiriyor. Şurası  muha kkak ki, 
sendi ka lann  tesbit ettiği demokratik perspektifleri tekel lere kabul ettirmek 
için, fevkaıade geniş bir kitle hareketi gerekiyor. Bu kitle hareketi de, işçi 
s ın ıf ın ın,  yakın a maçlarını gerçekleştirmek için gereken birlik ve teşkiıat
lanma düzeyinden, nitel i k  bakımından, daha üstün bir d üzeye bağl ıdır. 
CISL'e, CISC'ye bağl ı  ve bağ ımsız sendika teşkiıatları da tekellerin poli
tikasına karşı teklif edilen demokratik a lternatifleri i leri sürüyorlar. 

Fakat bu a lternatifleri tesbit edince, bütün bu teşkilatlar da tekliflerini 
kabul ettirmek için gereken yolları aramak  zorunda kal ıyor. Birkaç sen
d ika teşkilôtı bu lunan bir  ü lkede, bu demokratik dönüşümleri tek  başına 
kabul ettirecek bir  teşkilat va r mıdır? Hiç b ir  emekçi, b i r  teşkilatın tek 
başına bu işi yapacak kadar kuvvetli olduğunu sanmaz. Dahası var, bu 
iş, tekellerin sömü rdüğü halk tabakalarıyla da sıkı bir işbirliği gerektiri
yor. Bu şartlar içinde, birl ik yolu yeni bir n itel ik  kazanıyod ; daha geniş 
bir demokrasiye va rabi lmek için tek yol olduğu daha iyi an laşı l ıyor. 

Kapitalist ü lkelerdeki sendikaların  karşısına çıkan bu yeni sorun ve 
ödevler, birl iği sağ laya bi lecek yeni u nsurla r teşkil ediyor, gü nden g üne 
daha zorunlu  ha le gelen işbirl iğinin temellerini atıyor. 

Bu alanda, ölçülü o lmakla beraber, bazı başarı lar  elde edi ldi .  Fransoda 
CGr ile CFTG i l k  defa orta k bir savaş programı  kabul etti. Belçikada 
çeşitli eği l iml i  sendikaların kurduğu ortak cephe günden güne kuwet
leniyor. Finla ndiyada'da sendika birl iğ in i  ü lke çapında kurma yol unda 
önemli ad ımlar  atı ld ı .  ispanyada, görüşleri a rasında büyük fa rklar bulu
nan emekçiler - özel l ikle komünistlerle katol ikler - işçi komisyonla rında 
sıkı  b i r  işbirl iğ i  yü rütüyor. 

Mi l letlerarası a landa, önemli başarı lar elde edildi .  Batı Avrupada 
önemli gelişmere yol açan en mühim olay, CGr i le CCIL'in bir a nlaşmaya 
va rmış olmalarıdır. Bu anlaşma çerçevesi içinde kurulacak olan koordi
nasyon ve teşebbüs komitesi, tekeller Avrupasına karşı, Avrupa işçi güç
lerin in birliğ in i  gerçekleştirmeye çalışaca ktır. Büyük önem taşıya n bu 
karar, bütün Avrupa ü lkelerinde, birl i k  i stiyen emekçileri ve sendikaları 
sevindirmiştir. Ama tekelci çevreleri, birl iğe karşı koyan sendika çevrele
rini de endişeye düşürmüştür. Orneğ in, CiSL (Hür sendikala r Dünya kon
federasyonu) ' in  Avrupa icra Komitesi bu gelişmeye engel olmaya çabalı-
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yor. Ama son zamanlarda Avrupa sendika teşkilôtları arasında gerçek
leşen yakınlaşma, Komitenin başarıya ulaşa madığını  göstermektedir. 

Gerçekleşen ya kınlaşmalardan birkaç örnek verel im ; demir yollarında, 
kamu hizmetlerinde, kitap endüstrisinde, Fransa, Belçika, ıtalya, Ingi ltere 
mi l l i  sendika federasyonla rı, ortak yol lar  bulmak, ortak istekleri gerçek
leştirmek üzere sık sık toplanmaktadı r, 

Artık bugün gerçekleşen işbirl iğ i ,  bi rkaç sendika yöneticisi, birkaç taban 
teşkilôtı a rasında kuru lan  temaslar, düzenlenen toplantı lar, s ın ır l ı  teşeb
büsler, çağ rı lar aşamasını geçti : bugü n  çeşitli endüstri kollarıyla i lgi l i  
mi l l i  sendika federasyonları a rasında ortak ve resmi ka ra rlar  a l ınmaktad ı r. 

