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Komün ist ve işçi parti lerin in  teori ve enformasyon dergis i  

Oktobr Devrimi'nin ellinci yıldönümüne doğru 

Oktobr Devrimi ve Proleter Enternasyonalizmi 

Bütün i lerici insan l ığ ın  Büyük Oktobr Sosyal ist Devrim i 'n in  ellinci y ı l
dönümünü kutla maya hazırlandığı ,  oradaki e l l i  yıll ı k  mesafe zemin i  üze
rinde onun evrensel-ta rih i  rolünün bel i rtil ip öğren i ld iğ i ,  bu devrim in  
doğurduğu esas toplumsal  eğilimlerin gelişmesin in gözden geçiri ld iği ,  
dünyada ha lkların sosyalizm mevzilerine geçişin in  ta rihsel b i r  zorun l uk  
o lara k  zamanımız  sorun ların ın  gündemine g ird iği günümüzde proleter 
enternasyonal izmi problem i  olağanüstü bir önem kazanmış  bulunuyor. 

Bütün ü l keler işçi s ın ıfı n ı n  enternasyonal dayanışmasının objektif kay
nak ları vard ı r. Bu dayanışma, proletaryan ın  ve bütün d evrimci güçlerin 
burjuvaziye karşı, tüm sömürü s istemine karşı yürüttükleri mücadelenin 
sosyal -tarih i  şa rtla rından doğmaktad ı r. Objektif olara k  doğan ve eylem 
hal ind e  bulunan enternasyonal  dayanışma Marksizm-leninizm teorisi 
i çi nde bilimsel esas larına kavuşmuş, çeşitli, esnek ve çevik örgüt lenme 
biçimleriyle politik b i r  gerçek niteliği kazanmışt ır, ve b u  örgütlenme 
biçimleri konkre ta rih i  şart lara bağlı o lara k  değişmişti r ve değişmektedir. 

Proleter enternasyonal izmi  f iki rleri i l k  defa Karl Marks ve Frederik En
gels' i n o d inamik ve çekici cüm lesinde, yani «Bütün ü l kelerin p roleterleri, 
b i rleş in iz ı., çağrısı nda teorik ifadesini bu lmuştur. Ve bu ş iar  a lt ında b i r
çok ülkelerde komünist örgütleri ku ru lmuş ve bunlar ı. Enternasyona l ' i n  
organ ik  bire r  kolu olara k  çal ışmaya başlam ıştır. 

Işçi hareket in in büyü m esi ve g eniş lemesiyle proleter enternasyonal izmi 
ü l küsü de du rmadan gel işmiş ve yetkinleşmiştir. Devrimci savaş ın  her yeni 
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aşaması i le  beraber, enternasyonalizmin önemi ve dönüşümler yaratan 
hayati gücü de a rtmıştır ve artmaktadır; onun içlemi ve biçimleri zengin
leşmişti r ve zengin leşmektedir. özel l ikle Oktobr Sosya l ist Devrimi 'n in 
zaferinden sonra, insanl ığın toplumsal g el işmesinde, işçi s ın ıf ın ın enter
nasyonal dayanışmasının ve bu sınıfın bütün dünya i lerici güçleriyle bir
l iğ in in rolü  hızla büyürneğe ve g enişlerneğe başlamıştır. 

Rusya halkların ın  kahramanl ıklarla dolu çabalariyle gerçekleştiri len, 
kendine özgü mil l i  çizgileri, özel l ikleri ve bunun yanısıra tarihsel süreçte 
reel bir  yeri o lan Büyük Oktobr Devrimi olağanüstü büyük önem taşıyan 
mi l letlerarası bir olay, halkların  kaderinde ve dünya uygarl ığ ın ın  kade
rinde bir dönüm noktasıd ı r. Oktobr Devrimi Rusya'da dünya sosyal ist dev
rimin in temelini atmış, sosyal izm devrini açmış ve böylel i kle sosyal süre
cin genel yönünü prati k olarak bel i rlemiştir. Lenin ' in  dediği g ibi, Oktobr 
Devrimi 'n in bazı ana çizgi lerin in  yersel ve u lusal bir ayrıcal ı k  deği l ,  m i l let
lerarası b ir  önem taşıdığ ın ı  tarihsel tecrübe göstermiştir. 

Oktobr Devrim i  bütün esas belirtileriyle derin bir enternasyonal  karak
ter taşır. Bu devrim, insan l ık  ta ri hindeki yeriyle, m i l letlerarası i l i şkiler 
üzerinde, bütün ü l kelerde gelişmekte olan sosyal süreçler üzerinde ve 
uygarlığ ın  geleceği üzerindeki etkisiyle enternasyonaldir. Bu devrim tarih
sel kaynokları bakımından da enternasyonaldir, z ira yalnız Rusya halk la
r ın ın devrimci geleneklerini deği l ,  bütün dünya devrimci hareketin in ge
leneklerin i  de sürdürmüş ve zengin leştirmiştir. V. i. Lenin, Oktobr'la doğan 
Sovyetler cumhuriyeti nin dünya devrimi okyanusu i le organ ik  bağın ı  daima 
bel i rtmiştir. Netekim, Eserleri 'nin 31 . ci ldinin 1 0. sayfasında şöyle der: 

"Yarım yüzyıl boyunca, işiti lmemiş ıstı raplar tarihi yaşıyan, sayısız kur
banlar veren, eşsiz devrimci kahramanl ık lar gösteren, pratik hayattaki 
a raştırmaları ,  s ınama ve öğrenme ateşinden geçmeleri, kendi çilesini 
Avrupanın tecrübesiyle karşılaştırıp yoklomaları ve uğradığı  hayal k ırı k
l ık ları içinde olağanüstü fedakarl ıklar gösterek a kl ın  a lm ıyacağı kadar 
enerji harcıyan Rusya, Marksizmi gerçekten biricik doğru devrimci teori 
sayarak benimsemiştir. Çarl ığın dayattığı ,  kaçın ı lmaz kı ld ığı  emigrasyon 
sayesinde, xıx. yüzyı l ı n  i kinci yarısında devrim Rusyası sağ ladığı enter
nasyonal bağlar bakımından öylesine zeng in, devrimci hareketin dünya 
ölçüsündeki teori leri ve biçi mleri bak ımından tecrübe dağarcığı öylesine 
doluydu ki, dünyada diğer h içbir ü lke Rusya ile kıyaslanamazdı ... 

Oktobr Devrimi'nden önce enternasyona l  dayanışma sadece i l k  ad ım
lar ın ı  atıyordu. ırlanda'nın, Polonya'n ın ,  Hindistan' ın ve diğer bazı ha l k
ları n  kurtuluş savaşların ı  canla-başla benimserne duyguları ,  birçok mem
leketler devrimci lerin in Paris Komünacılarından yana çarpışmalara göz
lerini kırpmadan katı lmaları, Rusya'daki 1905-1907 Devrimi'nin Avrupa 
proletaryası tarafından manen desteklenmesi devrimci dayanışmanın p ra -
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t ik şeki l lenmesinin i l k  basa maklarıydı .  ii. Enternasyonal' in Ştutgard ve 
Bazel Kongresi kararları, halkların, yaklaşmakta olan emperyalist harbin 
teh l ikesine karşı barış için dayanışmal ı  bir savaş yürütmelerin in f ik ir ve 
örgüt bakımından temeli olmuştu r. 

Emperyalizmin tutuşturduğu Birinci Dünya Savaşı, enternasyonalizmi n  
geçirdiği ciddi b i r  politik imtihandır. O zaman Avrupa proletaryas ın ın  
enternasyonal dayanışması, ortal ığ ın kan l ı  b i r  salhaneye döndürülmesine 
engel olabi lecek b iricik kuvvet idi. Ama sağçı sosyal-demokrat l iderlerin 
ihaneti proletarya ortamında burjuva ideolojisine yol açtı ve şoven mi l l i 
yetçi l ik afyonu enternasyonal ist bi l i nci ve kardeşçe dayanışmayı b i r  hayli 
uyuşturdu. 

Proleter enternasyonal izmi bayrağını  yükselten ve bütün tarihsel boralar  
içinde dalgalandıra ra k  taşıyan lar  Bolşeviklerdir  ve onların  önderi lenin 'dir. 
Aynı bayrağı, lenin' in etkilediği nice memleketlerin gerçek enternasyo
nal istleri de onunla beraber yükseltmişlerdir. 

Oktobr Devrimi 'nin gelişmeSiyle proleter enternasyonalizmi i l keleri yeni 
b i r  hayati kuvvet ve başka b ir  içlem nitel iği kazandı. Bu i l ke ler Rusya'da 
hal kların sosyal kurtuluşu için gerçekten güçlü birer a raç oldu. Bu a raç 
bugüne kadar  da bütün memleketler emekçi lerinin hürriyet davasına 
hizmet etti. 

Rusya'da halk egemen l iğinin kuru lması ve diğer ü lkelerdeki sınıf savaş
ları, olağanüstü önem taşıyan sosyal ve tarihsel bir problemi, yani işçi 
slnıflOlO her ulusal kolunun enternasyonal ödevi problemini, onun ulusal 
devrimin kaderi, dünya devriminin kaderi, sosyalizmin kaderi bak/mlOdan 
tarihsel sorumluluğu problemini tüm işçi hareketin in merkezine oturttu. 

Bu sorunlara, şu veya bu şekilde anti-emperyalist cepheden sayı lan
ların - isteseler de istemeseler de - cevap vermeleri gerekiyordu. Bu 
cevapla r, bütün grupların,  sosyalizme açı kça ihanet edenlerden solcu luk  
edebiyatı yapan devrimci aşır ı lara kadar, işçi ha reketine değg in  bütün 
değer hükümlerin in gerçek mahiyet ve tutumunu hatasız olara k  bel irle
meye imkan veren şaşmaz bir slnlH endi katör idi .  

Aynı sorunun ikinci yönü, p roletaryan ın  sınıf savaşında enternasyonal 
amaçlar i le ulusal ödevler a rasındaki karşı l ı kl ı  bağı n  ve karş ı l ı kl ı  bağım
Iı lığ ın  doğru olara k  ve bi l imsel temele dayanı lara k  tesbit edilmesiydi. Bu 
problem devrimci partilerin politik stratej is inin esaslarına değg indi .  Ve 
gerçekte, yürütülen savaşın başarısı önce bu problemin doğru olara k  
cözümüne bağlıyd ı .  

V.  i .  lenin, Sovyet komünistleri, işçi hareketinde u lusal ve enternasyonal 
durumlar  a rasındaki karşı l ı kl ı  diyalekti k bağı hem teorik hem prati k 
a landa isabetle gösterd i ler. Bu da Rusya'da sınıf savaşların ın  başarıs ın ı  
öneml i  ölçüde beli rleyen bir etken oldu.  

lenin, Rus devrimin in kendine özgü koşul la rın ı  ve u lusal özel l iklerini 
büyük b ir  titizl ikle gözönünde tutuyar, fakat devrimi de önemi ve etkisi 
bakımından daima mil letlerarası bir olay olarak anl ıyordu. O, şaşmaz 
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diyalektiği i le, Büyük Oktobr Sosyal i st Devrimi'ni, kendine özgü u lusal 
durumlar  i le  enternasyonal genel durumların  d inamik bütünlüğü içinde 
i ncel iyor, ve bir memleket yüzünden ötekini unutan eğ i l imleri kes in li kle 
s i lk ip atıyordu. 

Geçen şu e l l i  yı l boyunca, işçi ve komünist hareketinde enternasyonal ve 
u lusal durumların  diyalekti k  bağdaşması problemi, tarihsel sorumlu luk  
problemi, her  ü lke proletaryasın ın  yürüttüğü savaşın göbeğinde, her  dev
rimci partin in, her halk ın savaşın ın  göbeğinde yer a lmışt ır  ve a lmaktadı r. 

Son e l l i  yı l ı n  devrimci savaş tarih inde, enternasyonal ve u lusal ödevler 
a rasındaki karşı l ı k l ı  bağ lantı anlayışın ı ,  u lusal ve enternasyonal  diyalek
tiğini tepetakla etme deneyleri de az deği ldir. Fakat, pratik hayatın gös
terdiği g ibi, bütün bu deneyler, devrimci harekete gerçekten epeyce zarar 
vermiş olsa lar  da, eni-sonu iflas etmiştir. 

Ulusal ve enternasyonal ödev ve a maçlarla i lg i l i  teori ve devrimci uygu
lama dolayısiyle en sert çatışmalardan biri, Sovyet egemenliğinin kuru l 
masından hemen sonra Brest Barış Anlaşması 'n ın bağ lanması s ırasında 
ortaya çıktı. Tarihe «sol komünistler» adıyla geçen bazı komünistler Brest 
Anlaşması 'n ın imzalanmasını istemiyor, Almanyada ve daha sonra bütün 
Avrupada devrimin g elişmesine yardım etme düşüncesiyle Alman emper
yalizmine karşı devrimci bir savaş açı lması ş iarın ı  i leri sürüyorlardı . Bunla r, 
Rus proletaryasına düşen ödevin, devrim a levlerini Rusyadan Avrupaya 
a ktarma k  ve böyle l ikle  dünya devrim ine yol açmaktan ibaret olduğunu 
iddia ediyorlard ı .  

Bu görüş devrimci fedailik an layışına dayanıyordu. Bunun anlamı, u lu 
sal devrimin çı ka rlarını dünya devrimin in çıkarlarına kurban etmekten 
başka birşey deği ldi .  Ve «sol komünistler»e göre, devrimci l iğ in içlemini 
a ncak böyle bir davranış belirliyebi/irdi. 

«Sol komünistler» Rusya'da sosyalist vatan ın  korunması ve savunu lması 
gereğ ini kabul etmiyorlardı. Alman emperyal istleriyle solu k  a lma fırsatı 
kazandıracak bir barış  anlaşması imza lamak için yapı lan görüşmelere, 
devrimin ocağ ın ı  koruyabi lmek düşüncesiyle lenin ' in yanaşmak istediği 
kaçın ı lma z  uzlaşmalara, «sol komünistler» Almanya ve bütün Avrupa pro
letaryasının çı karlarını satma ve dünya devrimine ihanet damgasını vuru
yorlard ı .  Ve «sol komünistler» in karar belgelerin in birinde, «dünya dev
riminin çıkarına, Sovyet egemenl iğin i  yitirme olanağ ın ı  da kabul  etmek 
maksada uygun olur» deniyordu. 

V. i. lenin,  bu türlü devrimci l i k  an layışına, Rusya'daki devrimi hezimete 
sürüklemekle kalmayıp, dünya devrimci hareketini de tümüyle ve ciddi
yetle zayıfiatması kaçın ı lmaz olan böyle bir davranışa kesin l ik le karşı 
çı ktı. Ve devrimci harbi saftk veren devrimci /ôfazan/ığın Rusya'da devri
min başım yiyebileceğini defalarca bel i rtti. 

Dünya emekçi lerin in kurtuluş  hareketinin ocağı ve baz'ı o lan Sovyetler 
Cumhuriyetini korumak, lenin'e göre, hem Rusya emekçilerinin olağanüstü 
önemli u l usa l ödevi, hem de bütün ü lkeler işçi sınıf ına kapital istlere karşı 
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yürüttüğü savaşta en etkili yard ım bakımından Rusya e mekçi lerin in en 
yüksek enternasyonal hizmeti demekti. 

lenin, devrim in suni ola rak  ateşlenmesi fikrinin ası lsız l ığını  kesinl ikle 
açıkladı. Devrim ihracı yolunda her türlü deneyin sahte-enternasyonalist 
karakterini meydana çıka rdı .  Ve gerek böyle bir hegemonya misyonuna 
g i rişmeye kal kış ı lab i lecek memleketlerde, gerekse benzeri deneylere a lan 
olabi/ecek memleketlerde bu gibi  suni  devrim ve devrim ih racı yelteniş
lerin in  devrimci savaşı kaçın ı lmaz olara k  hezimete ve başarısızl ığa sürük
lediğ-i'ni belirtti. 

lenin, Eserleri 'nin 24. ci ldinin 60. sayfasında şunları yazıyor :  «Enter
nasyonalizm fiil iyatta bird i r  ve yalnız b i r  türlüdür: Kendi öz ü lkesinde 
devrimci hareketin ve devrimci savaşın gelişmesi üzerinde a labi ldiğine 
ça l ışmak ve istisnasız bütün memleketlerde aynı nitelikteki savaşı, yalnız 
bu savaşı, aynen bu yönde (propaganda i le, duygu beraberliği i le ,  maddi 
yardımla) desteklemek ... 

Lenin u lusa l  ve enternasyonal durumların  diyalektiğini  şöyle görüyor 
ve gösteriyordu : Şu veya bu memleketin işçi sınıfı, kendi u lusal devrimci 
dôva la rın ı  çözümlerken, bununla mi l letlerarası işçi sı nıfına da yard ım 
eder, enternasyonal  ödevini  yerine getirir; keza şu veya bu memleketin 
işçi sı nıfı proleter dayanışması i l kelerinden hareketle öteki memleketler
deki devrimci savaşı tutmakla, aynı zamanda kendi memleketinde dev
rimci-dönüşümcü eylemler için, ulusa l  çerçevedeki sosyal ist ödevlerin ba
şarıyla yerine getiri lmesi için elverişli m i lletlerarası koşulları yaratmış o lur. 

Sert çatışmalardan sonra, Lenin' in devrimci l ik hakkındaki bu görüş ve 
anlayışı üstün geldi .  Bu üstünlük, Rusya'da Komünist Partisinin izlediği 
politikanın, çok önemli başarı ların kaynağı olan politikan ın doğru luğunu 
ortaya koydu. Esasen, Sovyetler ü lkesinde ve dünya alanında sınıf sava
ş ın ın  daha sonraki gel işmesi, yeni kanıtlarla ve yeni koşul lar  içinde, «sol 
komünistler .. in fikirlerin in daha derinden eleşti ri lmesine ve devrim ihra
cın ın maskeli şeklinden başka bi rşey olmıyan suni devrim, yani devrimi 
suni olara k  dürtükleme fikrin in bütün dipsizliği i le açıklanmasıno imkôn 
verdi. 

Sovyet Rusya işçi sınıf ı ,  dünya devrimine, her şeyden önce, dünya kurtu
luş hareketinin dayanağı sıfatiyle kendi devrimci vatan ın ı  savunma ve 
sağlamlaştırma yönünde mümkün olan en büyük çabayı göstermekle yar
d ım  etti. Bunun yanısıra, Sovyet Rusya, diğer memleketlerdeki devrimci 
savaşı da, yerine göre propaganda i le, duygu beraberliği i le, çoğu defa 
da maddi yardımla - Sovyet egemenl iğinin i l k  yı l larındaki i mkônları böyle 
b i r  yardım için pek sınırl ı  olsa da - politik bakımdan tuttu ve destekledi. 

Sovyetler ülkesinin Komünist Partisi, enternasyonal ödev hakkındaki 
görüşünün ne olduğunu enternasyonal ist devrimcilere yoru lmak bi lmeksi
zin izah ediyordu, ve bu devrimcilerin yardı miyle aynı görüş bütün ü lkeler 
işçi s ın ıfı a rasında da tam bir an layışla karşılandı. Kapitalist memleket
Ierde «Sovyet Rusya'dan eli nizi çekin h. şiarı altında güçlü bir proletarya 
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hareketi başladı ve gelişti. Işçi sın ıfın ın bu enternasyonal yardımı ,  yabancı 
işgalci lere ve içerdeki ters-devrimcilere karşı savaşta önemi çok, büyük 
bir rol oynadı .  Birçok ü lkelerin enternasyonal istleri Vatandaş Harbi cephe
lerinde Kızıl Ordu'nun safları nda kahramanca çarpıştılar. 

Çeşitli ülkeler komünistleri, yu rtseverleri, Sovyetler Cumhuriyetini savun
makla enternasyanal  ödevlerini yapıyor, fakat aynı zamanda u lusal sorun
lar ın ı  da çözüyorlardı. Oktobr'un kazanımlarını savunma savaşına katı lan 
binlerce komünist-enternasyona l ist, böylelikle s ın ı f  savaşı okulunda çok 
değerli bir öğrenimden geçmiş oldu lar. Ve bu öğrenim, o enternasyonal ist
Ierin memleketlerindeki devrimci harekete paha biçilmez bir ya rdım oldu. 
Savaş ateşinden geçerek çelikleşen, ideolojik ve politik bakımdan bi lg i  ve 
görgüleri artan komünist-enternasyonal istler, yurt larına döndükten sonra, 
ora la rda işçi ve komünist hareketi n in  gelişmesi üzerinde çok büyük ve 
bazan da çözümleyici etkiler yaptıla r. 