Su da kapital ist ü lkeleri n mi l l i teşkilôtları arasında, resmi i l işkiler bakı
mından, bir yen i l i ktir. 

FGTB (Belçika sendikaları federasyonu)'nin son kongresinde a l ınan 
kara rlar fevkalôde büyük bir önem taşıyor. Kongrenin verdiği  kararo göre, 
GGT ve CSIL (mi l letlerarası hür  sendika lar  konfederasyonu)'in, CEE (karşı
l ık l ı  iktisadi yard ım konseyi)nin iktisadi ve toplumsal danışma kuru mla
rında temsil edi lmek isteği ka bul edi lmel idir. Kongre, CISL' in,  CISC ve 
FSM (Dünya sendika ları federasyonu)'a bağl ı  teşkilôtlara, küçük Av
rupa'nin a ltı ülkesi için orta k bir progra m tesbit etmek teklifinde bulun
masını  istedi. Bu da FGTB için yepyeni ve vaadedici bir durumdur. 

Dünya Sendika ları Vi. Kongresinde, sosyal ist sendika santra lları i le 
CiSL'e bağl ı  teşki lôtlar a rasındaki i l işkilerin iyileştiğin i  görebi ld ik. Avru
panın en öneml i  iki sendika merkezi, TUC (ingi liz sendi kaları konfederas
yonu) ve DGB (Federal Al manya sendikalar  bi rl iği) 'nin Sovyetler Bi rl iğine 
yüksek kademeli teknik heyetleri gönderme ka ra rı ;  sosyal ist sendika sant
ral la rı i le Avrupanın,  Afri ka nın, ve Lôtin Ameri kan ın  CISL'e bağ l ı  konfe
derasyonları ve bağımsız federasyonlar arasında, her kademede kurulan 
i ki tarafl ı  temaslar, bu yakınlaşma eğil iminin çok güçlendiğini  ispatlamak
tad ı r. DCS'nin son kongresi sosya list ülkelerle temaslar kurmaya, bu ü lke
lerde tetkik gezileri düzenlemeye de karar vermiştir. 

Görüldüğ ü gibi ,  birl i k  yolu nda önemli adımlar  atı ld ı ,  ama bu başarı
ların s ın ı rlarını ,  önümüzde duran engel leri görmek zorundayız. Bununla 
beraber, bu engel ler günden g üne nite l ik  değişti riyor, birleşme eği l im ine 
karşı savunma tedbirleri hal ine geliyor. 

Hiç şüphesiz, AFl - CiO (Amerika n sendika ları) birl ik a leyhtarı aşırı 
tutumlarını devam etti riyor. Ama iş d ünyasında a rt ık büsbütün tecrid edil
di kleri de meydanda. Johnson'un Viyetna m politikasın ı  desteklemeleri, 
Amerikan send ika yöneticilerin in bu yalnızl ığ ın ı  daha da keskinleştirdi. 

CISL' in Avrupa sendika sekreterl iği  ıCra Komitesinin son toplantıs ında, 
FGTB (Belşika sendika ları) 'nın son kongresinde a l ınan kararlarla i lg i l i  
olarak, FSM'e bağl ı  teşkilôtlarla i l işkiler meselesi uzun uzun tartışı ld ı .  
Komite, FSM'e bağl ı  teşki lôtla rla her  çeşit teması kesin l ikle reddeden 
1 964 tarih l i  kararı i leri sü rerek, bu teklifi reddetme yolunu seçti. Bu tutu m, 
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mi l letlerarası birl iğin hızla gel işmesine engel olabi l i r. Ama gerçeklerden 
anlaşı ldığı  gibi ,  bu yönelişe uymayan CISL'e bağl ı  teşkilatl a r  çoktur. 

Latin Amerikada'da, ORIT yönetici leri , birl iğe karşı takındıkları aşırı 
tutu mu değiştirmiyorlar. 

Sendika ların bölünmesini devam ettirmek istiyen, b irleşme yolunda 
çeşitl i engeller çıka rmaya çal ışan bu u nsurlar, dünyanın her tarafında 
beliren birlik eğil im iyle şiddetle çel işmektedi r. Bugün devam eden yasak
lara,  ayırı m lara son veri l mesini  gerektiren, hiç bir ayrıcı l ı k  gözetil meden 
bütün sendika teşkilatları a rasında gü nden g üne daha sıkı bir işbirl iğ ini  
zorun lu luk  hal ine getiren bugünkü şartla r içinde, sendika hareketinde 
bölün melere taraftar olanlar tutumların ı  değiştirmedikleri ta kdirde, ger
çeklerle çatışacaklardır. 

Bugünkü dönemde, bütün ü lkelerin, bütün konfederasyonların sendika 
teşkilötları arasında birleşmeyi gerektiren başl ıca zorunl ul ukla r hangi
leridir? 

Bu onda en önemlisi, Viyetna m  halkiyle dayanışma, Amerikan saldırıs ını  
durdurtmak üzere ve emperyalistlerin bütün saldırı larına karşı savaşmak 
zorunluluğudur. 

Viyetna m  ha lkına yapı lan vahşi saldırı ,  bütün ü lkelerde günden g üne 
ortan etki l i  dayanışma hareketleriyle korşı laşıyor. Bağl ı  bulundukları mer
kezleri, eği l imleri ne olursa olsun, sald ı rın ın  durdurtulmasını ,  Cenevre an
laşmaların ın  uygulanmasını  istiyen bütün sendika ların hareket birl iğ ini  
gerçekleştirmek a rtı k mümkündür, ve zorunludur. Viyetna m  halkı n ın gün- . 
den güne o rtan direnişinden esinlenen d ünya dayanışma hareketi, Ameri
kan emperya lizmini başarısızlığa uğratabilmek için şiddetlenmeli ve ge
nişlemelidir. 

Büyük boşarı lara u laşan sosya lizmin, günden güne gel işen mi l l i  kurtu
luş hareketinin ve dünya işçi hareketinin tehdidi altında bulunan, çeliş
meleriyle kendi kendini  kemiren emperyalizm, halklaro, işçi sınıf ına, barışa 
ve sosyal kalkınmaya karşı saldırılarını çoğaltıyor ve şiddetlendiriyor. 
Emperyal izm her yola boşvuruyor - Viyetna mda ve Dominika Cumhuriye
tinde olduğu gibi s i löhl ı  saldırı lara geçiyor, bağı msızlığa yeni kavuşmuş 
ü lkelerde hükümet da rbeleri tertipl iyor veya destekliyor, Endonezyada 
yaptığ ı  gibi, korkunç baskı ve y ı ld ırıma metotları, ya hut daha ince, oma 
yeni, çok tehl ikeli  metotlar kullanıyor. Em perya l izmin bu genel saldırısı 
karşısı nda, bütün emperya l ist-aleyhtarı güçler safla rın ı  birleşti rmel idir. 
Bütün ü lkelerin sendikaları emperya lizm ve sömü rgeci l ik  a leyhtarı mi l let
lerarası güçlü bir cephe kurmak üzere daha sıkı  b i r  işbirl iği yürütmek 
zorundadır. 

Tekellerin ülke içinde kuvvetlenmesi ve dünya ölçüsünde merkezileş
mesin in  sonucu olarak, işçi s ınıf ın ı  sömürme metotları her yerde biribirine 
benzemeye başlad ı .  Batı Avru padaki durum bu bakımdan çok tipiktir. 
Çeşitli ü l kelerde, çok ufak ayırı m larla, aynı sôtnürme politikaları izleniyor. 
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Ama bu özel l ik  de işçi s ın ıfın ın  ileri sürdüğü isteklere ortak. mi l letlerarası 
diyebileceği miz bir nitel ik  kazondı rıyor. 