Bogumir Şmeral'in yazdığ ı  gibi, Çekoslovakya'da enternasyona list
komünistler .. bütün çaba la riyle "solcu grup"un ııı. Enternasyonal'e katı l 
ması  ve komünist partisin i n  kurulması koşul larını hazı rlıyorlardı." Bela 
Kun da aynı fikri şöyle beli rtiyor :  .. Bizde devrimci hareket, emperya l ist 
salhanesine zorla sürü len ve sağ ka lan harp esirleri n i n  Rusya'da proleter 
hareketine katı lmaları sonucunda doğdu . . .  Proleta ryanın mi l letlerarası 
dayanışma ilkesini kılavuz edinen ve Rus devriminin evrensel karakterini 
ve önemini iyi kavrıyan Rus Komünist Partisi ve Sovyet hükümeti, harp 
esi rlerinin her yerde kuru lan devrimci yığınsal örgütlerine yard ım ellerini 
uzattı lar; onları s ıkı bir l ik ruhunda eğitmek, on ları n  devrimci hareket 
içinde kendil iğinden gelme bi l incine Bolşevizmin, Marksizmin komünist 
fikirlerini aş ı lamak için olağanüstü çaba lar harcad ı lar. " 

Avrupada uç veren devrimin dalga dalga yükselmesi, Almanyadaki dev
rim, Macaristan'da ve Bavyera'da Sovyet cumhuriyetlerin in  meydana çı k
ması, Sovyet Rusya'da emekçilerin iç ve dış düşmanlara karşı yürüttükleri 
savaşa önemli bir destek oldu. 

Proletaryanın enternasyonal dayanışmasının daha sonraki gelişmesi, 
birçok kapitalist memleketlerde komünist partileri ve sol-sosya l ist örgütler 
kuru lmasında en parlak ifadesin i  buldu. Bunları n  meydana getirdikleri 
Komünist Enternasyonal i  reformizme kesin bir darbe indirdi ve ı. Enternas
yonal'in devrimci özü ile ıı. Enternasyonal'in en güzel geleneklerine' yeni
den can verdi .  

Oktobr Devrimi' n i n  enternasyonal  özü, mil l i  kurtuluş ha reketi i le geniş 
birlikler kurma ve kardeşçe işbirliği sağlamaya, bu birl i k  ve işbirliğini sağ
lamlaştırmaya yönelme fikir ve eylemini de kapsıyordu. Milli meselenin 
Leninci görüşle çözümü, yani ha lkların kendi kaderlerine buyruk olma 
haklarına her bakımdan saygı temeline dayanan f ikir dış politikada da 
ifadesin i  bu ldu .  Burjuvazinin gizli d iplomasisinin bütün içyüzü i le  açık
lanması, Çarlı k hükümetinin bütün gizli ve açı k anlaşmaların ın  yırtılıp 
atı lması, aynı zamanda halk lara hürriyet ve bağımsız l ık  haklarının tanın-
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ması, milletlerarası ilişkilerde mevcut uygulama üzerinde ciddi etkiler 
yapan yeni devrimci usurla rd ı .  Sovyet hükümeti ile i ran ve Afgoniston 
a rasında yeni milletlerarası ilişkiler kurulup hayata geçirilmesi, Türkiye'de 
devrimci-kurtuluş hareketin in ve Çin'de anti-emperyalist milli hareketin 
geniş ölçüde desteklenmesi, Moğolistan'daki devrime yapılan etraflı yar
d ım, ayrı ayrı ve tümüyle, başarılmış olan sosyalist devrimin  sömürge ve 
yarı-sömürge ülkelerdeki milli kurtuluş hareketi ile enternasyonalist i1gi
s inin elle tutulur örnekleridir. 

Bu tutum ve davranış  emperyalizmin yayılma politikasına birb i ri ard ınca 
ciddi darbeler indirdi .  Sovyetler Birliği emperyalizmin ard ı  arkası kesil
m iyen hücumlarına uğruyor, fakat bir yandan a rtmakta olan kendi askeri
ekonomik  gücüne, öte yandan dünya proletaryasının candan desteğ ine 
dayanarak bütün bu hücumları metanetle püskürtüyordu. Dünya proletar
yas ın ın candan ilgi ve desteği ile sarılan Sovyet halkı, i nsanlık tarihinde 
ilk olarak sosyalizmi kurdu. Böylelikle hem kendi ulusal sorunlarını çözüm
led i, hem de enternasyonal yüksek ödevini yerine getirdi. Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliğ i 'n in başarıları kapitalizmin  temelleri ni sarstı. Dünya 
proletaryasının, bütün emekçilerin, kendilerini sömürenleri ve ezenleri 
yenmelerin in mümkün olduğuna güvenleri ni arttı rdı .  Ve milli kurtuluş 
hareketin in gelişmesi üzerinde çok büyük olumlu etkiler yaptı. Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dünya milli kurtuluş hareketine en etraflı 
ve etkili yardımı gö.sterdi ve göstermeye devam ediyor. 

Sovyet Cumhuriyetinin kurulması ve sağlamlaşmasiyle enternasyonal 
dayanışma maddi bir  temele kavuştu. Sovyetler Birliği i le iyi ilişkiler, 
Sovyet emekçileriyle s ın ıf dayanışması, dünyada sosyalizmin ilk vatanın ı  
savunma enternasyonalizmin,  ilericiliğ in köşetaşı ve devrimciliğin mihenk
taşı aldu. 

Devrimci hareketin ulusal öbekleri a rasındaki i l işkilere ve komünist par
tileri a rasındaki bağlantılara yeni şekiller getirmenin başlangıcı sayılan 
Komintern' in Vii. Kongresi, proleter enternasyonalizmi ilkeleri nin içlemini 
derinleştirme ve bunları daha mükemmel hale g etirme yolundaki çalış
malara büyük bir katkıda bulundu. Bu Kongrede esas raporu sunan 
G. Dimitrof şunları beli rtti : «Proleter enternasyonalizmi, ayrı ayrı ülkeler 
emekçi lerinin ulusal, sosyal ve kültürel özgürlük için yürüttükleri savaşla 
çelişmedikten başka, m illetlerarası proleter dayanışması ve savaşçı birliği 
sayesinde bu savaşın başarısı için gerekli desteği de sağlamaktadır. Kapi
talist memleketler işçi s ın ıfı ancak yüce Sovyetler Birliğ in in devrimi zafere 
ulaştırmış proletaryası ile en yakın ve sıkı birlik kurmakla üstün gelebi
lir . . .  " G. Dimitrof aynı raporunda devamla şöyle diyordu : «Çeşitli mem
leketlerdeki proleter s ın ıf savaşın ın ve işçi hareketin in ulusal şekilleri pro
leter enternasyonalizmi ile çelişmiyor; tam tersine, proletaryanın millet

lerarası çıkarlart da a ncak bu şekiller içinde başarıyla savunulabilir." 
Proleter dayanışmasının eylem gücü Ispanya'daki iç savaş sırasında par

lak bir şekilde kendini gösterdi ve meşale oldu. Komintern' i n  önayak 
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olmasiyle Ispanya'da enternasyonal savaş birl ikleri kuruldu. Bütün ülke
lerden binlerce savaşçı, Komintern'in enternasyonal ödev çağrısına koş
tular ve Ispanya'da faşizme karşı savaş tarihine bi rçok kahramanl ık  say
faları kattı lar. Sovyet ha lkı ,  bu savaşta, başlangıcından sonuna kada r, 
Ispanya halkına paha biçilmez yardımlarda bu lundu. 

Enternasyonal  dayanışmanın en parlak bel irtilerinden b i ri de, Ikinci 
Dünya Savaşı yı l la rında çeşitli memleketler proleterlerin in ve bütün emek
çilerinin faşizme karşı e lb irl iği ile kahramanca yü rüttükleri savaştır. Kah
verengi faşist vebasına karşı savaşın esas ağırl ığ ın ı, ha lkların hürriyeti ve 
dünya uygarl ığının kaderiyle i lgil i  ana sorumlu luğu ta ri h Sovyet halk ın ın 
omuzlarına yükledi. Sovyet halkı bu tarihi ödevi şerefle yerine getirdi ve 
böylelikle hem kendi u lusal  ddvasını  çözdü, hem de enternasyonal yüksek 
ödevini tekrar yerine getirdi. Diğer memleketler halkları da Sovyetler Bir
l iği i l e  en yakın si ldh a rkadaşl ığı içinde düşmana karşı savaştı la r. Ve 
a nti-faşist savaşın en a ktif ve teşebbüs kabi l iyeti en yüksek gücü komü
nistler idi. 

Faşizme karşı savaş tecrübesi, bütün ü lkeler emekçi lerin in  kendi sınıfi 
çı ka rla rı için yürüttükleri savaşta Sovyetler Birl iğinin sadece güçlü bir 
enternasyonal  destek olmakla kalmayıp, aynı  zamanda bütün ha lkların 
u lusal  çı karların ın  da tutarlı ve sisteml i  savunucusu olduğu gerçeğ in in 
daha derinden kavranmasın ı  ve kabul  edi lmesini sağ ladı .  Bundan ötürü, 
Sovyetler Birliği ile enternasyonal dayanışmanın sadece s ınıfi değil, aynı 
zamanda ulusal b i r  içlemi vardı r. 

Faşist sa ld ı rganla rın  hezimete uğratı lmasından sonra, bu hezimetin 
yarattığı ta rih i  durum ve şartla r  içinde, Avrupada ve Asyada birb i ri a rdın
dan başarıyla sonuçlanan demokratik halk devrim leri devri başladı .  Bu 
devrim olayları içinde, mi l l i  kurtuluş problemleri ile sosyal i lerleme prob
lemlerin in çözümlenmesinde bağdaşma sağ landı ,  a nti-faşist güçlerin en
ternasyonal birl iği komünistlerin büyük bir kazanımı  oldu ve halk demok
rasisi düzeninin kuru lmasında çözümleyici b i r  rol oynadı .  Mi l letlerarası 
sosyal ist ü lkeler topluluğunun, sosyalist sistemin meydana gelmesiyle 
dünya hartası değişti. insanl ık, gelişmesinin yeni bir aşamasına girdi. Bu 
oluşumlar i çinde proleter enternasyonalizmin in rolü daha çok arttı. 

" 

Zamanımız şartlarında, dünya sosya l ist sisteminin, mi l letlerarası a la nda 
sın ıf güçlerin in yeni karşı l ık l ı  i l işkilerin in, mil l i  kurtuluş hareketindeki 
geniş hamleler sayesinde kapita l ist memleketlerde s ın ıf savaşı düzeyin in 
büsbütün yükselmesin in etkisi a ltında ve i lmi-teknik devrimin h ız la gel iş
mesi sonucunda, b i r5irinden fa rkl ı ,  fakat a ralarında karş ı l ıkl ı  bağlantı 
olan i ki eği l im açıkça belirlendi. Birinci eğil im, bütün toplumsal, sosya l, 
politik ve i lm i-teknik süreçlerin hızla enternasyonalize edilmesi, halklar 
arasındaki ilişkilerin genişletilmesi, ilerici güçler arasında karş ı l ıklı yar-
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d ım ve karş ı l ık l ı  etki iemenin a rtmasıdır. i kinci eğ i l im ,  m i l l i  b i l inçlenmede 
görülen kükrercesine uyanış, önceleri kapita l izmin ezgisine uğramış halk
ların  tam mi l l i  özgürlük ve egemenl ik, ekonomik kalkınma ve sosyal i ler
leme için yü rüttükleri savaşların a labi ldiğ ine şiddetlenmesidir. Mi l l i  ve 
m illetlerarası ortamda atbaşı giden coşkun gelişmenin belirlediğ i  bu 
objektif, fakat d iyalektik çelişmeli eği l imler, kapita l ist dünyada ve sosyal ist 
dünyada prensip bakımından değişik şeki l lerde eylemler göstermektedir. 

Kapita l izm şartlarında bu eğ i l imler a rasındaki çelişme i lerici bir görüşle 
çözümlenemez. Ve emperya listler, ha lkların  gerek özgürlük  içi nde u lusal 
ve sosyal gel işmesini, gerekse onların dayanışma yolundaki gerçek çaba
larını  engellemek ve boğmak için mi l l i  ve mi l letlerarası ölçüde çeşitli 
örgütler maydana getirmektedirler. Sosyal izm dünyasında ise, komünist
lerin örgütlü saflarında bu çel işmenin çözümü için güçlü b ir  araç vardır. 
Bu araç proleter enternasyonal izmidir. Ve proleter enternasyonal izmi ulu
sa l  ödevler i le enternasyonal yükümlerin organik biç imde bağdaştırı l ması 
yolunu göstermektedir. 

Şüphesiz ki, değiş ik şartlarda ve bazı durumlarda kôh u lusal çıkarlar, 
kôh m i l letlerarası i lerici yükümler daha öne ve üste çıkabi l i r ;  fakat pro
leter enternasyonal izmi u lusal i le  enternasyonal a rasındaki diyalekti k bir
l i k  ve bütünlüğü korur. Bu b irl i k  ve bütünlüğün bozu lması, daima ağır  
sosyal tarihsel sonuçları n ı  da peşinden getirir. 

Devrimci güçlerin enternasyonal eylemleri nin u l usal ödevlerden kop
ması, - ki bu u lusal Nih i l izm biçiminde kend in i  gösterdiği gibi, mi l let
lerarası hegemonyacılık, yani nasyona l izmin aşırısı olarak  da görünebi l i r
kardeşçe dayanışma i l kelerine ciddi bir  darbe indiri r; kendi tecrü besini, 
kendi politikasını ve taktiğ in i  mutlak belleme, bunları biricik doğru saya
rak başka halklçra va partilere de dayatma tehlikesini içinde gizler. 

Böyle b ir  tutum ve davranış devrimci güçlerin başına buyrukluğunu 
s ın ırlandırır, yürütülen savaşın konkre şartlarına göre hareket etmelerine 
imkô n  vermez, memleketin u lusal özel l iklerine ve tarih i  geleneklerine 
uygun bir pol it ik hareket hattı tesbit etmelerine engel olur ve s ın ıf sava
şını n  seviyesini düşürü r. 

öte yandan, çağ ımız şartlarında i lm i  esaslara dayanan b i r  an layışla, 
bütün memleketlerde sınıfsal kurtuluş savaşın ın  başarısı için, dünyanın,  
demokrasin in  ve sosyal izmin kaderi için tarihsel b i r  so rumlu luk taşıma 
gereğ in i  kavramak demek olan enternasyonal ödevi unutmak da, m i l l i  
kabuk içinde kapanıp ka lma ve tecrit olmaya doğru ve en kötü ha l lerde 
devrimci birliği karşıkoyan mi l l iyetçi l iğe kadar sürükler. Böyle mi l l iyet
çi l ik, işçi ve komünist hareketinde her türlü sapman ın  ideoloj i k-polit ik 
temeli olup, ha lkları n  emperyalistlere karşı, bütün ezgici lere karşı yürüt. 
tükleri devrimci-kurtuluş savaşını zayıflatır. 

Işte bu suretle, bazı politik görüşlerde ve reel durumlarda u lusal i l e  
enternasyonal a rasındaki d iyalektiğ in  zedelenmesi ve  bozulmasıdır ki, 
proleter enternasyonal izmi i lkelerin in  son yıllarda çetin sınamalordan 
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geçmesine sebep oldu. Ve bu i lkeleri tekrar canlandırmanın bugün çok 
büyük güçlükleri yenrneğe bağlı olduğu bir gerçektir. 

Fakat bu olumsuz belirtilerin varl ığ ına rağmen, proleter enternasyona
lizmi çağımlZda gelişmesinin yeni ve daha yüksek bir aşamasma girmiş, 
enternasyonal dayamşmanm sosyal alam genişlemiş, proleter enternas
yonalizminin içlemi derinleşip zenginleşmiş, onun belirtileri ve eylem 
şekilleri daha da çok yönlü olmuş, toplumsal dönüşümcü rolü de hayli 
artmış bulunuyor. 

Proleter dayan ışması bel i rti lerin in düzey, içlem ve şekil bakımından 
yükselişi ve zenginleşmesi, her şeyden önce, tarihsel gel işmede çözüm
leyici etken hal ine gelen dünya sosyal ist sisteminin kuru lmasına ve sağ
lamiaşmasına bağ l ıd ır. Sosyal ist sistemin mi l letlerarası alana çıkmasiyle, 
proleter enternasyonalizmi milletlerarası politikanın kurucu ilkelerinden 
biri, sosya l ist ülkeler emekçilerinin karş ı l ıklı bağların ın  içlemini  ve biçi
mini  belirliyen bir etken, onların pol itik, ekonomik, kültürel, ideolojik i l iş
kilerin in  ve toplumsal hayatın her alanında karş ı l ık l ı  yard ımlaşmalarının 
ayarlayıcısı, emperyal izmin varlığı karşısında ortak eylemlerin in temeli 
olmaktad ı r. Sosyal ist memleketlerin Marksizm-leninizm fikirleri ve pro
leter enternasyonaifzmi  ilkeleri temeif üzerinde birliğ i büyük ve tarihi bir 
olayd ı r, bütün dünya toplumsal süreçleri ni çabuklaştıran güçlü bir  etken
dir. Bu birlik, gerici l iğe karşı dikilen bütün savaşçıların kuwetini kat kat 
a rttırmakta, bütün dünyada sosyal izmin üstün geleceğine inançları nı bes
lemektedir. 

Sosyalist enternasyonal izm i lkeleri, her sosyal ist ü lkede ulusal sorun ların  
tamamen ve her bakımdan çözüm lenmesi iç in  s ın ırsız olanakları n  kayna
ğ ıdır. Bu i lkeler, sosya l ist memleketlerin bütün iç ve dış problemlerin in  
çözümünde tamamiyle egemen ve başına buyruk hareket etmelerini garan
ti iemektedir. 

Bununla beraber, tarih in gösterdiği  gibi, her sosyal ist ülkenin hayatı 
diğer memleketler ilerici sınıfların ın  savaşıyla, bütün i nsanlığın gelişme
siyle binlerce damar i le bağl ıdır. Artık başarı lar ve başarısızlıklar ger
çekten enternasyonal nitel iktedir. Büyük veya küçük bir sosyal ist ülkenin 
her başarısı bütün i leri insanlığ ın  başarısı sayılmakta ve sosyal i lerlemenin 
ortak hazinesine bir eylem katkısı olmaktad ı r. Ve öte yandan, her başarı
sızl ık da sosyal ilerleme güçleri ta rafından üzüntü i le karşı lanmakta ve 
onların  gelişmesi üzerinde belirli ölçüde yavaşlatıcı bir etki yapmaktadır. 

O halde, dünya devrimi, sosya l izmin mi l l i  çerçeveler içinde a ral ıksız ve 
g ittikçe artan başarıları, yani sosya l izmin diğer toplum şeki l lerine üstün
lüklerini reel olarak göstermesi gereken başarıların temeli üzerinde serpi l ip  
gel işebi l i r. Ve ancak bu başarılar sayesinded i r  k i ,  sosyalizm ülkeleri bütün 
dünya devrimci ve i lerici güçlerine mora l ,  pol itik, maddi ve diğer bakım· 
lardan destek olabi l i rler. 

Bütün bunlar, dünya ha lkları önünde her sosyalist devletin tarihsel 
sorumlu luğunun arttığını ve onun enternasyonal ödevin in devrimci özünün 
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nite l i k  bakım ından değiştiğini gösterir. Sömürücülerin egemenliği dev
rinde u lusal ödevler i le  enternasyonal yükümlerin devrimci özü kendi ü l ke
sindeki burjuvazinin egemenliğine son vermekten ibaretken, bu işin başa
r!lmaslndan sonra profetaryantn şu veya bu ufusal öbeğinin devrimci 
ödevi artık her şeyden önce kendi memleketinde sosyafizmi kurmak, üfke
nin ekonomik ve pofitik gücünü arttifmak ve bu temel üzerinde diğer 
bütün ü l kelerin savaşan hal klarına yardıma hız vermektir. 

işte, tarihi tecrübenin de gösterdiği gibi ,  as ı l  böyle davran ış  ve karşı
lıklı i lişki, enternasyonal i le ulusa l  a rasında böyle d iyalektik, devrimci 
hareketin her öbeği ve kolu için yol gösterici yıldızd ı r. 

Şu veya bu memlekette sosya l izm kuruluşu, kendi iç niteliği bakımından, 
o memleket halkının çabala rının meyvasıdır. Fakat bununla beraber, ş im
diye kadar, hangi memleket ve hangi ha lk  olursa olsun, izole b i r  sosya l ist 
gel işme görülmemiştir ve görülemez. Her memlekette sosya lizmin kuru
!uşu, bütün halkfarln ve - iktidarda ofsun, olmasın - bütün devrimci par

ti/erin enternasyonal çabafariyle yaratdan tarihi şartlar  içinde başarı la
b i l i r. Her memlekette sosya l izmin kuruluşu i nsanlığın sosyal i lerlemesin in 
ana sel ine organik o larak bağl ıd ı r, ve sosyal ist sitemin enternasyonal 
yükümlülüklerin in  önemini arttı ran da budur. 

Sosyal ist ü lkeler a rasında uzun zamandır var olan b irl ik, ne yazı k ki, 
zedelenmişti r. Ve emperya l izmin bu durumdan yararlanma fı rsatı n ı  kaçır
madığı ve sosyal ist sistem cephesinin bazı kesimlerinde karşı hücumlara 
g i rişmeye yeltendiği a paçık ortadadır. 

Bütün bu durum ve olaylar, ş imdi çağ ım ızın enternasyonal ödevlerin in  
en öneml i lerinden birini , yani sosyafist sistem arkeleri arasındaki görüş 
ay"lIğınt gidermek ve emperyalizme karşı savaşın dayanağı, dünya dev
rimci sürecinin daha i/eri gelişmesinin temefi olan sosyafist sistemde bir
fiği tekrar sağfanmak için, bütün devrimci güçlerin tutarlı, sürekfi ve canlı 
bir çaba göstermeferi ödevini en bel i rl i  şekilde ortaya koymaktadı r. 

Bunun için yü rütülecek savaşta da, emperya l ist ideoloji ve politikan ın  
za l im bir  a raç olara k  dört e l le  sarı ldığı anti-sovyetizmin bütün şekil lerine 
son vermenin, bunları alt  etmenin büyük önemi vardır. Bu ödevin önemi 
a rmaktad ı r, zira anti-sovyetizm ayı rıcı ve çürütücü ideolojisi komünist 
hareketinde bile bazı halka lara sızmaya başlamış  bulunmaktad ı r. Işte 
bundan ötürü, devrimci hareketin her kol unda ve her öbeğ inde bu öneml i  
enternasyonal ist tez' in, yan i  anti-sovyetizmin enternasyona l izmle, komü
nizmle bağdaşmadığı ve  bağdaşmıyacağı tezinin açıklanması tamamen 
a ktüel b i r  ihtiyaçtır. 

* 

Ikinci Dünya Savaşından sonra ki devrede dünya komünist hareketinde 
köklü değişikl i kler oldu. B i rçok yeni Marksist-Lenin ist partiler kuruldu ve 
komünistlerin saflarında eşi görü lmemiş bir kabarma başladı. işçi sını

fı n ın  ve bütün halkı n egemen olduğu ondört memlekette, toplumsal hayata 
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yön verme ve bütün yönetim iş in i  komünist portileri ele ald ı .  Ote yandan, 
b i rçok kapital ist memleketlerde partiler yığınsal b i r  nitelik kazandı .  Nice 
memleketlerde bu parti ler halkların politik yaşantısında gittikçe artan bir 
rol oynar hale geldiler. Hatta i l legal ça l ışmak zorunda bı rakı ldıkları mem
leketlerde bi le, bu partiler, s ınıf savaşın ın her yönü üzerinde canl ı  b i r  etki 
yapmağa başlad ı lar. 

Bi l indiği  gibi ,  komünist partileri uzun süre Komintern çerçevesi içinde 
ça lışt ı lar. Fakat tari h i  şartların değişmesi üzerine, Komintern, üyesi bulu
nan bütün partilerin oybirl iğ i  i le a ldıkla rı b i r  kararla dağıtı ld ı .  Böylelikle, 
komün ist hareket in  yönetimi için bir ortak merkez kalmadı .  Parti lerin a rtan 
olgunluğunun imkan verd iği bu olaydan sonra, onlar kendi u lusal şart
larına ve ta ri h i  geleneklerine göre uygu l ıyacakları politika ve taktiğ i  çiz
mekte garçekten başına buyruk oldular. Savaşın politik şekil lerinde ve 
devrimci eylemleri uygulama metod larında çoğalma ve çeşitlenme başlad ı .  

Bunun yanısıra,  komünist partileri kendi enternasyonal ödevleri ni ,  canl ı 
ve sağlam bir yu rtseverl iği gel iştirmede, işçi s ınıfın ın  mi l letlerarası sava
ş ın ı  ve onun kendi ü lkes in in sosya l-ekonomik, politik ve ideolojik alan
daki devrimci kazanımların ı  koruma ve genişletmede görmekted i rler. 

Komünist hareketinde b ir  ortak teşki lat merkezinin varl ığından vazge
çildikten sonra, enternasyonal  bağ lantı lar için yeni şekil ve metodlar, s ın ıf 
düşmanı karşısında komünist hareKetinin s ık ı  b i rl iğ in i  garantilemek için 
yeni b i r  yöntem tesbiti ve uygulanması gereği ortaya çıktı. Bu cümleden 
olarak, komünist partileri arasında iki l i ,  çok yönlü veya genel mi l letlerarası 
buluşma ve danışma toplantı ları g ibi enternasyonal temas şeki l leri bu
lundu ve bu yoldaki uygulama gelişmeye başladı. 

Komünist hareketi, çağı mızın en güçlü hareketi n itel iği i le, özel l ikle 
nükleer b ir  harp tehlikesin in a rtması şartları içinde, halkların kaderi, 
i l eri l ik ve uygarl ığ ın kaderi için baş sorumlu luğu taşıyan politik kuvvet 
olarak şeki l lenmektedi r. Komünist partileri n in tari h i  sorumlu luğunun a rt
ması, aynı zamanda onların u lusal rolünü, enternasyona l an lam ve öne
min i  de arttırmaktadı r. 

Komünist hareketinin gücü, ayrı ayrı kardeş partilerin mekanik yığını 
ve aritmetik toplamı deği ld ir. Bu kuvvet, ayrı ayrı her memlekette ve 
geniş b i r  mi l letlerarası ölçüde serpi l ip gelişen eylemlerde b irl ik ve bera
berl ik temeline dayanıyor. Her komünist partis in in bağ ı msızl ığı ve ege
menl iği ,  asla bütün hareketin ortak a maçlarından keyfi o larak vazgeçme 
«hakkı .. şekl inde yorumlanamaz. Bu ortak amaçlar, gerek ayrı ayrı memle
ketierde, gerekse m i l letlerarası geniş cephenin tümü ölçüsünde, insan
l ığın barışçı ve sosya l ist geleceği için emperya lizme karşı yürütülen savaşta 
devrimci ve sosya l ist hedeflere varma konusunda bölünmez b ir  sorumluluk 
taşımakta ifadesin i  bu lur. 

Komünist hareketi nde ulusal ve enternasyonal durum diyalektiğ i, b i r  
yanda partilerin kendi politikalar ın ın bütün sorunlarını çözmede başına 
buyruk olmaları i le ,  öte yanda komünist hareketinde birl iği  sağlama ve 
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kuvvetlendirme savaşına hız vermeleri gereği arasındaki karşılıklı bağ
lantını - ıi� menşurundan geçmeye başlamış bulunuyor. Bu diyalektik, büyük 
veya küçük bütün partilerin eşitliğini, onların hakları nda ve ödevlerinde, 
aralarındaki ilişkilerde somutlaştırıyor. Bu diyalektik, partilerin eşitliğ ini ,  
aynı zamanda sosyalizmin geleceği için, halkların geleceği için taş ıd ık
ları tarihi sorumlulukta; bütün uygarlığ ı  tehdit eden nükleer harp tehli
kesine karşı yürütülen barış savaşınaaki eşitliklerinde somutlaştı rıyor. 
Çeşitli memleketler komünist partilerinin bu karşılı klı eylem bağlantıs ı ,  
komünist ve işçi partilerin in 1960 yıl ı  danışma toplantısı n ın Bildiri'sinde 
şöyle yansıt ı imış ve perçinlenmişti r :  

.. Bütün Marksçı-leninci partiler bağ ımsız ve hak  bakımından eşitti rler. 
Bu partiler, memleketlerinin belirli şartlarından hareket ederek, Mark
sizm-lenin izm prensiplerine göre adım atarak politikalarına şekil verir  ve 
birbirlerine destek olu rlar. Her memlekette işçi s ın ıfı dôvasının başarısı 
için bütün Marksçı-leninci partiler arasında enternasyonal dayanışma ol
ması gereklidir. Her parti, işçi s ınıf ının, kendi memleketindeki emekçilerin, 
bütün dünya işçi ve komünist hareketinin önünde sorumludu r  ... 

Zamanım ız şartlarında hem ulusal ödevler, hem enternasyonal yüküm
ler, emperyalist devletlere barış içinde yanyana yaşama politikasın ı  dayat
mak için yürütülen savaşa alabild iğine hız verme gereğini de ileri sürüyor. 
Sınıf savaşın ın kendine özgü bir biçimi  olan barış içinde yanyana yaşama 
politikasın ın  doğru uygulanması, dünya sosyalizminin dünya kapitalizmine 
üstün gelmesine yard ım edecektir. 

Komünist hareketi, tarihte, her halkın ulusal çı karların ı  en sistemli 
şekilde savunma ile, bütün devrimci ulusal öbeklerin en yakın enternas
yonal bağlantıs ını  ahenkle bağdaştı ran ilk harekettir. Bunun böyle olması, 
objektif bir gerçeği, yani ayrı ayrı halkların doğru değerlendirilen ulusal 
çı karları n ın  bütün insanlığın ç ıkarlarına denk düştüğü ve bunların ahenkle 
bağdaştığı gerçeğ ini yansıtır. Milletlerarası komünist hareketindeki an
laşmazlık işte bu karşılıklı bağlantı n ın zedelenmesinin ifadesidi r  ve elbette 
devrimci dayanışmayı zayıflatmaktad ı r. Demek ki, Marksçı-leninci parti
lerin bizzat kendi varlı k  ve nitelikleri, onlardan her birinin - iktidarda 
veya değil, büyük veya küçük - komünist hareketinde birlik için taşıdığı 
tarihi sorumluluk problemini mantıki olarak ortaya koymaktadır. 

* 

Sömürgeci ezginin yüzyıllarca tutunmuş temelini çökertmekle kalmayıp, 
milyarlarca insanı toplumsal yaratıcılığı n reel sürecine çekebilen ve coş
kun bir h ızla büyüyen milli kurtuluş hareketi, çağdaş milletlerarası iliş
kilerin bütün toplamına, toplumsal gelişmenin tümüne ve dünya komünist 
hareketine kocaman mührünü bastı. Düne kadar ezgi altı nda i nlemiş 
halkları n hayatında yeni bir tarihi devir başladı :  Bunlardan bazıları sos
yalizmi kurma yoluna g i rdiler. Diğer bazıları yüzmilyonlarca insanı sosya-
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lizmden yana kazanmaya elveriş l i  şartları yaratmaya koyuldular. Oçüncü 
b i r  kısmı da, sömürgeciliğe ve yeni-sömürgeci l iğe karşı çetin bir savaşa 
g i riştiler. 

B i rçok halkların u lusal kuruluşları ve bi l inçlenmelerindeki yükselişin sos
yal izm fikirleriyle bağ l ı  oluşu, yarınlara ümitle baktıran çok anlaml ı  b i r  
gerçektir. Gerçi, bu sosyal ist eği l iml i  emel ler b i l imsel teori i le  her zaman 
tam bir uyum ha linde değ ildir. Fakat öneml i  olan, enternasyona lizmin, 
sosyal ist ü lkelerde edinilen tecrübelerin, b i l imsel sosya l ist fikirlerin yayı l
masını kolaylaştırmasıdır. Ve bundan ötürü, gittikçe daha çok sayıda me m
l eketler ve halklar, geri ka lm ışlıktan, ezgiden ve hayatın örgütlenmesinde 
i l kel  toplum şeki l lerinden i leri l i k  ve ka lkınma dönemine geçişin reel ola
naklarını sosyal izm yolunda görmektedi rler. Burada önemli  olan, dünya
m ızda kendi ölçüleri ve sosyal sonuçları bakımından muazzam b i r  sürecin, 
yani u lusal ideoloji i le  sosyal ist ideal leri bağdaştırma sürecinin geliş
mekte olmasıdır. 

Burada, mi l l i  ku rtu luş savaşlarının başarıyla sonuçlanmasına elveren 
tarihi şartla rın, dünyanın sosyal ist kesimindeki emekçilerin devrimci-dönü
şümcü eylemleri ve aynı zamanda kapitalist ülkeler işçilerinin sınıf savaşı 
sayesinde meydana geldiğ ini de bel i rtmek gerekir. Bunun, proleter enter
nasyona lizmi i l kesinin gelişmesinin ve hayata geçiri lmesinin doğal, man
tıki ve kanunlu sonucu olduğu da söz götürmez. 

Bütün kıtalar haklarının emperyalizme karşı e lb i rl iği  i le yürüttükleri 
savaş boyunca ve toplumsal gelişme kanuniyetlerinin gücüyle, sosyal ist 
ü l keler emekçi leri, dünya proletaryası ve düne kadar ezgiye uğramış 
ha lklar a rasında bir savaş b irl iği  meydana geld i .  Bu birl iğin eylem gücü 
Sovyetler Birl iği Vf; onun enternasyonalci politikasıdır. 

Kurtuluş savaşları cephesinin genişlemesi, proleter enternasyonal izminin 
daha sonraki gel işmesi için gerekli ön şa rtları hazırladı .  Zamanımız şart
larinda, proleter enternasyonalizmi bütün emekçilerin, emperyalist boyun
duruğuna; kapitalist ezgisine karşı savaşan herkesin çıkarlarının ifadesi 
olmaktad". Oktobr Devrimi 'nden sonra Lenin tarafından .. Bütün ü lkelerin 
proleterleri ve ezgi a ltındaki halklar, bi rleşiniz" şiarı ile belirti lerek i leri 
sürülen f ik ir, çağımızın devrimci-ku rtuluş hareketinde yeni bir anlam ve 
maddi bir gerçekl i k  kazandı .  Devrimci-kurtuluş hareketinin üç ırmağı, 
yani sosyal izmi ve komünizmi kurmakta olan ha lkların yapıcı eylemleri, 
dünya proletaryasının sınıf savaşı ve daha önce ezgiye uğramış halkların 
m i l l i  kurtuluş hareketi, bütün insanlığın hayatını yeniden kurma eylem ve 
gücünü beraberinde getiren dünya devrim selinde bi rleştiler. 

Bu üç ı rmağı birleştirip ören, karşıl ık l ı  yardımlaşmalarını ve karşılıklı 
olarak kuwetlenmelerini sağ lıyan p roleter enternasyonalizmi, bu dünya 
devrim sürecinin yapısının, onun fonksiyonları ve organik kısım ları arasın
daki karşılıklı bağıntının ifadesidir. 

Bu uyumlu birl iğin ve halkların enternasyonal dayanışmasının objektif 
temeli, yeryüzündeki bütün ü lkeler emekçilerinin tari hi kaderleriyle kurtu-
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l uş  dôvalar ın ın ortak olması, onların hayati a maçlarının ilerici ve sosya
l ist bir karakter taşıması ve ortak düşmanın, yani emperyal izmin in  varl ı
ğ ıd ı r. Bütün bunlar, devrimci-kurtuluş hareketin in en küçük g ruplarına 
kadar tekmil güçlerini ,  halk ın, barışın, sosyal izmin ve i leri l iğ in en kötücül 
düşmanla rına karşı savaş için bir milletlerarası anti-emperyalist tekcephe 

kurulması ödevini dünya mücadele sahnesinin ön plônına çıkarmaktadır. 
Bu cephenin kurulmasında, sendika lar, kadın, gençlik, üniversite, basın, 

sanatçı lar  v.s. b ir l ik ve dernekleri gibi mi l letlerarası i lerici emekçi örgüt
leri (her b i ri kendi gücüne ve etkisine göre) ciddi bir rol oynıyabi l i rler. 
Netekim, Afrika-Asya Dayanışma Konseyi toplantı ları ,  Havana'da topla
nan Oç Kıta Konferansı ve benzeri a ksiyonla r, kurtuluş savaşı dôvasına 
kendi ölçü lerinde birer katkıda bulunmuşlard ı r. 

iii 

Günümüzün şartları içinde, proleter enternasyonalizmin esas içlemi ve 
özü, dünyanın bütün devrimci-kurtuluşçu kuvvetlerini sıkı bir topluluk 
haline getirmek, dünya sosyalizminin mevzilerini ve sosyalist ülkelerin bir
liğini sağlamlaştırmak için kesin bir savaş yürütmek, dünya komünist hare
ketinin bundan böyle de serpilip gelişmesini sağlamak ve bu hareket 
içindeki anlaşmazlıkları gidermek, dünya proletaryasının ezgi altındaki 
bütün halklar/a devamlı birliğini garantilemek, dünya anti-emperyalist 
tekcephesini kurmak, barış, demokrasi, ulusal ve sosyal kurtuluş için, tarihi 
ilerleme için savaşan bütün ilerici kuvvetleri birleştirmektir. 

Bu ortak ödevler çerçevesi içinde en önemli halkalar olara k  üste çı kan 
ve enternasyonal bağ ıntıları n ana yönünü belirliyen hususla r vard ır. 

Bütün devrimci güçlerin enternasyonal  ödevlerin in en önemli lerinden 
biri , dünya sosyal ist sistemiyle, her şeyden önce Sovyetler Birl iği i le daya
nışmaya kuvvet vermek, a nti-sovyetizm de dahi l ,  anti-komünizmin bütün 
belirti ve çıkışla rına karşı savaşmaktır. Bu savaş son derece ıüzumludur. 
Zira sosya list ülkelerin başarı ları emperya l iz-temellerini sa rstıkça, dünya 
halkları na özgürlük  ve i leri l i k  yolunu gösterdikçe, anti-komünizm kabına 
sığamamaktadır. Ve emperyal ist sa ldırganl ığa ve gerici l iğe karşı savaşın 
ana  yükünü fiilen dünya sosya l izmi taşım ıktadır. Sosyalizm sistemi, halk
ların  barış ve güvenl iğ in in esas garantisi ve emperya l izmin toptan saldırıya 
geçmesini önl iyen ana kuwettir. 

Bundan başka, sosyalizm sistemi, bu sisteme dahi l  memleketleri bi rbiri n
den ayırma ve böylelikle tekmil  sistemi zayıflatma, barışın, uygarl ığ ın ve 
i leri l iğin bu ortadireğ ini sarsma emeli i l iklerine işlemiş olan dünya emper
yalizminin bütün hücumların ı  yönelttiği ana hedeftir. 

Proleter enternasyonalizmine sadakat, şimdi Viyetnam'da esas yokla
madan, söz deği l ,  iş istiyen yoklamadan geçmektedir. Şimdi emperyalizme 
karşı savaşın düğümü, en aktif cephesi orasıdır. Amerikan emperyal iz-
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mının sosyalizme ve mi l l i  kurtuluş hareketine darbe indirmeye yeltendiği 
başl ıca bölge Viyetnamdır. 

Işte bundan ötürü, canını  dişine takarak savaşmakta olon Viyetnam 
halkına yard ım etmek ve destek olmak her devrimci g rupun enternasyonal 
borcudur. Viyetnam halkına yardımda güçlükler çıkarmak ve engeller ya
ratmak ise, devrimci-kurtu luş hareketine büyük zara rla r  verir. 