Bu şortlar  içinde. gelişme yoluna yeni g irmiş ü lkelerin sendikolorı ara
sında daha s ı kı bir işbirliği. daha dikkatli danışmalar zorunlu luk  hal ine 
gel iyor. Bu ü lkelerde oluşan iktisadi  ve siyasi tecrübeler sendikalara çok 
özel ödevler ve sorumluluklar yüklüyar. Bu sendikalar bu alanlarda geçir
dikleri tecrübeleri karşı laştırmak zoru ndadır. Çeşitli şekil ler alan emper
yalist saldırı lar  bu ü lkelerin sendikaları a rasında s ıkı bir dayanışma zo
runluluğunu günden güne arttırıyor. 

Bu dayanışma da çok kuwetli birleştirici bir etken teşkil edebilir. 
Sanayileşmiş ül kelerin tekelleri. bağı msızl ığa yeni kavuşmuş ülkelerde 

iktisadi egemenliklerini kurmaya veya güçlendirmeye çalışıyor. Bu şartlar 
içinde. eski «anavatan .. ların emekçileri ve sendikaları i le;  gel işme yoluna 
yeni g i ren ü lkelerin emekçileri ve sendikaları a rasındaki bağların kuwet
lendiri lmesi. ortak sömürücüye karşı yürütülecek ortak savaşın düzenlen
mesi bakımı ndan. fevkalôdı önemlidir. 

Sosya list ü lkelerin gü nden güne a rtan prestiji ve rolü. bu ü l kelerdeki 
sendikaların .  sosyal izmi kurarken geçirdiği  tecrübeler. kapitalist ü lkelerin 
sendikalarında büyük bir ilgi uyandı rıyor. Sosyal ist ü lkelerdeki sendi ka lar. 
kapitalist ü lkelerde tekellere. emperya l izme. sömürgeciliğe ve yeni sömür
geci l iğe karşı savaşan sendikaları daima desteklemiş. onla ra deva ml ı  bir 
dayanışma sağlamışt ır. 

Bütün dünya sendika teşkilôtlarının a ralarında diyaloga başlamasını  
veya devam etmesin i ;  işbirl iğ ine başlamasını veya güçlendi rmes in i ;  dünya 
işçi s ınıfı n ın  tek cephesini kurmak üzere bütün i mkanları kul lanmasını  
veya attırmasını şiddetle gerektiren. günün başlıca zorunlulukları bun
lardır. 
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B A S K ı Y A V E  D E M O K R A T L A R ı N  K O V U Ş T U R U L M A S I N A 
K A R Ş  i 

Suudi Arabistandaki siyasi samkların savunulması 
(A/-Riyad'dan mektup) 

Suudi Arabistan halkı çağ ı mızın en gerici idarelerinden birinin köleliği 
a ltında inlemektidir. Suud hanedanı iktidara geldiği dakikadan itibaren, 
halkı en alelade demokratik haklardan yoksun bırakarak, ortaçağ düze
nini korumak için çaba sa rfetti .  Bu memlekette ne siyasi örgütler, ne sen
d ika örgütleri, ne anayasa, ne parlamento, nede hukuk bi l imine dayanan 
mahkemeler vardır. 

Kral Faysal bir Fra nsız gazetecisine : «Anayasa da ne o luyormus� Kura n  
d ünyanın  en eski, en etkili a nayasasıdır. Seçim ha, Pa rla mento ha? 
Komşu ü lkelerin bedbaht denemelerinden sonra bunlar ın  üzerinde düşün
meye bile değ mez. Inan ın  ki, halkımızın saadetini  temin etmek için is
ıaml ık  yeter derecede basiretli ve esnek bir dindir» demiştir. 

Anlaşı ldığına göre Faysal, Suudi Arabistanda yu rtseveriere gadda rca. 
barba rca işkence yapı lmasını .  kafaların ın .  elleri nin ve ayaklarının kesil 
mesini, ölünceye kadar dövü lmesini. ya hut y ı l larca hapiste tutulmasını 
saadet sayıyor. Ve bütü n bunlar sorgusuz sua lsiz. mahkemesiz. sadece 
Kra l ı n  veya şehzadelerin buyruğu i le olup bitmektedir. Işte bu memlekette. 
muazzam petrol kaynakları başta olmak üzere, tükenmez doğal  zengin
l iklere rağmen, halkın büyük çoğun luğu açl ık. hastal ı k. cahi l l ik ve kor
kunç bir sefalet içinde yaşıyor. 