Günün aktüel sorunu, Ameri kan saldırganIarına karşı ve onları moral
politik bakımdan tecrit etmek maksadiyle dünya kamuoyunu seferber 
etmek, Viyetnam halkı ile dayanışma temeli üzerinde bütün devrimci güç
lerin,  ş imdiki zorl ukları ve an laşmazl ı kları yenrneğe ve dünya devrimci 
hareketini yeni mevzilere geçirmeğe yard ım edebi lecek niteli kte birl iğini 
yaratmaktır. 

Bütün devrimci güçleri, Avrupa güvenl iğini sağlama savaşında tekvü
cut hal ine getirmek de daha az önemli deği ld ir. Çünkü bu kıtada her 
an laşmazl ı k  ve çatışma hemen hemen kaçını lmaz olara k  bir dünya sava
şına yol açabi l i r. Demek oluyor ki, Avrupa güvenl iğini sağlama problemi, 
bütün devrimci hareketin ve. her şeyden önce bu kıta ülkeleri komünist ve 
işçi partileri nin dôvasıdır. 

Avrupada bütün komünist parti lerin in  çabalarını bi rleştirmek, bu kıtada 
güvenliği sağ lama savaşı için bir ortak eylem programı  tesbit etmek ve 
bunun üzerinde anlaşara k  bütün çabaları ahenkleştirmek, emperyal izmin 
gerici ve saldırgan emellerine karşı savaşa, bu ortak dôvaya önemli  bir  
katkı olacaktı r. 

* 

Oktobr Devrimi 'nden sonraki şu el l i  yı l ,  proleter dayanışmasın ın  a ra l ı k
sız başarı lar  sağ ladığı ve gerçekten muzaffer olduğu yı l lard ı r. Bi l imsel 
temeli Marksizm-leninizm olan proleter enternasyonalizmi i lkeleri, bu e l l i  
y ı l  boyunca sağdan ve soldan hücumlara uğramış ; reformistler, revizyo
n istler, dogmatikler bu i lkeleri sarsmaya çal ışmışlar, fakat hepsi de boz
guna uğratı lmışlord ı r. Devrimci savaşın her yeni aşaması proleter enter
nasyonal izmine yeni zaferler kazandırmıştır. Tarihsel tecrübe ve devrimci 
gelişme perspektiflerin in  bi l imsel tahl i l i ,  insanl ığ ın sasyalizme ve komü
n izme doğru hareket sürecinde proletaryan ın  ve bütün ü lkeler emekçileri
nin enternasyanal dayanışmasının gittikçe artacağını ,  önemi de daima 
artan dönüşürncü bir rol oynıyacağını  göstermektedir. 
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B O Y O K  O K T O B R  S O S YA L I S T  D E V R I M I N I N  
5 0 .  ,YILI M O N A S E B E T I Y lE 

Lenin'in Nisan Tezleri'nin dünya tarihi 
bakımından önemi 

1917 y ı l ın ın N isanında lenin proletaryan ın  devrimdeki ödevleri ve öncü
lüğü ile i lgili tezlerin i  açıkladı. Nisan Tezleri'nde burjuva-demokratik dev
rimin in gel işerek sosyal ist devrime dönüşmesi hattı çiziliyordu. Rusya 
emekçilerin in ve proletaryasının toprak beyleri i le  burjuvaziye karşı yürüt
tüğü kahramanca savaş, Sosyalist Oktobr Devrimi'n in zaferiyle zirvesine 
u laştı. 

Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi'nin 50. yıldönümü, insan toplumu tari
h indeki bu değ işmenin öğretimierini incelemeyi önemli bir ödev olara k  
önümüze koymaktad ır. Burjuva nazariyecileri, Oktobr Devrimi 'n in bir de
faya mahsus bir olay, sadece tesadüfiere dayanan türl ü koşulların rast
laşmasının bir sonucu olduğunu,  bu koşul ların  bireysel olarak tekrarla n
mıyacağını  uzun zamandır ispatlamayı pek istiyorlar. Oktobr Devrimi 'nin 
tahl i l ine bu biçimde yanaşmak, halkların kurtuluş savaşın ın daha sonraki 
merhalelerinde bu devrimin önemini azaltmaktad ı r. Ote yandan, Oktobr 
Devrimi  tecrübelerinin değerlendirilmesine dogmatik olarak yanaşmak, 
yeni tarihsel koşullar a ltında eylem planların ı  kel ime kel ime ya da hemen 
de böyle tekrarlamak iddialarından i leri gelmektedir. Her iki görüş de, 
Büyük Oktobr Sosya l ist Devrimi 'nin öğretimieri sorununun bir dereceye 
kadar ciddi olarak e le  alınması ve çözülmesi olanağını  asl ında verme
mektedir. Ama söz konusu olan, gene"ikle geçerli kanunluluğun somut, 
özel koşullar a ltındaki etkisini doğru olara k  görebilmektir. 

lenin' in N isan Tezleri'nde, 1 917  Rusya'sının tarihsel durumunun her 
yönlü  bir gözlemine dayanı larak, devrimci süreçteki en önemli kanunIu
lukların, devrimci savaşın başl ıca yönleri i le görüntüleri nin derin b ir  tah l i l i  
veri lmektedir. Bu kanunluluklar yaln ızca (zaman ve coğrafya bakımından) 
s ın ı rlandırı lmış olmakla kalmamakta, ayni zamanda dünya tarih i  bakı
mından da önem taşımaktadı r. 

lenin' in incelemelerinden çıkan sonuca göre, tarihsel gelişmenin genel
l ikle geçerli kanunları, başka başka ü lkelerde, başka başka devrimlerde 
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ve hatta ayni devrimin başka başka dönemlerinde farklı olarak kendini 
göstermektedir ve politik savaş planları ile değişmekte olan tarihsel duru
mun bağdaşması zafer iç in  önemli bir ön şarttır. Bu i se a ncak, hareketin 
her merhalesinde sın ıf güçlerin in guruplaşması, bu güçlerin ortaya çıkan 
politik kurumlarla karşıl ıkl ı ilişkileri dikkate alı n ı rsa ; objektif ve sübjektif 
etkenlerin b irl ikte etkisi doğru olarak kavranırsa ve savaşın yakın ödev
leriyle son hedefleri bi l imsel temellere dayanara k  biribi riyle bağlanırsa, 
sağ lanabil ir. 

Nisan Tezleri bize bir bütün olarak devrimin teorik, s ın ıfsal-politik ve 
örgütsel-pratik hazırlığın ın  metodoloj isini vermektedir ve Tezler'in u lus
lararası önemi ile bitmiyen yaşama gücü d e  işte buradan gelmektedir. 

Lenin' in koyduğu ve bugünkü koşullar içinde de devrimci eylemler için 
büyük metodoloj ik önem taşıyan bir kaç tezi yakından ele alal ım.  

1 .  

Sınıf savaşı planların ın  hazırlanmasına, zafer i htimallerin in tesbitine 
Lenin'ci görüşle yanaşmak, devrimin başarıyla yöneltilmesi için her du
rumda prensip olarak önemin i  korumaktadır. Teorik programın, politik 
şiarların ,  devrimci davranışları n biçim ve yöntemlerin in yalnızca her b ir  
ülkenin koşullarıyla uygun düşmesi değil, ayni  zamanda her bir devrimle, 
hatta devrim in her bir dönemiyle, kütlelerin örgütlenme ve bi linçlenme 
düzeyi i le  uygunluk içinde olması, Nisan Tezleri'nin gösterdiği gibi devrim 
san'atın ın  temel taşıdır. Sovyet komünistleri nin faaliyetlerinin karakterin i  
tayin eden de  işte bu Marksist bilimsel Tez olmuştur. 

Bilindiği g ib i  Lenin ile savaş arkadaşları Şubat Devrimi ' nden önce şu 
görüşteydiler: Emperyalist harbin bir iç harbe çevrilmesi, monarşinin yıkı I
ması ,  burjuva-demokratik devrimin in gerçekleştirilerek sonuna kadar yürü
tülmesi, yan i  proletarya ile köylünün d evrimci-demokratik diktatörlüğünün 
kurulmasına kadar götürülmesi, Rusya işçi sınıfı n ın partis inin en yakın 
ödevlerid ir. Demokratik devrim bunları gerektiriyordu .  

Şubat Devrimi'nin sonucunda bu şiarlar gerçekleştirildi; ama bir  sıra 
«çok önemli değ işikl ikler» yapı larak. Ortaya çıkan ikili hakimiyet, burju 
vazinin geçici hükümet biçiminde kendini gösteren diktatörlüğü yanında, 
proletarya ile köylünün işçi ve asker mebusları sovyeti biçiminde bir  dev
rimci-demokratik diktatörlüğünün var oluşu demekti. 

Bununla beraber, kendilerine devrimci diyen politikacılar ve kişiler ara 
sında o günün  Rusya'sıyla ilgili türlü değerlendirmeler yayılmıştı ve ülke 
halkların ın  önünde duran en yakın ve gelecekteki ödevlerin çözümü için 
türlü reçeteler tavsiye edilmişti. 

Menşevikler, tarihsel gelişmenin sarsılmaz objektif konunluluğunu öne 
sürerek, Rusya'da burjuva ilişkilerin in olgunlaşması için daha uzun süreli 
bir döneme ihtiyaç olduğunu ispatlamaya çalışıyorlardı .  Komünistlerin az 
bir kısmına göre burjuva-demokrati k  devrim i  daha tamamlanmamıştı; 
Rusya sosyalist merhale için daha olgunlaşmamıştı ve bundan sonraki 
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savaşlar ancak şu demokratik şiarla r altında yürütülmeliydi : Burjuva
demokratik devrimin in  tamamlanması, proletarya ve köylünün devrimci
demokratik d iktatörlüğünün kurulması. 

Lenin, bu görüşlerin temelden yanlış olduğunu ortaya koydu ve bunla
rın metodolij i k  bakımdan başlıca çürük  noktalarını gösterdi : Bu görüşler, 
ü lkedeki toplumsal-politik sürecin özünü yansıtmıyar, s ın ıf güçlerin in  yeni 
guruplaşmaların ı  ve yeni i l işkilerini göz önünde tutmuyor ve somut-tarihsel 
gerçeklerle tam zıtl ı k  içinde bulunuyorlard ı .  

Lenin, Şubat Devrimi 'nden sonra Rusya'da meydana gelen durumu in
celerken, herşeyden önce ü lkenin politik ve sosyal hayatındaki görüntü
leri, yani i ktidarın burjuvazinin eline geçmesi (geçici hükümet) ve prole
tarya i le köylünün devrimci-demokratik d iktatörlüğü ü lküsünün bir  biç im
Ienmesi olan işçi ve asker mebusları sovyet in in vari l i  g ib i  görüntüleri 
tesbit etmişti. O halde, burjuva ve hatta burjuva-demokratik devrimi ,  daha 
birçok ödev ve her şeyden önce de tarım sorunu çözülmemiş olmakla 
beraber, i ktidar açısı ndan - hem kesin bi l imsel anlamıyla, hem de pratik
politik anlamıyla - tamamlanmıştı. 

Lenin o zamanlar, eski formülleri tamamlayıp düzeltmek gerektiğini ,  
çünkü görüldüğü gibi bunların genel l ikle doğru olduğunu, fakat somut 
olara k  gerçekleşmelerin in  başka türlü biçimlendiğini yazmıştı : «Bolşevist 
ş iarları n ve ü lkü lerin genellikle doğru olduğunu tari h tamamen ispatladı ; 
ama somut olara k  olup bitenler benim (ya da başkasın ın) bekleyebi ldi
ğ inden başka türlü, daha orij inal ,  daha çok kendine öz, daha renkl i  
biçim ler ald ı ... 

«Bu gerçeği önemsememek, bunu unutmak, ezbere öğrendik/eri . b ir for
mülü manasızca tekrarlayıp yeni, yaşıyan gerçeğin özelliklerini ince/emeyi 
bir kenara bırakmakla partim izin ta ri hinde kaç keredir acı bir rol oyna
mış olon "eski bolşevikler";n yaptıklarını tekra rlamak demektir.» 

Burjuva-demokratik devrimin in gerçekten tamamlanmasına elverişli gör
düğü için bir zamanlar proletarya ile köylünün devrimci-demokratik d ik
tatörlüğü ü lküsünü getirmiş olon Lenin, daha sonra yeni durumda, sınıf 
güçlerin in  i l işkileriyle guruplaşmaların ın  bi l imsel tahl i l ine dayanarak, bu 
ü lküyü zamanı geçmiş ve hayatını yaşamış olarak niteledi. Menşeviklerin 
umutsuz yaygaralarına ve Bolşevik Partisi nden bir kaç yönetici fonksiyo
nerin ısrarla karşı koyma larına rağmen Lenin eski şiarı geri almayı öne 
sürdü  ve devrimin gelişmesi üzerine yeni bir plôn sunara k, burjuva-demok
ratik devrimin in sosyalist devrime dönüşümü planını  ortaya koyarak, bu 
planın gerçekleşmesi için gereken başlıca koşulları tesbit etti. 

Marksizm-Lenin;zme öz olon, bilimsel temellere daya nan, hem eski şia r 
ve şemaların mekanik  olarak kul lanı lmasına yol vermiyen ve hem de ger
çeğ in yaratıcı çözümlemelerinden hareket eden bu esneklikte Nisan Tez
leri 'n in metodoloj ik önemi kendini gösteriyordu. Marksizm-Leninizm bize 
objektif gerçeğ in, bütün durumlarda hareketin muhtevasını ve biçimlerini 
tesbit eden kaynak olduğunu öğretiyar. Durmadan değişen gerçek du-
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rumla uygunlaştırı l ması gereken bi l imsel Marksist teorinin yaratıcı nite l i kte 
gel iştirilmesi zaferin çok önemli bir garantisidi r. Tarih çok kere ağ ır  tecrü
beleriyle Marksist-leninist tezlerin şu gerçeğini göstermiştir ki, eski şema
lara ve formüi lere sarı lara k  bunları yeni koşul lar içinde mekan ik  olarak 
kul lananların  devrime verdikleri zarar, yeni koşul ların göz önünde tutul
ması gereğiyle b i l imsel komünizmin hayatta ve s ın ıf savaşında denenmiş 
temel i l kelerini feda edenlerin verdiğinden az değildir. 

Rusya'da Oktobr Devrimi'nin bütün hazırl ık  ve uygulama dönemlerinde 
parti n in tuttuğu hat, NEP yıl larında politikada cesaretle yapı lan değişik
l i kler, Sovyetler Birl iğinde sosyalizmin zaferine yönel im  ve komünizmin 
maddı-teknik temel in in kuruluşu, bütün bunlar, sovyet komünistlerin in  dev
rimci-değiştirme faal iyetlerin in lenin'ci tarzı n ın  gözle görünür b irer örne
ğidir. 

Komünist dünya hareketinin bir çok kararı, örneğin kararsızlık g eçirme
den eski yönel imden vazgeçerek komünistlerin devrimci faal iyetleri için 
değişen tarihsel koşul lara karş ı l ı k  olan yeni bir anlayışı tan ımlayan Komü
nist Internasyona l in  Vii. Dünya Kongresi 'nin kararları lenin'ci tarzda ifade 
edi lmiştir. 

lenin ' in Nisan Tezleri 'n in ruhu, gerek sınıf güçlerin in  guruplaşmaların
daki ve gerekse savaşın biçim ve yöntemlerindeki özel l i kleri, politik par
tiler a rası i l işkilerdeki özelli kleri karakteristik olan, Avrupa ve Asya'da 
zefere ulaşan halk-demokrati k devrimlerin in  teorisinde ve pratiğinde ifa
desini bulmuştur. 

Amerika kıt'asında bu ruhun gerçekçi bir bel irleşmesi, i ktidarın sağlan
masında ve demokratik, anti-emperyalist ve sosyalist dönüşümlerin ısrarla 
gerçekleştiri lmesinde kendi yolunu bulabilen Küba devrimin in  zaferi ol
muştur. Son yı l ların  olaylarının gösterdiği gibi  lôtin-Amerika'da, kıt'an ın  
bir  çok ü lkesinde baş gösteren bunal ım durumlarından kurtu lmak için 
devrimci bir  çıkış yolu  zorunluğu ve olanağı ortay açıktı. Ve bu da, bütün 
şemalara karşı savaşarak sebatle N isan-Tezleri'nin kendilerine özgü bir 
biçimin i  a rayan lôtin-Amerika komünistlerinin, tüm devrimcilerin çabala
rı na özel bir önem kazandırdı. 

Mi l lı-demokratik devrim fikrindeki, kapitalist olmayan gelişme yol u  
fikrindeki yaratıcı yenileme ruhu  a paçık görü lmektedir. Günümüzün koşul
ları a ltında, daha önceleri emperyalizmin ezgisi a ltında kalan bütün ülke
ler in sosyal i lerleme gereğin i  en eksiksiz yansıtan bu fikirdir. Fakat, şu ya 
da bu ülkedeki koşul lara göre olgunlaşmış sorunların  i lerici çözümlerin in 
somut biçim lerinde, bu görüş çerçevesi içinde de çok büyük özel l ikler 
görül mektedir. 

Tecrübeler gösteriyor ki, bütün kıt'alarda ve toplum hayatın ın  bütün 
alanla rında fırtı nal ı  ve şiddetli değişimlerin olduğu çağımızda şu lenin'ci 
pratiği izlemek her zamandan daha çok gerekli olacaktı r :  Devrimci hare
keti, yeni objektif koşuııara ve gereklere karşı l ık  vermeyen dogmalarla 
yönlerden kurtarmak;  önceleri (hareketin bütünü ya da şu veya bu ül kede 
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sınıf savaşının gelişmesi için) doğru olan, bugün a rtık eskimiş bulunan 
i l kelerden temizlemek. Ayni biçimde Marksist-Leninist i l kelere s ık ı  sı kıya 
bağlı kalmak ve bi l imsel komün izmin ası l ruhunu feda edip de şu ya da 
bu kel imelere yapışmamak her zamankinden daha çok gerekli olacaktı r. 

2. 

Devrimin gelişme yoluyla i lgi l i  olarak vardığı  sonuçları len in 1 917 y ı l ı  
Rusya'sındaki özel gerçeğin bütün görüntülerini i nceliyerek çıkarmıştır. 
Lenin bir yandan sınıf güçlerin in guruplaşmaları ile i l işkileri n i ;  öte yan
dan da savaş boyunca meydana gelen pol itik biçimlerle kurumların ,  her 
şeyden önce de kütlelerin yaratıcı l ığından doğan Sovyet'i n  oynadığı rolün 
i lerde nasıl gelişip güçlenebileceğin i  çözümledi. Sorunlara bu tarzda 
yanaşması Lenin'e, komünistlerin pol itik çal ışmalarına temel olan ve dev
rimin zaferlerle gelişmesinde önemli b i r  rol oynayan bir s ı ra değerli teori k 
sonuçlar çıkarması olanağı n ı  verdi. 

Sovyetler'de çoğunlukta bulunan ve devrimin s ın ırlandırı lması yolunu 
tutan menşevist-sosyal-devrimciler bu i ktidar organlarına karşı n ih i l ist b i r  
tutum a lm ış lard ı .  Menşevikler ve sosya l-devrimciler, sovyetler içinde geçici 
hükümeti tamamen destekleyip sovyet'leri devrimci sürecin gelişmesinde 
oynadığı özerk rolünden yoksuniaştırma pol itikasını yürütüyorlardı. 

lenin, hayatta ve savaşta doğan yeni politik biçimlerin gel işmesi ve 
bunlardan yararlanmanın devrimci perspektiflerini göstererek şunu bel i rtti : 
Sosya/-demokratlar ve sosyal-devrimciler tüm teorik düşünceleri ve tüm 
pratik faa l iyetleriyle «devrimi gerisin geriye, işçi  mebusları sovyetinden 
burjuvazin in "tek hakimiyeti"ne, a /elade bir burjuva parlamenter cumhuri 
yetine doğru sürükıüyorlar». 

lenin bu politik yönelimin karşısına bolşeviklerin şu genel yönelimi i le 
çıktı : «Biz, hünerle, dikkatle, kafaları ayd ın lotarak proletaryayı ve fakir 
köylüyü "iki l i  hakimiyet"ten ileriye doğru, işçi mebusları sovyetin in klSlt
lanmayan hôkimiyetine doğru yönetmeliyiz. Ve Marks' ın  anlamıyla, 1 871 
tecrübelerin in  anlamında Komün işte budur . . .  Sınıf bilinci olan işçiler, 
işçi ve toprak işçisi mebusların ın ,  köylü ve asker mebusların ın  sovyetinin 
tek başına hakimiyetinden yanad ı r ;  macera/a rla değ i l  de proletaryan ın  
s ın ı f  bi l incinin aydlnlatılması ve bunun burjuva etkilerinden kurtarılması 
yoluyla hazırlanacak olan tek hakimiyetten yanadır.» Sınıf savaşı sorun
larına başka başka yanaşma tarzı böylece kendini gösteriyordu. 

Ki l it noktasında bulunan sorun, devrim boyunca meydana gelen halk ın 
politik kurumları n ın rolü ve bunlardan yararlanma sorunuydu. Daha baş
langıçta proletarya ile köylünün devrimci-demokratik d iktatörlüğünün sağ
lanması gerektiğine i nanla rı n  hepsine cevap olarak Lenin şunları yazı
yordu : Bu formül «yalnızca sınıfların karşılıklı ilişkilerini kapsamakta, a ma 
bu i l işkileri , bu işbirl iğini gerçekleştiren somut politik kuruluşları içine 
almamaktad ı r». lenin' in bu açıklaması, bize göre büyük bir metodik  önem 
taş ımaktad ı r. Denebi l i r  ki, proletarya di ktatoryası formülü  de yaln ızca 
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sınıfların karş ı l ık l ı  i l işkilerini içine a lmakta, ama şu ya da bu tarihsel 
koşul lar  a ltında bu i l işkileri gerçekleştiren somut politik kuruluşları kap
samamaktadı r. 

Devrimin sosyal ist devrime dönüşümünün gerçek perspektiflerini göste
ren Lenin sovyet' lerin rolü üzerinde yapı lan  polemikte gene ayni gücüyle, 
daha h ızl ı  bir hamle istiyenıere, ölçüsüz aceleci l i k  gösterenlere ve geçici 
burjuva hükümetin in hemen devri l mesi şiarinı ortaya atanlarla, gerekli 
dönemleri aşarak devrim in  i leriye götürülmesi çağrıs ında bulunanlara 
karşı çıktı. 

Çözüm lemeleri boyunca Lenin, ya ln ızca devrimin genel plônları n ı n  ku
rul masında deği l ,  ayni zamanda savaşın somut dönemleri ndeki muhteva
s ın ın  tesbitinde de yeniden olağanüstü bir güçle bu sorunlara tarihsel 
bakımdan yanaşma tarzını gösterdi. 

Lenin bu sorunlarda da yalnız tesl im  olan sağcı lara yok edici darbeler 
indirmekle kalmadı,  ayni zamanda devrim i  «kızıştı rmab, çabuklaştırmak 
istiyen öfkeli, çok kere sadece solcu-maceracı kafaları da serinletmeyi 
bi ldi .  

Lenin  diyordu ki : «Neden acaba bizim yoldaşlarımız "ya ln ızca" "geçici 
hükümet hemen devri lmel i  m i ?" sorusunu sorduklarında kusur işl iyorlar? 

Cevaplandırıyoru m :  1 .  Hükümet devri lmel idir, çünkü bu ol igarş ik bir 
burjuva hükümetidir ve bir halk-hükümeti deği ld ir; bu hükümet ne barış, 
ne ekmek ve ne de tam özgürlük sağlayacak yetenektedir ; 2. Bu hükümet 
şimdi devrilemez, çünkü dolayı i ve dolaysız, formel ve gerçek b i r  anlaşma 
i le  işçi mebusları sovyetinden yana, ve en başta da en önemlisinden, 
Petrograd sovyetinden yanadır ;  bu hükümet hele olagelmiş yol lardan h iç  
b ir  şekilde "devri lemez", çünkü bu h ükümet burjuvazinin ikinci hükümet 
tarafından, işçi mebusları sovyet i tarafı ndan "desteklenmesi" temeline 
dayanmaktadır ;  bu ikinci hükümet ise işçi ve köylü çoğunluğun b i l incini 
ve i radesini ifade eden ve mümkün olan tek devrimci hükümettir. insanl ık, 
işçi, toprak işçisi, köylü ve asker mebusları sovyetinden daha yüksek, daha 
iyi  bir  hükümet tipi meydana getirmedi ve biz ş imdiye kadar böyle b irin i  
tan ımadık ... 

Lenin, aşırı fikir ak ımlarına karşı savaşı, temeli o lan teorik del i i lere 
dayandırm ıştı. Her şeyden önce, köy halk ın ın çoğunluğunun b i linçl i  işçi
lerden yana çekilmesin in hayati önem taşıdığını  bel irtiyordu. 

Lenin şunları yazıyor :  «Devlet i ktidarına erişebilmeleri için s ın ıf bi l in
cine sahip olan işçiler, çoğunluğu kendi lerinden yana kazanmak zorun
dadır. Kütleiere karşı zora baş vurul mayacağı sürece i ktidara gelmek için 
başka yol yoktur. Biz, bir azın l ığ ın i ktidarı ele geçirmesi tarafl ısı , b lankist 
d eği l iz. Biz Marksistiz; küçük burjuva sal lant ı larına karşı, şövenizme ve 
vatan savunmalarına karşı, boş lôflara karşı, burjuvaziye bağ ıml ı  olmaya 
karşı proleter s ın ıf savaşı taraflısıyız ... 

Gene bu temele dayanarak, iktidar uğrunda savaşa yanaşma tarzı için 
çok önemli yeni b ir  koşul daha bel irti lmektedir. Lenin, sovyet' ler içinde 
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çoğun luğun kazanı lması fikrini i leri sürmüş, çünkü meydana gelen du
rumda burjuvazin in hôkimiyetin in yıkı lması iç in tek yolu bunda bulmuştu. 

lenin şunları yazıyordu : «Ben tezlerimde kendimi ,  henüz g ideri lmemiş 
köylü hareketlerini ya da genell ikle küçük burjuva hareketleri ni atlamak
tan, bir  işçi hükümetin in  " iktidarı alma" oyunlarının hepsinden, her blan
kist maceradan uzak tuttum ;  çünkü doğrudan doğruya Paris Komünü 
tecrübeleri ni e le  a ld ım.  B i l ind iğ i  üzere bu tecrübeler ise, Marks' ı n  1871 -de 
ve Engels' i n  1 891 -de etraflıca doğruladıkları gibi ,  b lankizmin yeri olma
d ığ ın ı göstermiş ;  çoğunluğun kayıtsız, dolaysız, doğrudan doğruya ege
menliğin in  ve kütlelerin etkin liğ inin. a ncak çoğunluğun kendis in in bjfjnçli 
çı kışları ölçüsünde garanti l i  olduğunu apaçık ortaya koymuştur.» len in  bu 
düşünceyi i lerleterek şunu yazıyordu : «Blankizm. b i r  azınl ığın i ktidarı ele 
geçirmesi demekti r ;  halbuki işçi ve öteki mebusla r sovyeti'nin. ha lkı n  
çoğunluğunun dolaysız ve doğrudan doğruya örgütü olduğu d o  açıktır. 
Bu sovyet' ler içindeki etki uğrunda savaşa yönelmiş bir  faa l iyet blankizm 
batakl ığıno sürüklenemez. bu raya sürüklemek yeteneğinde asla olamaz ... 

Devrim yönetim ine lenin' in yeni yanaşma tarzı burada kendini gösteri
yordu ; ve bu yaln ızca sınıf ların karş ı l ıkl ı  i l işki lerini değil. ayni zamanda 
(burjuva egemenliğinden proletarya egemenliğ ine geçiş için aşırı önem 
taşıyan pol iti k kuruluş ve biçimlerin varl ığ ını  da dikate a l ıyordu. 

lenin d iyordu ki. i kt idarı ele geçirmek için işçi sınıfın ın .  toplumun poli
ti k hayatında tutarlı politi k kuruluşlarda bel i ren ve kökleşen sağlam daya
naklara ihtiyacı vardı r. Işçi sınıfı ancak bu dayanoklara sahipse devlet 
i ktidarına doğru uzanabi l i r. Eğer yaln ızca sınıfların karşı l ık l ı  i l işkilerinden 
hareket ed i l i rse. proleta ryan ın  iktidarı ele geçirmesin i  yakınlaştıracak poli
ti k kuruluşlar d ikate a l ınmazsa. o zaman bu uzanış b i r  haya l, gerçekleşe
miyecek b i r  düş olur. lenin ayni zamanda sovyet kavramın ı  çok geniş tutu
yordu. Orneğin  Ingi ltere'de .. Sovyet Rusya'dan ellerin izi çekin !» hareketi 
komiteleri kurulduğunda lenin bunla rı n  gerçek sovyef Ierden olduğunu 
söylemişti. lenin ' in bu sözü. o'nun hiç bir zaman hiç bir  biçimi mutlaklaş
tırmadığın ı  göstermekted ir. 

3. 

I ktidar uğrunda savaşın koşul ları ile etkenlerinin çözümlemelerine. yen i  
leni n'ci yonaşma tarzı hemen uluslararası ölçüde değer kazandı ve dünya 
komünist hareketin in  o rtak malı oldu. 

Ornek olarak italyan komünistlerin i  a la l ım.  G ramşi 1 91 9  yı l ı nda. bol
şeviklerin politikadaki büyüklüğünün, onla rı n  politik yönetimdeki ustal ı 
ğ ı n ın ,  bi l imsel teoriyi kütlelerin kollektif yaratıcı l ığıyla birbirine kenetle
meyi başarmış bulunmalarında olduğunu, tarihte i l k  defak olmak üzere 
proletarya devleti görüşünü fii liyata geçirmiş bulunmaları nda olduğunu 
yazıyor ve şunu ekliyordu : «Devrim, eğer belirl i  b i r  devlet tipinde bel i r
g inleşiyorsa, eğer i ktidarı n örgütlenmiş b i r  düzeni durumuna gel irse, an-
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cak o zaman şişiri lmi ş, içi boş, demagojik b i r  retorik olmaz da gerçek Lir 
devrim olu r.» (A. Gramsci : .. D'Ordine nuovo», 1 919-1920, s. 7) 

G ramşi, Rusya'da sovyet' lerin tecrübelerine dayanarak, bir proletarya 
devletinin kurulması uğrundaki savaşta ıtalya'da politik kuru luşlardan 
yararlanma perspektiflerin i  tesbit etti. Gramşi bunları italya'ya uyguluyo
rak, sanayi işletmelerinde ça lışanları ve onla rın «işletme komiteleri»ni, 
sosyalist partin in hücrelerini, köylü meCıislerini, emekçi lerin b i rer özerk 
yaşama merkezleri o lara k  e le a ldı. Işletme komiteleri işçi-demokrasis inin 
organlarıd ı r. Bunlar  bugün kapitalistlerin keyfi davra nışlarını kısıtlamakta
dır; yarın ise, gelişmenin a kışı içinde ve yeni fonksiyonlar yüklenmiş olara k  
proletaryanın i ktidar organları olabi l i rler. G ra mşi, «Işletmelerde bütün 
iktidar işletme komiteleri ne ! .. ş iarı altında geniş temsil organları kuru lması 
zorunluğunun olgunlaştığını öne sürerken, bunu «Devlet içinde bütün i kti
dar işçi ve köylü konseylerine !» şiarıyla bağl ıyordu. 

Politrk kuruluşla r meydana getirilmesi sorununa yaratıcı yanaşma tar
zının gözle görünür b i r  belirtisi, Avrupa'da ha lk  kütlelerin in zafer kaza
nara k  sosya list devletleri kurduğu ülkelerdeki sınıf savaşı süreciydi. Emek
çilere iktidarı devra lma olanağını veren politik pozisyonları sorunu bu ü l 
kelerde son derece sivrilmişti. Halk-demokratik devrimin in başarısı d oğ
rudan doğruya bu sorunların  doğru olarak çözümüne bağl ıydı. Bu pozis
yonlar, devrimin bire r  dayanak noktası ve bazı hal lerde de yeni devlet 
iktidarın ın filizi durumuna geçen politik kuruluşlarda kendini gösteriyordu. 
Bunlar, şu ya da bu biçimde, sosyal güçlerin i lişkilerini ,  işçi sınıfın ın  köylü 
i le ve öteki halk tabakalarıyla ittifakını ifade ediyorlardı. 

Emekçi kütlelerin, kendi ülkelerinde politik hayatta şu ya da bu politik 
kuruluşlar biçimlerinde kökleşmiş olan sağlam pozisyonları bulunması, 
dünya komünist hareketinde bugün hararetle tartışı lan b ir  sorundur. Somut 
koşul ların başkal ığı  sonucunda bu soruya veri len cevaplar da başka başka 
olmaktadır. Bazı partilere göre, emekçilerin bu gibi pozisyonlara sahip 
olması, bel ir l i  koşul lar alt ında küt1elere, geniş demokratik örgüt1ere da
yanarak yürütülen savaşta - belediye temsilci l i klerinden parlamentoya 
kadar - bütün seçi lmiş demokratik temsil organlarından emekçi çıkarla
rı n ın gözetilmesi iç in  yara rlanmaların ı  sağlamaktadı r. 

Bazı partilere göre, kapitalist devlette program ve plônlama deneme
lerine bağ lı olarak meydana gelen yeni örgütler işçi sı nıfı için yeni ola
naklar yaratmaktadır ;  ve işçi s ın ıfı bu örgütlerde etkisini gösterip bunu 
kuwatlendirmekle, ülkenin politik hayatını etkiliyecek pozisyonların ı  sağ
lamlaştıracaktır. 

Ayrıca, işçi s ın ıfın ın  modern kapitalist toplum içinde gitti kçe a rtan 
rolünü gösteren başka biçimler de söz konusu olmaktadır. (işletmelerdeki 
türlü komiteler, işletmelerde işçilerin kararlara katı lması hareketi g ibi.) 

Tarihin, barışçı olmayan yol lardan emekçileri n iktidarı ele geçirmesi 
sorununu ortaya koyduğu ülkelerde de, sömürücülerin tüm hôkimiyetine 
karşı emekçilerin son ve kesin savaşa kalkmaların ı  sağlıyacak olan bu 
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gib i  politik pozisyonla rı elde etmelerinde onlara nasıl ya rd ım edilebile
ceği sorunu da ayni şekilde komünistlerin dikkatinden uzak ka lma ma k
tad ı r. 

Bu soruyla i lg i l i  görüşler ne kadar başka olursa olsun, parti ler içinde 
ve arasında ne tartışmalar olursa olsun, şurası apaçık ortadadır :  I ktidarı 
ele geçi rmek, kalkınan b i r  demokratik ve sosyal toplum kurmak çabala
rı nda halkın politik pozisyonu ve politik kuruluşla r sorunu bundan sonra 
da günümüzün komünist devrimci hareketi n in önemli b i r  sorunu olara k  
ka rşımızda durmakta ; ve burada ası l  Len in'ci metodoloj i , O'nun b u  
soruyu koyma ve çözme tarzı, yen i  biçimleri n aranmasında v e  hedefe 
ulaşı lmasında yön veren yı ldız olarak ka lmaktadır. 

4. 

N isan Tezleri'nde işlenmiş  olan sosyal -ekonomik devrim programı  pren
sip bakımından gene yeni metodoloj i k  görüşler ortaya koymaktad ı r. Bu 
programda, karş ı l ıkl ı i l işkilerin nedenleri derin bir d iyalektiğe dayanan 
temellere oturtulmakta, demokratik ve sosya l ist tedbirlerin karşı l ık l ı  ola
rak birbirine geçiş in in  nedenleri ayni şekilde veri lmektedir. 

Bu karşı l ıkl ı  i l işkiler Rusya'da somut-tarihsel bakımdan çok karma
şıktı. Sosya l ist eğ i l im yavaş yavaş ağır basıyordu. Gene de, halk için 
hayati önem taşıyan demokratik a maçlara - barış, ekmek, toprak v.b. -
erişi lmemişti. Geçici burjuva hükümeti kend isini demokratik hükümet ola
rak tan ımlamakla beraber bunların hiç birini halka verecek yetenekte 
değildi. Hükümet, sınıf karakteri yüzünden, iç ve dış sınıf koşul ları i le 
Rusya'da sınıf güçlerin in  guruplaşmasındaki objektif mantı k yüzünden 
bunu yapamazdı. 

Dte yandan emperyal ist harp, bütün ekonomik hayatta korkunç bir 
bunal ım doğurmuştu. Bu bunal ımı  burjuvazin in sabotajları sonuna kadar 
keskinleştirmişti. ülke, ekonomik facia uçurumunun kenarlarına kadar 
sürüklenmişti. Bu durum, burjuvaziye karşı tedbirler al ınması  zorunluğunu 
çıkardı .  Dte yandan da dogmacı lar, o aşamada devrim in  bir burjuva 
devrimi olduğunu, yani hiç bir şekilde sosyal ist bir deneme olmadığını  
öne sü rmekteyd i ! Lenin bu itirazları burjuva direnişleri olara k  niteled i ;  
çünkü «sosya l ist denemden vaz geçmekle, genel, olara k  devrimden vaz 
geçmek an laşı l ıyordu. Lenin'ci diyalektik başka bir çözüm öne sürdü. 
Yapmacık b ir  «sosyal i st deneme . .  söz konusu olamazd ı .  Len in  ayni za 
manda devrimin gel işmesi, derinleşmesi ve yayı lmasıyla i lg i l i  p lônın bir 
taslağ ın ı  çizdi .  Lenin 'ci plônın özü, demokrati k ödevlerin çözülmesi yo
l uyla ve bu çözümler sı rasında, sosyal ist tedbirlerin gerekli olduğu görü
şünü kütleiere adım adım benimsetmek ; en tez i htiyaçların ın  anca k  burju
vazin in hôkimiyetini devirme uğrunda yürütülen savaşta karşı lanabi leceği 
görüşünü benimsemelerinde kütleiere yard ımcı olmak, idi .  

Elbetteki barış uğrunda savaş demokratik bir  tedbirdir. Fakat barış 
yolu, «burjuva i l işki leri a lan ın ın b ı ra kı lması .. n ı  ve burjuva hükümetin in 
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devri lmesini ; iktidarın, harbin sürdürü lmesinden objektif olara k  h iç bir 
çıkar sağ lamıyan sı nıfların eline, yani proletarya i le fakir köylünün el ine 
geçmesini  şart koşuyor. «Çünkü harp sorunu, objektif açıdan bakı l ı rsa, 
ancak devrimci bir tarzda ele al ınabi l i r  .. diyen Lenin şöyle devam ediyor :  
«Insanl ığ ın harplerden, açl ıktan, daha mi lyonlarca insan ın  yok olmasından 
kurtulabilmesi için sosyal izmin dışı nda başka hiç bir yol yoktur ... 

Lenin, ekonomik çöküntüye karşı savaşın demokratik ödevlerin in ayni 
şekilde devrimci tarzda, burjuvaziye karşı yönelti imiş metodlarla çözül
mesini teklif ediyor;  çünkü burjuvazinin sabotajlarına karşı savaş yürütül 
mezken mi lyonlarca insan açl ıktan ölüm tehl ikesin in tehdidi a ltında kal ıyor. 

Lenin durmadan bu tedbirlerin ekonomik dayanağı olmasına, daha ş im
d iden halk kütleleri iç in kabul edilebi l i r  nitelikte olmasına dikkat ediyor. 
Ayni zamanda da, sosya list olmayan, fakat burjuva niteliğinde ve «küçük 
mülkiyetçi .. nitelikte de o lmayan tedbirlerin «kaçın ı lmaz bir şekilde özel
l i kle şehir işçilerinin, proletaryan ın  ve yarı proleterlerin şehir ve köydeki 
bu öncülerin in,  bütün halk üzerindeki etkisini, önem ve rolünü arttıraca
ğın ı  .. belirtiyor. 

Bununla beraber Lenin bir bütün olara k  ve kendi gelişmeleri içinde bu 
adımları n  «sosyalizme geçiş anlamı taşıdığım, bu geçişin Rusya'da doğru
dan doğruya, bir hamlede, geçiş tedbirlerine baş vuru lmadan gerçekleşe
m iyeceğini ,  ama bu gib i  geçici tedbirlerin bir sonucu olara k  pekala ger
çekleşebileceğini  ve bunun her şeyden çok gerekli olduğunu .. önemle 
belirtti. 