Kral Faysal ın iktidara gelmesinden sonra hükümet baskısı, sadece 
Suudi Arabista ndaki i lericileri değil .  I ran  Körfezinin diğer ü lkelerindeki 
yu rtseverleri de kapsadı .  Netekim Suudi Arabistan yöneticileri Amerikan. 
Ingi l iz  ve Batı Alman emperya l istleri nin yard ımıyle komşu Yemende dev
ri me karşı savaş yürütmektedir. Hükümet. iç güvenl iği  koru mak bahane
siyle. Suudi Arabistanı emperyalistlerin saldırgan askeri üssü hal ine ge
tirmekle. bölgedeki arap halkların ın  emellerine karşı olan Ameri kan
Ing i l i z  siyasetini desteklemektedir. 

Arap halklar ının durmadan güçlenen kurtuluş hareketlerinden korkan 
Faysal, Arap dünyasındaki gerici güçlerin başına geçmek .. ısıam ya kın
laşması» ve işbirl iği baha nesiyle. kovulan halk hainlerini birleştirmek için 
çaba sarfetmektedir. Bu denemelerinde de, emperya list efendilerin in  ge
n iş  yard ı mından faydalanmaktadı r. 
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Faysal ın  desteklediği "Islôm Paktı» emperyalistlerin ve gericilerin bir 
komplosudur ve Arap işçileriyle devrimci Arap ayd ın ların ın  sempatis ini  
kazanmaya başlıyan emperyalizme karşı u lusa l  kurtuluş hareketine. sosyal 
i lerleyiş ve sosyalizm i l kelerine karşı yönelti im iştir . .  Bu suikast. kurtulmuş 
olan Arap ü lkelerindeki i leri rej imiere karşı yönelt i imiştir. 

Faysal. Suudi Ara bistan i le bölgenin diğer ü lkelerindeki i lerici güçlere 
karşı yürüttüğü baskı ve zorbal ı k  ka mpa nyasında. tıpkı Amerikan emper
yal istleri gibi  geniş ölçüde komünizm aleyhtarl ığ ı  belgeleri kulla n ma kta. 
d ünyanın  bu bölgesinde komünizm a leyhtarı eylemleri Birleşik Amerika. 
ARAMKO şirketi ve diğer petrol şi rketleriyle birl ikte finanse etmektedi r. 
Son zamanlarda bu amaca 300 mi lyon dolarda n fazla para ayırd ığ ı  
maıümdur. Gerici Suudi Arabistan rej imi .  komünizm"aleyhtarı savaş bay
rağ ı  a ltında ha psettiği yurtseverleri ve i leri şahsiyetleri hiç yargı lamıya 
l üzum görmeden hapse atıyor, uzun yıı ıar toplama kamplarında ba rbarca 
işkencelere tabi tutuyor. 

Daha 1 964 yı l ında, büyük bir g ru p  yurtsever komünistlikle itham edile
rek tutu klanmış. ha pse atı lmıştır. Bunları n  a rasında söm ürgeci l iğe karşı 
koyan işçiler, gazeteciler, avukatlar, subaylar, tüccarlar, devlet memurları 
bulunmaktad ı r. Tevkif edilenlere, Kra l ın  buyruğu i le, mahkeme edi l meden, 
soruşturma yapılmadan 3 seneden 20 seneye kadar  zından cezası veri l 
m iştir. 

Bu seninin Hazira n  ayında ü lke üzerinde yeni bir terör havası esmiş, 
Cidde, AI Riyad, Dahra n  v.s. kentlerinde kum gibi  kaynıyan C.iA ve 
Skotland Yard ajanlarının açıkça yard ımıyle doğu bölgelerindeki petrol 
sanayii işçileri a rasında kitle hal inde tevkifler ya pm ıştır. Ha pisha nelere 
atı lan 3000'e yakın i nsan özgürlük, a nayasa uğru nda savaşa davet eden 
beyanna meler dağıtmakla suçla ndırı lm ış lard ı r. Suudi Arabistan halkın ın  
iradesini boğmak amacıyle a rttırı lan baskıya rağ men yurtseverler, 
ARAMKO şirketi ve çeşitli emperyalist çevreler tarafı ndan desteklenen 
idarecilerin caniyane siyasetleri ne karşı savaştı lar  ve savaşacaklard ı r. 