Lenin, bu sosyal-ekonomik dönüşüm programın ın temelde dikkatle, iyice 
düşünüp taşınarak, ama sarsı lmadan ve gecikmeden uygulanmasına geçil
mesinde ısrar  ediyordu. Lenin, bu gibi dönüşümlerin, işçi s ınıfın ın  i ktidarı 
ele geçirmesi ve yeni tip demokrasinin gelişmesiyle i lg i l i  çok yönlü, kar
maşık bağlara di kkati çekiyordu. Bu tedbirlerin tümüyle gerçekleşmesi 
için bütün iktidarın sovyefierin eline geçmesi gerekliydi. Böyle bir prog
ramı  ancak sovyetler, ancak g erçekten demokratik halk örgütleri yerine 
getirebi l i rdi .  Ayni zamanda sovyetlerin temelde uygulayacağı (üretimin 
başlatı lması, tahı l  sağlanması v.b.) tamamen pratik her somut tedbir, tek 
başına hakimiyete doğru atı lm ış bir adım olurdu.  

5. 

Lenin, devrimin yöneti lmesiyle i lgi l i  planı hazırlamakla, ya lnızca halkın 
iktidarı ele geçirmesi perspektiflerini, olanaklarını ve biçimlerin i  açık 
seçik tesbit etmiş olmadı ,  ayni zamanda komün istleri, savaşın her basa
mağında son hedeflerle günlük ödevler arasındaki i l işkiler gibi, devrim in  
«merhale merhale .. gel işmesi ve devrimci tedbirlerin s ırası, objektif koşul
larla  süjektif etkenler a rasındaki karş ı l ıkl ı  i l işkiler gibi savaş sorunların ın  
çözüm metodlarıyla s i ıôhlandırdı .  Bu görüntüler içinde, Lenin, kütlelerin 
devrimci girişgenliğin in daha da etkinleştiri lmesinde demokrasinin rolüne 
büyük bir önem vermektedir. 
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lenin şunla rı yazmıştı : Rusya'daki durumun özel l iğ i  bizden, ancak şimdi 
pol it ik hayatı n ı  yaşamaya başl ıyan görülmemiş derecede geniş proletarya 
kütleleri a rasındaki parti ça l ışmaların ın  özel koşul la rına uyabilme yetene
ğini göstermemizi beklemektedir. lenin,  bu koşul lar a ltı nda komünistleri n 
zayıf b i r  az ın l ıkla temsil edileceği bir  sovyet hükümetin in kuru lmasını 
mümkün sayıyord u ;  bu gerçek benimsenince de "bu yüzden bizim ödevi
miz, bu hükümet burjuvazinin etkisi a ltında kaldığı sürece, ancak sab ı rl ı ,  
sistemli, ısra rl ı ,  özel li kle kütlelerin pratik i htiyaçla rına karş ı l ı k  veren ve 
hükümetin taktiğindeki kusurlarla i lgi l i  aydınlatma işi olabi l ir» diyordu. 

lenin'in bu açıklaması, sosya list devrimin anti-demokratik bir suikast 
olduğu hakkındaki iftira dolu görüşleri tümden çürütmektedi r. Nisan Tez
leri'n in genell ikle öğrettiği, şudur :  Ya lnızca kütlelerin kazanı lmasına 
ça l ış ı lmamal ı ,  ayni zamanda bütün demokratik güçlerle işbirl iği yapabi lme 
yeteneğinde olmal ıd ır. Elbette böyle bir işbirl iğ in in ön şartı, uzlaşma 
taraflısı küçük burjuva güçlerin in  taktiğ in in eleşti ri lmesidir. 

Bi l indiği  g ib i  Rusya'da b i r  s ı ra tarihsel etkenler yüzünden anti -kapita
l ist cephedeki güçlerle partilerin işbirl iğ i ,  ilk sovyet hükümetinde her i ki 
parti de (bolşevikler ve solcu sosyal-devrimciler) bulunduğu halde ger
çekleşmedi. 

Sosyalizm uğrunda savaş eği l iminde genel olan, bütün emekçi lerin b i r
leşmesinin objektif sürecidi r ;  ve komünist olmayan a nti-kapitalist güçle
rin işbirl iğ in in sosyal temeli de budur. Bu tezlerin ıŞığı a ltında, Rusya
daki sosya l ist toplumun devlet şekl in in özel l i kleri ve yaln ızca bir partin in  
temsi l  edildiğ i sovyet'lerin özellikleri i le, en geniş emekçi kütleleri n in poli
tik örgütleri o larak bunların  taşıdığı karakteristik genel çizg iler organik 
olarak bir ibirleriyle kaynaşmaktadır. Bunlar mi l letlerarası ölçüde uzun 
zaman emekçi lerin amaca en uygun  örgüt şekli sayıld ı .  

Daha sonraki sosyal ist devrim ler, demokratik örgütlerin yen i  biçimleri ni 
getirdiler. Kapital izm koşul ları altında geniş b i r  demokratik savaş cephesi 
kurma fikri, halk cephesi stratej is inde ve taktiğinde daha da derin leşti ri id i  
ve geliştiri idi .  Günümüzde bu fikir, prati kte geniş a nti-monopol ist, anti
emperyalist ittifakların kuru lması, milli cephelerin v.b. kurulmasıyla ger
çekleşmektedir. 

Devrimin teori k ve pratik yönetimiyle i lg i l i  lenin'ci metodoloji ,  mantığa 
uygun bir  zorunlu lukla partiyi, devrim sürecinin kudretli h ız verici gücü 
olmaya hazırlamaktad ı r. Işçi s ın ıf ın ın ancak bi l imsel teoriyle donanmış 
b i r  öncüsü, karmaşık tarihsel olayların bütünü içi nde kendi yolunu bulmak, 
sı n ıfla rı n guruplaşmala rın ı  ve hareketlerin i  tesbit etmek, başta gelen ödev
lerle sonra gelen ödevleri bi rbirinden ayırmak, bunların  çözüm sırası n ın  
tesbitinde kütleiere yard ım etmek, ne  sağcı oportunistlerin a rkada kalma 
siyasetiyle ve ne de aşırı l ı k  taraf l ı ların ın  maceracı gerg inleştirme çaba
la rıyla ortak hiç bir  yönü olmayan gel işme h ız ın ı  gereğince garanti etmek, 
devrimci kütleleri örgütlemek ve birleştirmek yeteneğine sahiptir. 
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Tarihsel ve teori k bakımdan Nisan Tezleri bugünkü dünya komünist 
hareketin in kaynakları a rasında yer almaktadır. Lenin Nisan materiyalle
rinde, yaln ızca bir ülkenin  hayatında değil ayni zamanda bütün devrim 
hareketinin kaderinde de bir dönüm noktası olan Rusya devrimin in ulus
lararası sorunlarına ve uluslara rası i l işkilere büyük bir di kkatle eğilmiştir. 
Nisan Tezleri, işçi hareketinde devrimci kanadın reformcu kanattan daha 
da uzaklaşmasını tesbit etmişti r. Lenin bunu göz önünde tutarak, partinin 
eski adının - Sosyal Demokrat Partisi - değiştiri lmesini ve haksız yere 
unutulan - Komünist Partisi - adın ın ,  Karl Marks' ın  öncülüğe verdiği bu 
adın, yeniden a l ınmasını ,  ayrıca özerk bir uluslara rası devrim örgütünün, 
- Oçüncü Enternasyonal - kuru lmasını teklif etmiştir. 

Bunu izleyen yı l larda işçi hareketin in bütün mil l i  kesimlerinde devrim
ci ler oportunistlerden uzaklaştılar. Komünist parti lerin in  doğması ve ge
l işmesi süreci bu temel üzerinde meydana geldi  ve bu da işçi  hareketin in  
gelişmesindeki yen i  b ir  merhaleyi, insanl ık ta rihinde ileriye doğru atılan 
bir ad ımı  yansıttı. 

Gerici güçler en gaddarca bir şekilde genç komünist hareketine yük
lendi ler, ama gene de tarih in  bükülmez a kış ını  durduramadı lar ve ayni 
şekilde de durduromıyacaklardır. 

Bugün komünist hareketi, günümüzün en güçlü hareketi olmuştur ve 
dünyayı başarıyla değ iştirmektedir. 
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Yonm yüzyıl önce 

1 8  Nisan (1 Mayıs) 191 7  günü Rusya 1 Mayısı i l k  defa açık olara k  kut
ladı .  RSDI P  (b) (1) Merkez Komitesi, aşağıdaki sözlerle sona eren bir çağrı 
yayın ladı : «Kapital canavarların ın  başları üzerinden, onların  soyguncu 
hükümetlerin in başları üzerinden bütün ü l keler emekçilerine el imizi uzatı
yoruz ve haykırıyoruz :  Yaşasın 1 Mayı s !  Yaşasın halkların  kardeşl iği ! 
Yaşasın sosyalist devrimi !>. 

V. i. Lenin, Petrograd'da, Saray Meydanı ' ında, Mars Alanı'nda ve Oks
tinsk Barut Fabrikası işçilerin in tertiplediği on bin kişil i k  mitingte, 1 Mayı
sın an lamı  ve Rus Devrimi 'n in önemi konusunda konuşmalar yaptı. 

20-21 Nisan (3-4 Mayıs) günleri, yüz bin kişiyi aşan bir yığın gösteri
siyle sokaklara çıkanlar şu şiarları haykırd"ar :  «Bütün egemenl ik Sovyet
lere ! .. , «Kahrolsun harp ! .. , «Kahrolsun Mi lyukof ! .. Dışişleri Bakanı Milyukof, 
işçi lerin ve askerlerin bu şiddetli çıkışları karşısında, Ingiltere ve Fransa 
hükümetlerine bir nota gönderdi. Bu notada, Çarl ı k  tarafı ndan imzaIan
mış bütün eski anlaşmaları Geçici Hükümetin onayladığın ı  bi ldirdi  ve 
harbi zafere kadar devam ettirmeye hazır olduğuna dair Ingi ltere ve 
Fransa yönetici çevrelerine teminat verdi. lJ Ikenin diğer şehirlerinde de 
gösteri ler birbirin i  izledi. Bu olaylar, Geçici Hükümete karşı parti n in 
uygu ladığı Leninci taktiğin doğruluğunu ve benimsendiğini gösterd i. Böy
lece, memlekette Şubat Devrimi'nden sonra i lk  politik buna l ım başgös
terdi. Yeni Geçici Hükümet koalisyonuna Es'er ve Menşeviklerin partile
rinden a ltı sosya list girmişti. Bunlar, politika ların ı  açıkça burjuvazin in 
politikasiyle bağlamışlardı .  

24-29 N isan (7-12 Mayıs) 1917 günlerinde Bolşeviklerin bütün Rusya 
Vii .  (Nisan) Konferansı toplandı .  Bu Konferansın tesbitIerine göre, partin in 
80 bin üyeyi kapsıyon 223 bölge örgütü, 1 63 şehir, 3 i i (eyalet) ve 6 mın
taka örgütü vard ı .  Ayrıca orduda ve donanmoda askeri örgütler kuru lmuş 
ve bunla r  RSDiP (b) Merkez Komitesi nezdindeki Askeri Orgüt'e bağ
lanmıştı. 

Konferansın dokuzuncu oturumunda 12 mesel e görüşüldü. Bunlar, içi nde 
bulunulan durum (harp ve geçici hükümet) ; barış konferansı, işçi ve asker 
mebusları sovyetleri ile i l işki ler; Parti Programı'nın gözden geçi ri lmesi ; 
Enternasyonal'deki duru m  ve partinin ödevleri ; sosyal-demokrat enternas
yonal ist örgütlerin birleştiri lmesi ; toprak meselesi ; mi l l i  mesele;  Kurucu 
Mecl i s ;  örgütlenme meselesi ; mahal l i  faal iyet raporları ; Merkez Komitesi 
seçim i  meseleleri idi. 

(I) Rusya Sosyal-Demokrat işçi Partisi (Bolşevikler) 
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Konferansa, içinde bulunulan durum, toprak meselesi, Parti Programı 'n ın 
gözden geçirilmesi konula rındaki raporları Lenin  sundu.  Onun bu konfe
ransta - a ra sözleri ve notlariyle beraber - yaptığı otuz konuşmanın esa
sı n ı  «Nisan Tezleri .. inde formüle ettiği hükümler teşkil ediyordu. 

Konferansta, egemenl iğin proleta ryan ın  el ine geçmesi gereği hakkında 
Lenin tarafından ileri sürülen karar su reti nin oybirliği i le kabul edilme
siyle, sosyal izmin tek ve ayrı bir memlekette üstün gelmesinin mümkün 
olduğuna da i r  Lenin öğretisi doğrulanmış oldu. 

Konferans, Lenin' in «Harbe Dair» ka ra r suretini de, kabul etti. Bu karar  
suretinde emperya l ist harp suçlanmakta ve bu harbe, a ncak bütün devlet 
egemen liği halkın el ine geçti kten sonra, demokratik b i r  barış i le son veri
lebi leceği bel i rti lmekte idi .  

V. i .  Lenin, toprak meselesi hakkındaki raporunda, Bolşevik Partisinin, 
pomeşçikler elindeki toprakların musaderesi ve memlekette bütün toprak
ların  mi l l i leşti ri lmesi isteğin in esaslarını  ortaya koydu. Bu raporda, el 
konulacak pomeşçik toprakları üzerinde büyük ölçüde örnek devlet işlet
meleri kurulması özel ve önemli b i r  yer tutuyordu. Konferans, devr imin 
gel işme ve zaferle sonuçlanmasını ,  doğrudan doğruya, «şehi r proletarya
s ın ın köy proletaryasın ı  peşine takıp götürmeyi ve köy yarı -proleter yığın
la rın ı  da onunla birleştirmeyi başarıp başaramıyacağ ına .. bağ lı görü
yordu. 

Lenin, mi l l i  mesele hakkındaki raporunda, mi l letlerin - başlıbaşına 
devletler kurmaya kadar - kendi kaderine buyruk olma hakkını tesl im  
etmiyenlerin görüşlerin i  sert b i r  şeki lde eleşti rdi. Lenin tarafından yazı lan, 
m i l letlerin kendi kaderlerine buyruk olma ve başlıbaşına devlet kurma 
hakkını tanıyan karar sureti Konferansça kabul edi ldi .  

Konferans, diğer partilerle b i rleşme konusunda Bolşeviklerin görüşünü 
de tesbir etti. Buna göre, «savunmacı l ı k  . .  (l) ve sosyal-şovinizm mevzile
rinde bulunan partiler ve g ruplarla birleşmenin reddedilmesi, enternas
yonal izmi gerçekten benimsiyen g ruplar ve akımlarla yakınlaşma olanak
ları a ranması kara rlaştı r ı ldı . 

Lenin, Parti Programı'n ı  gözden geçirme raporunda, bu programın işlen
mesinde tutulacak yol ların  neler olması gerektiğini belirtti. Konferans, 
Merkez Komitesi'ne, yeni progra m tasarıs ın ı  hazırlama ve görüşülüp onay
Ianmak üzere Kongre'ye sunma ödevini verdi. Konferans, Merkez Komi
tesi'nden, i i i .  Enternasyonal ' in kuru lmasına önayak olmasını da istedi. 

Lenin, 8 (21 )  Mayıs günü, RSDIP (b)-nin Petrograd şehri Genel Konfe
ransında, Vii. Konferansın ça l ışmala rı ve sonuçla rı üstüne bir konuşma 
yaptı. 

Bir  yandan, basın sayfalarında hemen hemen her gün yazı la r  yayınl ıyan 
Lenin, devrimde yığ ın ların  ne gibi ödevleri olduğunu izah ediyordu. Ma-

(1) .. Oboronçestvo .. - Devrimi sadece mi l l i  çerçeve içinde b ı rakma ve 
savunma akımı .  
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yısto, Merkez Komitesi, Vii .  Konferansın kabul ettiği bütün karar suret
lerini 130 kadar yersel örgütün hepsine gönderdi. Bu parti örgütleri kendi 
ölçÜıerindeki komite oturumiarı nda ve parti toplantı larında ViI. Konferan
sı n kararlarını  müzakere ett i ler. Bütün Mayıs  ay'ı, devrimin kazan ımlarını 
pekleştirme ve genişletme çabaları içinde, Bolşevik Partisi 'nin mevzi leri n i  
sağlamlaştırma şiarı a ltında geçti. 

1017 de 

Mart-Nisan 1 91 7. Şubat Devriminden sonra Bolşevik Partisi gizl i l ikten 
çı ktı ve veriml i ,  olağanüstü b ir  ça l ışma devrine g i rdi .  Partin in önde gelen 
m i l itanları sürgünden, hapisanelerden ve göçlerden geri dönmeye baş
ladı lar. Bolşevik Partisinin 24.000 üyesi vardı. En büyük Bolşevik teşkilat
ları Petragrad (2.000 üye), Moskova (600 üye), Ekaterinoslav (400 üye) ve 
Kiev (200 üye) idi. 

4 Martta (bizim takvime göre 17 Mart) Merkez Komitesin in Bürosu, 
yöresel örgütlerle bağ ların  kuvvetlendiri lmesine karar verd i .  Az zaman 
sonra Merkez Komitesi 70'den fazla teşkilatla i l işki kurdu. 

5 ( 18) Martta Bolşevik Partisi Merkez Komitesi ve Petrograd Komitesinin 
organı Pravda yayınlandı. Gazetenin tiraj ı 1 00.000 di .  Aradan çok geç
meden başka Bolşevik gazeteleri yayın lanmaya başlandı : Sosyal-Demokrat 
(moskovada), Gerçeğin Sesi (Kronştatta), Sosya/-Demokratın Sesi (Kievte), 
Proletarya (Harkovda), Askerin Gerçeği, Siperlerin Gerçeği, Dalga, (Hel
singforsta)l, Yıldız (EkaterinoslavF, Işçi (Kazan), Tiessa lituan d i l inde, 
Kiir, Eston d i l inde, Cina Letton di l inde ve daha başkaları .  

Bolşevikler, devrimci askerler ve  işçiler üzerinde etkilerini kuvvetlendiri
yorlardı. Fikirlerin i  bütün emekçi tabakalarına duyuruyorlardı. Devrimin 
i l k  gün lerinde Merkez Komitesine ve Petrograd Komitesine bağl ı  o lan 
askeri b ir  teşkilat (Voienke) kuruldu. Bunun ödevi orduda politik çal ış
maları yöneltmekti. 

27 Martto (9 Nisan), Vladimir  Lenin, 30 kişi l ik  i l k  göçmen grupu i le 
ısviçreden ayrı ld ı .  Bunlardan 19'u bolşevikti. ingi ltere ve Fransa Rus pol i
t ik  göçmenlerinin kendi topra klarından geçmelerine izin vermed iler. Bunun 
üzerine göçmen çevrelerinde bir proje hazırd ı : Rusyada tutu lan Alman ve 
Avusturyal ı  esirlerin serbest bırakı l masına karş ı l ık  Rus göçmenlerin in 

1 HELSINKI 
2 Dinepropetrovsk 
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Almanyadan geçmelerini sağ lamak. Zimmerwald ın sol kanadı bu plônı 
destekledi. Bir grup Fransız Ile ısviçre sosyal ist ve barşıcı mi l itan ları bir 
bi ldiri yay ın l ıyara k  şunları bel i rtti ler: .. Alman hükümetin in  bu şekilde 
haraket etmesindeki gayeni n  Rusyada anti-mi lita rist hara ketin kuwetlen
d i ri lmesin i  istediğin i  beliyoruz. Rus yoldaşlarımızın Rusyada dönmeleri 
için fırsattan istifade etmeleri kendileri için yalnız bir hak değil, aynı 
zamanda da bir ödevdir." 

3 (16) Nisanda, gece geç vakit V. Len in  Petrograda vardı. Şehrin işçi
leri kendisini zaferle karş ı ladı lar. 

Lenin Finlônda garı önünde z ırh l ı  bir araba üzerinden söylediği nutkuşu 
çağrı ile bitirdi : 

.. Yaşasın Sosyalist Devrim !" 
4 (17) Nisanda, Len in  ewelô, Sovyetler Konferansına delege alarak 

gönderi len Rusya Bolşevik Işçi Mi l letvekilleri toplantısı önünde ve daha 
sonra Bolşevik ve Menşevik delegeleri ortak toplantısında Nisan tezlerin i  
açıkladı. «Rusyada bu günkü durumda orij inal olan şudur :  Devrimin,  
birinci aşamasın ın  geçişi. Birinci aşama, proletaryan ın  yeteri kadar şuur
lanmamış ve teşkilatıanmamış olmasından ötürü i ktidarı burjuvaziye verdi .  
Devrim ikinci aşamasında iktidarı proletaryaya ve fakir köylü tobakalarına  
vermelidir . ..  Böylece Lenin hedef olara k  Sosyalist Devrimi ortaya koyu
yordu. 

7 (20) Nisanda Pravda Len in in  tezlerin i  yayın lıyordu. Hemen sonra, Mos
kova, Harkov, Krasnoyarsk, Ufa, Baku, Tiflis ve başka şehirlerde bir çok 
gazeteler bu tezleri yayınladı lar. Partide, Len in  tarafı ndan i leri sürülen 
tezler etrafında geniş bir münakaşa açıldı. Rusyan ın  sosyalist devrim i çi n  
olgun olmadığ ın ı  savunan küçük b i r  grup dışı nda bütün parti Lenin in  
fikirlerini benimsedi. 
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S O V Y E T L E R  B I R L I C I N D E 

«Sovyetler Birliği yurttaşlartmn çalışma haklart vardır. 
Bu demektir ki, garantili bir işe sahib olmaya, ve yap
tıklart işin kalite ve miktartna göre karşılığı m almaya 
da haklart vardır.» 

(Sovyetler Birliği Anayasasından) 

Olaylar ve rakkamlar 

11. Sovyet toplumunda çalışma 

Devrimin i l k  yı l larında Sovyet Devleti, işsiz l iği eritmek, iş gunu süre
sini kısaltmak, bütün işçi ve memurlara yı l l ı k  izinler sağlamak ve u lusal 
ekonominin her a la nında iş güvenliğini kurmak için büyük gayret harca
m ıştır. 

Oktobr Devriminden sonra, i l k  adımlar emek kanunla rı alanında atıld ı : 
Çalışma günü sekiz saate indiri ldi ve bir iş kanunu yayın landı .  

1930 yı l ın ın sonla rına doğru Sovyetler Birl iği nde, işsiz kimse kalmamıştı. 
O zamandan beri Sovyet ekonomisinin karakterisitik hatları şöyledir :  Aktiv 
halk  tam olara k  ça l ış maktadır. işçi ve memur sayısında devam lı artış 
vardır. 

Sovyet ekonomisinin değişik kesimleri arasında emekçilerin dağ ı l ışı 
bakımından önemli değişikl ikler meydana gelmiştir. 

Sovyet iktidarı s ırasında, sanayide, yapı işlerinde, taşıtta, eğitimde, 
ha lk  sağ l ığ ı nda, b i l im ve güzel sanatlarda ça l ışan insanların  yüzdesi 
önemli bir derecede artmıştır. Aynı zamanda tarım alanında çal ışanların 
sayısı yarı yarıya aza lm ıştı r. Buna rağmen ekonominin bu kolunda üretim 
iki buçuk misl i  artmıştır. 

Emek verimliliğinin artışı (Yüzdeler 1928'e kıyasladır) 

Sanayide Yapıda Demir yolu taşıtında 

1 940 31 3 247 269 
1 950 454 309 295 
1955 675 459 41 1 
1 960 927 705 610 
1965 1 .1 63 910 797 
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Bu günkü durumda Sovyetler B i rl iği Avrupanın belli başlı kapitalist 
memleketlerin i  aşmıştır. Fakat sanayide emek veriml i l iği bakımından B i r
leşik Amerikanın gerisindedir. Bununla beraber, bu geri l i k  1913'te dokuz 
misl i  idi. Şimdi 2-2,5 mis l idir. 

Sovyetler Birl iğ inde üretimin arttırı lması her şeyden evvel emek verim
l i l iğ in in artması i l e  sağlanmaktad ı r. Böylece, 1959-1965 yı l l a rı nda, sana
yide sağ lanan emek veriml i l iğ in in artışı, ü retim in  yüzde 67 a rtmasın ı  
sağladı .  

Sosya l ist ta rımda do emek veriml i l iğ i  yüksek b i r  gelişme hızı i le a rt
maktad ı r. 1 965'de ta rım alanında emek verim l i l iği Devrimden evvelki 
Rusyaya kıyasla beş misl i  ve 1 940 o kıyasla 2.4 misl i  a rttı. 

U lusal ekonomide uygulanan buluşların  ve rasyonal izasyon tekl iflerin in 
devaml ı  a rtışı işçilerin işe karşı tutumlarını çok iy i  göstermektedi r. Böylece, 
1966'da 2.800.000 buluş ve rasyonal izasyon teklifi uygulandı. Bu uygula
malar, y ı lda iki mi lyar ruble tasarruf yapma olanaklarını yarttı. 

Genel eğitimin ve emekçi lerin tekni k  formasyonların ı n  gelişmesi, değiş ik 
mesleklerde çal ışanların sayı ları nda meydana gelen değ işikl ik, emek
çilerin teknik ve kültürel seviyelerin in  yükseldiğini  gösteriyor. 

Sanayi, yapı, ve taşıt iş  kol ların ın  muhtaç olduğu kal ifiye işçi i htiyaçla
rı nı sağlamak üzere, 1940 yı l ında çı ra k  ve teknik oku l lar  şebekesi kuruldu. 
1 966 ya kadar 16 mi lyon işçi bu okul larda eğitim gördü. 

Sovyet i ktidarı s ı rasında yüksek kaliteli milyonlarca uzman yetiştiri idi .  

Yüksek ve orta teknik eğitim yapan sivil uzmanların sayısı 

(rakkamlar binle okunma/ı) 

gelişme 1 913  yı l ı  i le  kıyasl ıd ır  

Yüksek ve orta teknik eğ itim 
yapan uzman tam sayısı 

Yüksek eğitim görenler 

Orta teknik eğitim görenler 

19 13  1928 1 965 

190 521 12.066 

136 233 4.891 

54 288 7. 175 

gelişme 
1913 e kıyasla 

63,5 misl i  

36 mis l i  

133 m isli 

Yüksek ve orta teknik eğitim gören bütün uzmanların yüzde elli sekizi 
kadındı r. Hekimlerin yüzde 64'ü, öğretmen ve profesörlerin yüzde 69'u, 
mühendislerin yüzde üçü kadınd ı r. 1965'te, Sovyetler B irl iğinin işçi ve 
memurları n ın yüzde 49'u kadındı .  

Sovyetler Birl iğinde Sosyal ü retimin hızl ı  gel işmesi, ve iş veriml i l iğ in in 
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a rtması, iş gününü azaltma ve emekçilerin istirahat saatlerin in arttırmaya 
imkôn vermiştir. Şimdiki halde, Sovyet sanayiinde gün lük iş saati ortalama 
6,93, ve iş haftasının süresi 39,4 saattır. Bu, dünyada en k ısa iş hafta la
r ından bir idir. 

Bugünkü SSCB 
Gerçekler ve rakamlar 

III. SSCB - Endüstri devleti 

Endüstri ü rünleri hacmi bakımından Çarl ı k  Rusyası dünyada beşinci, Av
rupa'da dördüncü idi .  1 91 3  y ı l ında Rusya sanayii Birleşik Amerikanın 
sanayi ü retiminden 8 defa daha az ü retim yapabi idi .  1 920 yı l ına doğru, 
Birinci Dünya Harbi, emperyalist müdahale ve Vatandaş Harbi yüzünden, 
Rusyanın sanayi üretimi hacmi, 1913  yı l ındakine kıyasla, 7 defa daha azal
mıştı. 

Işte Sovyet halkı bu düzeyden başl ıyorak SSCB-ni çağdaş bir endüstri 
devleti hal ine getirme yoluna girdi .  Bugün Sovyetler Birl iği  sanayi üretim i  
hacmi bakımından dünyada ikinci ve Avrupa'da biri nci duruma geldi. 

En önemli sanayi ürünleri üretimi hacmi 

Olçü i 1 966 i 1913 
1 913  yı l ına 
kıyasla artış 

Elektrik enerjisi M i lyar kvs. 2 545 272,5 defa 
Kömür  Mi lyon ton 29,2 585 20 defa 
Neft Mi lyon ton 1 0,3 265 25,7 defa 
Dökme demir-font Mi lyon ton 4,2 70,3 1 6,7 defa 
Çel i k  Mi lyon ton 4,3 96,9 22,5 defa 
Haddeli meta l ler Mi lyon ton 3,6 76,6 21 ,3 defa 
Demir cevheri Mi lyon ton 9,2 1 60 1 7, 4  defa 
Mineral g übreler 
(şarta bağl ı  birimler) 0,09 35,8 397,8 defa 
Metal kesme ma kineleri Bin adet 1 ,8 1 91 1 06, 1 defa 
Çimento Mi lyon ton 1 ,8 80 44,4 defa 
Pamuklu dokumalar Mi l . M2 1 .817 5.701 3,1 3  defa 
Deri ayakkabı Mil. çift 60 522 8,7 defa 
Toz şeker Bin ton 1 .363 9.700 7,1 defa 
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OIkenin endüstrileşmesi sorunu Pa rti 'nin xıv. Kongresi (1 925) tarafı ndan 
ele a l ınd ı  ve karara bağlandı .  Daha işin başında, Sovyetler Birliğinde sos
yalistçe endüstrileşmenin en önemli özell iği , ana kaynak olara k  memleket 
içi nde işçi leri n ve köylülerin emeği i le  yaratı lan maddi değer ve araçlara 
dayanı lmasıydı. Her şeyden önce ağır sanayi in gel iştirilmesi, üretim a racı 
üreten sanayi kol ların ın  (<<A .. grupu) geliştirilmesi gözönüne a l ındı .  Bu 
sanayi kol la rı en yüksek tempolarla geliştiri id i .  Tüketim mal ları (<<B" grupu) 
ü retimi  de n ispeten yüksek tempolarla gelişti. Sovyet egemenl iği yı l l a rı nd a  
genel sanayi üretimi hacmi 6 0  defa arttırı ld ı .  Bu cümleden olara k, ü retim 
araçları ü retiminde 1 41 defadan fazla, tüketim mal ları ü retiminde de 
20 defadan fazla artış sağ landı .  Sanayiin yüksek tempolarla  gel iştiri lmesi, 
sanayi ürünleri çeşitlerin in  de h ızla artmasın ı  o lumlu yönde etkiledi. 

Sovyetler Birliği sanayiinin dünyada ve Avrupadaki yeri 

1 913  yı l ı  i i 1965 yı l ı  

Dü
'
nyada i Avrupada i i Dünyada Avrupada 

5 4 Tüm sanayi ürünleri 2 i 
8 6 Elektrik enerjisi 2 

2 Neft 2 

(Oretim önemsizdi) Gaz 2 

6 5 Komür 

5 4 Dökme demir-font 2 

5 4 Çel i k  2 

5 4 Demir cevheri 

4 3 Makine yapımı  üretimi 2 

Traktör (15 beyg ir k.) 2" , .  

2 Ağaç materyal i  ihracı , .  l '  

2 Işlenmiş ağaç materyal i  l '  P 

5 4 Çimento 

3 2 Pamuklu dokumalar 2 

4 2 Toz şeker 
(ham maddesi yerli) 

• 1 964 y ı l ında 
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Sovyet sanayii biçok kol lara sahip bir yapı, endüstri bakımından yüksek 
derecede gelişmiş memleketler i çin karakterist ik  o lan b i r  nite l ik  kazan
maktadır. Ağı r  endüstrin in kuru lmasında en çok elektrik enerjisi üretimi ,  
makine yapımı ,  renkli metalü rji ve demir-çel ik  ve ıs ı  sanayii kol ları gel iş
mektedir. Şimdi bu gelişmede en karakterist ik çizgi, sanayi üretiminde, 
bütün ha lk  e konomisi a lan larında tekni k i lerlemenin bel i rleyici anahtarları 
yerin i  tutan e lektrik enerj isi , kimya, makine yapımı  payların ın  hızla a rtt ır ı l
masıdı r. 1 965 y ı l ında bu üç önemli ü retim kolunun tüm sanayi ü retimi 
hacmi içindeki payı % 35'tir. 

Sanayiin ana kolu olan ve halk ekonomisi nin bütün kol ların ı  o lumlu 
yönde etkiliyen m akine yapımı 'n ın i r i  endüstri rayları üzerine yeni  b i r  
kuru luşla oturtu lması, memleketin ekonomik gücünün ve savunma yetene
ğin in a rttı rı lması için şarttır. 1 965 yı l ında Sovyetler Birl iğinin makine 
yapım ı  hacmi, 1 913  yı l ına kıyasla, 480 defa arttır ı lmıştır. Sanayi in diğer 
herhangi bir  kolunda bu derece yüksek gelişme temposu görülmüş deği l 
d i r. Netekim, k ı sa süreler içinde, bu a landa, otomobil yapımı, ü retime 
yarar makineler yapımı ,  uça k  sanayii, demir işleme, kimya, taşkömürü, 
dökme ve prese gereçler, radyo-elektronik, e lektro-tekni k kol ları kuru lmuş 
ve geliştiri lmiştir. 

Sovyet egemenl iğ i  yı l larında elektrik enerjisi ü ret imi hemen hemen 
300 defa arttır ı ldı .  Memlekette sayısı yüzleri aşan güçlü elektrik santra l 
leri kuruldu. Volga boyundaki su-elektrik santralleri ve dünyada en büyük 
olan Bratsk su-elektri k santra l i  bunlar a rasındadı r. 

Sovyetler Bir l iği her bakımdan gel işmiş bir kimya sanayiine sahiptir. 
1 965 yı l ında kimya sanayi in in toplam üretimi 1913  y ı l ındakinin 261 mis l i ne 
ulaşmıştır. 

Sovyet egemenliği y ı l ları nda, dünya sanayi üretiminde Sovyetler Birl i
ğinin durumu kökünden iyileşti. 1966-70 yı l la rın  a rasında bu durum daha 
da iyileşecek ve Sovyet sanayi üretimi 1 ,5 mis l i  daha artacaktır. Sanayi 
üretimi hacmi bakımından Sovyetler Birliği halen Birleşik Amerikan ın  
bulunduğu düzeye hayli yaklaşmış bu lunmaktadı r. Yı l l ı k  ortalama gelişme 
tempoları ve bazı sanayi ürünleri bakımından Sovyetler Birl iği Avrupanın 
başl ıca kapitalist ü l keleri ni ve Birleş ik  Amerikayı geride b ırakmıştır. Kömür, 
demir cevheri, kok kömürü, Dizel ve elektrikli uzun mesafe lokomotifieri 
üretimi bak ımından, ağaç l if leri , iş lenmiş ağaç materyal i ,  çimento, porta
tif ve betonarme yapı parça ları ,  yünlü dokumalar ve hayvansa l yağlar  
ihracı bakımından Sovyetler Bir l iği dünyada birincidir. 

Başlıca sanayi ürünlerinde insan başına üretim m iktarı bakımından 
Sovyetler Bir l iği i le gel işmiş kapita list memleketler arasındaki fark hız la 
aza lmaktadır. Bu a landa Sovyetler Birl iği, komür, demir cevheri, hubu bat 
biçer-döğer'leri, pencere camı, yünlü dokumalar, ba l ı k  ve hayvansal yağ
lar gib i  ü rünler üretiminde Birleş ik  Amerikayı geçmiş durumdadır. 
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1 965 yılında Sovyetler Birliğinde ve bazı kapitalist memleketlerde 
insan başına üretim miktarları 

i Olçü i SSCB 
i B. Ame-

Ingi ltere 
i 

Fransa 
birimi  rika 

Elektrik enerjisi Kvs. 2.198 6.270 3.572 2.1 65 
(genel üretim) 

Neft Kg. 1 .053 1 .978 - -

Gaz M3 561 2.344 272 1 81 

Kömür  (işlenmemiş) Kg. 2.506 2.450 3.489 1 .1 05 

Dökme demir-font Kg. 287 414 322 321 

Çel i k  Kg. 395 626 503 401 

Demir cevheri Kg. 665 468 276 1 .229 

Mineral gübreler Kg. 1 36 257 92,9' 301 
(şartlı b irim) 

Ağaç materyal i  M3 1 ,6 1 ,6 0,06' 0,9' 
(ihraç) 

Çimento Kg. 314 334 31 1 462 

Pamuklu dokumalar M2 25,9 46,4 17,3 23,6 

Yünlü dokumalar M. (boy) 1 ,6 1 ,3 3,8 2,3 

Toz şeker Kg. 38,7 23,6 1 5,8 43,8 

Hayvansal yağlar Kg. 5, 1 3,2 0,5' 9,4 
(aile işletmeleri n in 
ü retimi de dahi l )  

* 1964 yı l ında 
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ıtalyan komünistlerinin göçmenlik üstüne 
bir konferansı 

Geçen Oca k ayının 7 ve B'inde, ıtalyan Komünist Pa rtis inin teşebbüsü 
i le, Romada göçmenl ik meselelerine ayrı lmış  u lusal  bir konferans top
landı .  Bu konfera nsa, bütün ıtalyadan, yurdun orta bölümünden, Vene
d ikten, Friuldan, ısviçre, Fransa, Batı Almanya,  Belçika, lüksemburg ve 
Hollanda gibi  ıta lya n göçmenliğ in in kuvvetli olduğu Batı Avrupa memle
ketierinden üç bine yakı n delege katı ld ı .  Konferans, özel l ik le Orta italyada 
Parti örgütleri nin seferber edil mesi ve temelde gösreri len büyük bir  gay
retle hazı rlanmıştı. Bu faal iyet, eskisine kıyasla daha az olmakla beraber 
göçmenlerin, yıl sonu bayramlarını  a i lelerin in  yanında geçirmeye gelme
leri ile kolaylaşmışt ı .  Bundan başka, bir çok teşkilatın göçmenler ve ai le
leri a rasında gösterdiği geleneksel faal iyetin de bu işi kolaylaştırma kta 
rolü olmuştu. 

Parti şu belerinde ve daha başka yerlerde bi nden fazla halk  toplantı ları 
ya pı ld ı .  lecce (Alessano), Bari (Ruvo di Publia), Foggia, Cosenza, Reggia 
Calabria, Catanzaro (Pati l ia Policastro), Avvelino Salerne, Aqui la,  Sassari 
(Mara), Forli, Massa Carrara (Vi l lafranca), Pesaro Udine (Tolmezzo) ve 
T revisede ve daha başka yerlerde geniş ha lk  toplantı ları ya pı ld ı .  Fog
gia'da çok sayıda ha lk  gösterileri s ırasında hükümetin, göçü durdurmak  
veya yavaşlatmak maksadıyle, işsizl iğe karşı tedbirler almasını  isteyen b i r  
istidayı 30 binden fazla insan i mzaladı .  Benevent'te B i r l i k  Komitesinin 
davranış ı  i le,  öğrenciler başkan Saragata gönderdikleri b inlerce posta 
ka rtı i le, iş  arayan gençleri n göçünü s ın ı rlamak maksadıyle taşrada yeni 
sanayı işletmeleri kurulmasın ı  istediler. Caltanissetta'da yöresel bir  Sicilya 
göstesi yapıldı. Kol ünist ve öteki sol belediye başkanlarının davara nışı  i le

' 

g öç hareketin in  kuvvetli o lduğu Orta italyada göçmenler şerefine yığın 
yığın gösteriler, toplantı lar  ve kabuller tertiplendi. 

Forli ,  Novare ve Torina i l lerinde buna benzer gösteri ler terti plendi. 
Konferansın hazırlanması, b u  orada ısviçrede, Fransado, Belçikada, Batı 
Almanyada, ve göçmenlerin bu lunduğu daha başka memleketlerde ter
tiplenen toplantı larda yüksek bir  politik ve ideoloj i k  seviyesi belirdi .  Bu 
toplantı lar  aynı za manda önemli sayıda insanı seferber etti, ve birleştirici, 
bir l ikçi bir nitel i k  kazandı .  Bu topla ntı lara belediye ida releri seviyesinde, 
italya Proletarya Birl iğ i  Sosyalist Partisinden, Birleşik Sosyalist Partis ine 
kadar, bütün öteki sol pol it ik akımlar katı ld ı .  