Suudi Arabistan Ulusa l  Kurtuluş Cephesi (UKC) gerici rej imin  yıkı lması, 
halkın  özgürlüğe kavuşması için faal bir surette savaşmaktadır. U KC, 
geçenlerde yayınladığı  bir çağrıda, Suudi Ha nedanın ın  uyguladığı şiddet 
siyaseti nin içyüzünü açıklamış ve dünya demokratik kamu oyu ndan, tevkif 
edilen ve işkence altında bulundurulan yurtseverlerin savunul ması için 
sesin i  yükseltmesini istemiştir. Çağrıda ayrıca şunlar belirtil mektedi r :  
"UKC, dünya i lerici demokratik ka mu oyunun göstereceği dayanışma nın  
özg ürlük savaşçı ların ı  berkiteceğine, maneviyatların ı  yükselteceğine inan
maktad ı r, çünkü onla r kardeşlerin in Arap hal klarıyle birl i kte emperyalizme 
ve gerici l iğe karşı yürütülen kutsal savaşa katı lara k, halklarımızın özgür
lük, bağ ımsızl ı k  ve sosyal i lerleme ha kkı ile çelişen saldırgan paktlar ve 
g ruplar meydana getirme planların ın  suya düşürül mesi uğrunda kendi
lerini savundukların ı  ve birl ikte savaştı kların ı  bileceklerd i r.» 
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ö Z E L  S A Y F A L A R ı M I Z  

Alman Sosyalist Birlik Partisi Merkez Komitesine 

Değerli yoldaşlar !  

Al man Demokratik Cumhuriyeti nin 1 7. kuru luş y ı l ı  dolayısiyle Türkiye 
Komünist Partisi Merkez Komitesi, bütün Türk komünistleri adına sizleri 
ve Alman Demokratik Cumhuriyeti halkını  yürekten kutlar. 

işçi-köylü iktidarı y ı l la rı nda memleketinizin yu rtsever kuwetleri-işçiler, 
köylü ler, emekçi aydın lar, Alman Sosyalist Bir l ik Pa rtisi nin yönetici l iğ i  
a ltında, ekonomik, kültürel ve politik hayatın her a lan ında büyük başa
rılar elde ettiler. Biz Türk komünistleri, Alman Demokratik Cumhuriyeti 
emekçi lerin in bu başa rıla rı karşısı nda sevinç ve kıvanç duyuyoruz. 

Alman halkın ın  Demokratik Almanyada sosyalızm kuruluşunda elde 
ettiği başa rı lar, Alman Demokratik Cu mhuriyeti n in  mi l letlerarası durumu
nun  kuwetlenmesini sağ lamış, mi l letlerarası politikada rolünü ve iti barın ı  
a rttırmıştır. 

Bugün, Amerikan emperyal i stleri Viyetnama sald ı rı larını şiddetlendiri r, 
genişletirken ve onların Avrupadaki başlıca suç ortakları olan Batı Alman 
mi l itaristleri harp hazırl ı klarına hız verirken, Alman Demokratik Cumhuri
yeti, d iğer sosyal ist devletlerle birl ikte devam l ı  surette ve sebatla barış 
için, emperyal ist devletlerin sa ldırga n l ı k  politikasına karşı mücadele et
mekte, özgürlükleri, bağımsızl ıkla rı uğru nda savaşan halklara destek ol
maktad ı r. Alman Demokratik Cumhuriyeti bugün barış ın ve ha lkların gü
venl iğ in in başl ıca dayanaklarından biridi r. 

Demokratik Alman Cumhuriyetinde zafere ulaşan sosya lizmin kuwetlen
diri l mesi, Avru pada ve bütün dünyada barışın zaferi uğru ndaki mücade
lenizde sizlere yeni başarı lar  di leriz. 

Yaşasın Alman Demokratik Cumhuriyeti ! 

TORKiYE KOMUN iST PARTiSI MERKEZ KOMitESI 
7. 1 0. 1 966 
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