367 

TÜSTAV



Hava n ı n  bozu k luğu, dolayısı  i le  Abeuzz lardan,  Mol izden, M a rchesden 
ve O mbriyadan delegeler gelemed i ler. Buna rağ men konferansı n m i l l i  ve 
temsi l i  bir nite l iğ i  va rdı .  Ça l ı şma l a rı da heyeca n l ı  bir hava içinde geçti .  

Bu konfera nsada, Fra nsa, Belçika,  Batı Al manya, lüksemburg Komünist 
Parti l eri i l e  l şviçre Çal ışma Pa rtisi  temsi l ci l eri de hazı r bu lundul a r. Açı l ı ş  
konuşamsını  ı ta lya n Ko münist Pa rtis i  Merkez Ko mitesi üyel erinden Na po

Jeone Colaja nn i  ya ptı . ita lyan Kom ün ist Pa rtisi yönetici lerinden G iorg i o  
Amendola son uçla rı ç ıka rd ı : Konuş malara 2 6  yoldaş katı ld ı .  Bun lar  a ra
s ında ıta lyan Kom ü n ist Pa rtisi  yönetici leri nden Gera rdo Chiaromente ve 
Ca rlo Galuzzi, ressa m Ernesto Trecconi,  yazar ve ressa m Ca rlo levi va rd ı .  
Federa l Alma nyada, Fra nsada, ı sviçre v e  lüksembu rgda büyü k m a k i n e  
y a p ı  fa bri ka l a rında,  çel i k  dökümha neleri nde ve madenierde ça l ışa n işçi
lerin nutu kla rı derin  b i r  etki  ya ptı . Mel issa, lucera,  San Giva n ni ve Fiore 
beled iye başka n l a rı n ı n  sözleri çok duyg u l u  ve iç l i  id i .  Fio re bölgesi, ı sviç
redeki feci Mattma rk kazas ına kurban g iden ita lyan işçi leri a i l eleri n i n  b i r  
delegasyonu tarafı ndan tems i l  ed i l m işti. 

Konfera ns, toplanmasına sebeb olan meseleleri i nceled i : Bir yandan 
ita lya n  h a l k  oyu nun i lg isi n i  yığ ı n l a  göç etmeni n ağı r  sonuçla rı ü zerine 
çekmek, b i r  yandan da hükü met çevreleri n in,  öze l l i kle  sol u n  o rtasında 
o l a n l a rı n  izledi kleri pol it ik  ve ekonom i k  yöne ka rş ı  savaşı  kuwentlend i r

men i n  gereğ i n i  tesbit etmek. Demek o luyor ki ,  konferansı n başta gelen 
konusu g öç ha reketi id i .  Bu konu, ita lya n top l u m u n u n  temel ve acele 
çözüm bekleyen so ru n l a rı i le  s ık ı s ı kıya bağ l ıd ı r. Bu soru n l a r  iş  bulma ve 
tarı m meseleleri i l e  bağ l ı  olduğu g i bi ,  memleketi n ekonom i k  gel işmesi n i  

demokrati k b i r  şeki lde prog ra mlaştırma zoru n l uğ undan çıkan meselelerle 
de bağ l ı d ı r. 

ita lya n M i l let Mecl is inde kon uşulma kta o lan beş yı l l ı k  p lôn ı  e le a l a n  
Na poleone Golajann i  ş u n l a rı söyledi : «Plô n  1 966 i le  1 970 yı l l a rı a ras ında 

göçmen sayıs ında 300.000 kada r b i r  aza l mayı, Orta Ita lyayı terk ed ip  te 

Kuzeye göç edenler  sayıs ı nda ise 330.000 b i r  azal mayı g öz önünde tutuyor. 
Fa kat ekonomi k d üzen iç in  öngörd ü kleri ve öteki rakka m l a r, p l ô n ı n  b u  

hedeflere u laşmayacağ ı n ı  a n l a maya yetiyor. Ta rı m reformu hakkında her

hangi  b i r  söz yo ktu r. Oretici yatırı m l a rı n  bölgelesel dağ ı l ı m ı  hakkında her
ha ngi  b i r  işaret yok. Prati kte bu.  Orta ıtalya nın geçmişte o lduğu g i b i  men

faatleri n in  Kuzeyin gel i mesine ta bi  tutu lduğu a n la m ı n a  ge l i r. Orta ita lya 
Kuzeye insan,  ta rı m ü rün leri ve ham madde sağ la m aya deva m edecekti r 
demektir. Yine p lôna göre, Kuzeyle Güney a rasında iş dağ ı l ı mı 1 970'de, 
1 965'e o lduğu g i bi ka lacaktı r. Göçmenler hakkında ve ri len ra kka m keyfi 
kıymetlendi rmelere ta bi o lmakla bera ber, Orta ıta lyada ta rı m sektörü n ü n  
d ı ş ı n d a  650.000 kişi i ç i n  yeni iş  b u l m a k  i c a b  etmekted i r. Oysa p l ô n ı n  
yatı rı m rakka m l a rı b u  hedefe h iç  b i r  za man va rı l a mıyacağ ı n ı  göstermek

ted i r. Plô n ı n  verdiğ i  işa retler, gerçek d u ru m u  g izlemek denemesinden 
başka b ir  şey değ i l d i r  ... 
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Giorgio Amendola ise ka panış  nutkunda ş u n l a rı bel i rtti «Neoka pita l izm 
methiyeci leri n i n  tekn i k  ve ekono m i k  i lerlemeleri n i  övd ü kleri ıtalya, Avru pa 
Orta k Paza r memleketleri içinde i nsa n i h ra c  eden tek memleketti r. Göç
menleri n acı ve mahru miyetle ri memlekete mi lya rl a r  sağ lamaktad ı r. ıtalya 
a nca k b u  « tica ret» sayesinded i r  ki, d ı ş  tica ret dengesin i  kô rla ka pa mak
tad ı r. Son on y ı l  iç inde göçmenlerden elde ed i len 5.000 mi lya r l i ret. 
para kred i s ista m i n i n  temel i  o l muştur. Bu temel üzeri nde memleketi miz in  

ka pita l i st g el işmesi sağ la n mıştı r ıta lya, Orta k Paza rı n insa n ih raç eden 
ve insa n l a rı tica ret kon usu ha l ine  geti ren tek mem leket id i r. ıta lya n ka pi
ta l izmin in  özel  n itel iğ i n i n  o n u n. geçen yüzyı l iç inde ita lyan b i rl iğ in in  ger
çekleşme şek l ine ve gel işmesi n i n  geci kmiş o lmasına bağ l ı  o lduğunu u n ut
m a k  isteyen lere bunu hatı rlatma k yeter.» 

Konfera ns. başl ıca ve ıtalya n ı n  u l usal  meselesi o l a ra k  göç a k ı m ı n ı  e le 
a ld ı  ve iç göçle dış  göç a rasında mevcut i l işki ler üzerinde d u rd u .  Oteya n
dan konfera ns d ış  memleketlere göç eden işçi lerin soru n l a rı n ı  da e le  a l d ı .  
Mesele ita lyan işçi leri n i n  göç etti kleri memleketlerde, işçi sı nıfı n ı n. demok
rasi, ba rış ve sosya l izm u ğ u rundaki savaşına ya rd ı m  için oynayaca kla rı 
rol üzerinde top lan ıyord u .  Bu. h er şeyden ewel 2.200.000 ıta lyan işçis in i n  
yaşadı ğ ı  Batı Avrupa ü l keleri i ç i n  öne m l i  i d i .  Konfera ns, ita lyan göçmen
l eri n in  çal ı ştı kla rı memleketleri n işçi ve demokrati k h a ra ketlerine katı l ma 
l a rı n ı n  büyük önemini  bel i rtti. Bu mesele üzeri nde göçmen yoldaş l a r  ve 
G i org io Amendola ka pa nış  n utkunda ısra rla d u rd u l a r. 

Amendola yoldaş, faşizm devri nde parti mizin,  g iz l i  ça l ış m a k  yada d ışarı 
göç etmek zoru nda kal a n  bi rçok başka parti ler g ib i  b i r  küçük sekta h a ra 

keti h a l i ne gel medi, ded i .  Çünkü ,  Avru pada b u l u n a n  ita lya n göçmenleri 
a ras ında büyük b i r  polit ik kuwet, besleyici b i r  orta m b u l d u k. «Geçmişte 
olduğu g i bi bu g ü n  de, patron l a rı n  ve po l is lerin keyfi ha reketlerine ka rş ı  
koymanın. memleket hasreti n i  u n utmanın ,  ve yaba ncı ü l kelerde kendi n i  
tecrit edi l m iş h issetmemen in  en i y i  yol u  g ö ç  e d i l e n  memleketi n işçi s ı n ı 

fı n ı n  sendika v e  polit ik savaşlar ına katı l m a ktır. Bizler, g ö ç  eden işçi lere 
her za man kendi  kendi lerin i  tecrit etmemelerin i ,  Fra nsa, Batı Almanya 
Belçika ,  ı sviçre, Güney Ameri ka.  Ka nada ve Avustura lya i şçi leri i le be

raber savaşmala rı n ı  etki lemeye ça l ışt ık. ıta lya n işçisi nerede b u l u n u rsa 
b u l u nsun her yerde bir olan ve insan emeğ i n i  söm ü ren orta k düşman 

kapita l izme karş ı  öncü b i r  savaşçı o l m a l ı d ı r. Dün b i r  yoldaş Batı Al man
yada ça l ıştığ ı  fabrikada,  i ş  yer i  komitesine  seçi ldiğ i n i  söyledi .  Bu olay 

bizi  hem heyeca nland ı rd ı  hem de g u ru rl a n d ı rd ı .  Işte o Batı Almanyada 
ki. Komün ist Pa rtis i  g iz l id i r. Bundan otuz y ı l  ewel faşizmi besleyen kuwet

l e r  bu g ü n  de intikam hiss in i  gel iştirmekted i rler. H ristiyan Demokrat lar  ve 
Sosya l - Demokratla r ittifa kı, son seçi mlerde görü l d ü ğ ü  g ibi neonazizm i n  
g ü n  ı ş ı ğ ı n a  çı kması n ı  v e  b a ş  ka l d ı rmas ın ı  kolaylaştı ra n şartla rı yaratma k

tad ı r. Batı Al manyada savaşı laca k düşman nazizm in  kötü meyveleri o lan 

ı rkçı l ı k  vı yabancı  d üşma n l ı ğ ı d ı r. Işte böyle b i r  Batı Alma nyada ıta lyan 
komün istleri emekçi y ığ ı n l a rı tarafı ndan seçi l mekted i rler. Bu. m i l letlera rası  
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dayanışma ve kardeşl ik  elema nıd ır. Böylece Avrupanın bu bölgesine 
hôkim olan ve Orta k Pazarı doğuran ve onu kendi çıkarlarına göre ida re 
eden tekelci kuwetlere karşı. Avrupa emekçileri nin ortak savaşı için şart
lar yaratı l mıştır. Bu orta k savaşta Avru pa n ın  şerefli mukavemet gelenek
leri. tekellerin enternasyonaline karşı Avrupanın birliği için savaşta tekra r 
canlandır ı lmışt ı r.» 

«Belçikada ki büyük g revlere. Fransadaki maden işçileri g revine. Cezayir 
harbine karşı savaşlara. Pariste Amerika nın Viyetnam saldırıs ına karşı 
terti plenen gösterilere italyan işçilerin in de katı ld ığın ı  öğrendiğimiz za
man. biz bu ortak savaşta bi rleş ik  bir  Avrupanın temel lerin i .  Avrupa halk
larının gerçek birl iğ in in şart ın ı  gördük.» 

Giorgio Amendola. Fransa. ısviçre. Belçika. Batı Almanya ve Lüksem
burg komünist partileri temsi lcilerini ka rdeşçe selamladı.  ve ortak d üş
man kapital izmi yenme savaşında. proleta rya enternasyonalizmi anlayışı 
i le yaba ncı düşmanl ığını  yenme ve enternasyonal kardeşliği doğru lama 
işinde onla rın  gösterdiği yard ıma ca ndan teşekkür etti. Amaendola yoldaş 
ayrıca. konfera nsın ödev olara k  göçmen komünistlerin kardeş partiler ve 
bizim parti ile bağların ı  kuwetlendi rme ödevini de belirtti. Çünkü eylem 
s ı rasında yoldaşlarım ız daha kuwetli ve daha kabil iyetli o luyor. emekçi 
göçmen yığınları bir a raya gelmek ve kendi menfaatlerini savunmak. barış  
ve sosyalizm iç in savaşmak uğrunda seferber ol mayı öğreniyorlar. 

Göçmen hareketi hakkı nda tertiplenen u lusal konferans ıtalyan bası n ın  
d a  d ikkatini çekti. Basının yorumları. komünistlerin emekçi göçmen yığın
ları a rasındaki va rl ı klarından hükü met ve kapital ist çevreleri n duyduğu 
endişeyi yansıtıyordu. ıtalyan büyük burj uvazisinin organları .  mesela. 
(orriera de/Ja Sera hükümetin göçmenlere karşı politikasın da, özell i kle 
yard ım ve sosyal destek konu ları nda ağır  hareketten sikôyet ediyorlardı .  
Bu gibi  gazeteler komünist davranışın ın  önemini ve a ktüel l iğini  kabul 
etmek zoru nda kaldı lar. «Komünistlerin davra nışı için zaman elverişli ola
bi l i r. yazıyordu (orriera de/Ja Serra. çünkü dışa rdaki göçmenlerimiz için 
zor b i r  devir a çı laca ktır. Batı Alma nyada Alman işçileri a rasında işsizl iğin 
a rtması öngörüı üyor. (Işsizl iğin b i r  mi lyona varocağı söyleniyor.) Oysa 
Fransa ve Ingi lterede işsizl i k  daha şi mdiden gen işlemektedir. 500.000 ita l 
yo n işçisi n in  yani  bütün işçi sayısı n ın  dörtte b ir in in  ıtalyan olduğu ı sviçre. 
italyadan göçmen olarak gelenleri n  sayısını  yılda yüzde beş azalttı. Demek 
oluyor ki. gelecek y ı l lar  içinde göçmenlerimizin geri gel mesi ve onlar ın 
işe yerleşti rilmesi meselesi doğacakt ı r.» Ve gazete şu sonuçları çıkarıyor :  
«Hükümeti n genel politikası bu yeni duru m  karşısında gözlerin i  kapa mak  
olmamal ıd ır. Bu yeni mesele bizim göçmenlerimizin eski meselelerine i lave 
ol maktadır. Komünistlere yeni ve i lôve bir  manevra imkônın ı  hediye etmek 
istemiyorsa hükümet bu meselede gözlerini kopa mamal ıd ır. 

Konferans ıtalyan partileri ; özel l ikle Hristiyan Demokratlar ve Birleşik 
Sosyo l ıst Partisi tarafından büyük bi r  i lg i  i le karşı londı.  Bu partiler. göç-
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men işçilerin ve ai lelerin in i htiyaçların ı  da ha esaslı  b ir  şekilde ele a lmak 
zorunda kal ıyorlar. ıtalyan Komü nist Partisine gelince, konferans yığ ın lar  
arasında büyük bir  politik faal iyetin, ve büyük bir  teşkı lôtlanma gayretin in  
sonucu oldu.  Fakat konferans aynı  zamanda b i r  hareket noktası olmalıdır. 
ıtalyada işsizliğe karşı b i r  yığın savaşının, u lusal politikaya yeni bir yön 
vermek ve herkese iş bu lmak savaşı için yeni bir hareket noktas ı .  Göçmen 
kom ünistlerin, ıtalyan işçilerin in göç etti kleri Batı Avrupa memleketlerin in  
ekonomik  ve politik savaşlarına daha a ktiv ola ra k  katı lmaların ı  sağlama 
savaşı için de bir  hara ket noktası. 

Alvo FONTANI 
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B A S K ı YA 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  

Kolümbiya yurtseverlerine özgürlük! 

Geçen 1 0  Mart günü Kolümbiyanın değ işik şehirlerinde komünistlerden 
ve öteki muha lefet g ruplarına mensub olanlardan 300 kişi tutsa k edildi. 
Tutsak edilenler arasında Kol ümbiya Kom ünist Partisi Merkez Komitesi 
Birinci Sekreteri Gi l berto Vieira, Parti Merkez Komitesi ve Komünist Genç
l i k  Birl iği üyeleri, Sendika ida recileri, eski m i l letvekil leri, serbest meslek 
temsilcileri, profesörler, gazeteciler hatta iktidar  partisi temsilcileri bulun
maktadırIar. Polis, tutsak edi lenlerin evlerinde, Komünist Partis inin ve 
Kolü m biya Işçi Sendika ları Konfederasyonu merkez ve şubelerinde a rama
lar  yaptı. Propaganda materyeli ve yayın lar  pol is  tarafından al ındı .  Şu 
son günlerde polis, «yı kıcı faa l iyetten . .  ötürü bütü n memlekette insan avına 
çıkmıştı r. 

Kolümbiya resm i  makam ları bu keyfi eylemleri geri l la hareketin in  can
lanması i le  izah ediyorlar. Geri l la  hare ketin in  canlanması sonucunda 
hükümet birl ikleri ağır kayıplara uğradı la r. L1eras Restrepo hükü meti 1 965 
Mayıs ayında i lôn ettiği s ık ı  yönetimle elde ettiği olağan - üstü yetkilerle 
yetinmeyerek, tehl i kel i  hal ilôn etti ve esasen bir hayli budanmış alan 
basın özgürlü klerini ortadan .  kaldırd ı .  Hükümet aynı zamanda geri l la lara 
karşı şavaşlara yeni bir  h ız  verdi .  Bu yeni hareket, 1 964 Mayısında köylü 
savunma bölgesine karşı g i rişi len sald ı rıdan bu yana en şiddetiisi idi .  

Hükümet tutsak edi len komünistleri toplama kamplarına sürmek ve onları 
şu  suçlarıo suçlamak niyetindedir :  Bir  terör ve şiddet kampanyasına baş
lamak. «Ya bancı bir  memlekette kurulmuş bazı entri kaları .. teşvik etmek. 
Maksat onları hemen sonra askeri mahkemelere sürmek ve bu yeni oyuna 
legal  bir biçim verere k tutsa k  edilenleri mahküm etmektir. 

Diktatörl ükleri açı k olan hükümetler bi le, L1eras Restroponun .. geniş 
demokrasi .. s inin ş imdi yaptığı gibi geniş bir baskı kampanyasına g i rişe
memiş lerdi .  Muhalefetin en savaşkan g ruplarına karşı g i rişi len bu teşeb
büsler, hükümetin a rta n zaafı n ı  ve halkın hükü metin ekonomik politika
sına karşı g ittikçe kabaran memnunsuzluğunu  göstermektedir. Halk, h ükü
metin kendi öz memleketin in  geniş ta rı m bölgelerine karşı Pentogonun 
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plônlarını uygulayara k  g iriştiği i nsanları y ığınla yok etme gibi  canice bir  
ha rpten de memnunsuzlu k  duymaktadır. 

lIeras Restreponun en son keyfi ha reketi egemen çevrelerin mi l itarist
lerine tanıdığı yeni imtiyazlard ı r. Bu, aynı za manda öyle bir kozdur ki,  
lIeras Restrepo bununla Punto Del Este Amerika devlet başkanları kon
terasında yeni  bir «yardım» elde etmeyi umut etmektedir. Bu, aynı za
manda sosya l ist memleketlerle, özel l ikle Sovyetler Birl iği  ile ticaret i l iş
kileri kurma teşebbüslerini tarpi l l iyecek bir manevradır. 

Komün ist idareci lerin in tutsak edi lmesi, bütün muhalefet g rupları nda 
kuvvetli protestolara sebeb o ldu .  Bu g ruplar, bütün tutsak edi lenlerin ser
best bırakı l masını ,  ve basit demokratik özgürl ü klere saygı gösteri l mesin i  
istemekted irler. Devrimci Liberal Hareketi, M i l l i  Halkçı Birl iği  mi l letve
ki l leri Kongrede bu mesele etrafında sert münakaşalara g iriştiler. Sen
dika ların  bir l iğini sağlamak için kurulan Mi l l i  Komite, Universite Men
supları Ulusal Federasyonu - Kalümbiya öğrencilerini temsi l  edebilen tek 
teşki lôt-hükümetin bu kanunsuz haraketi� i suçladı lar, ve ha lkı ,  egemen 
sınıf ları n  daha i leri g itmeleri n i  engel lemek için birl iğe çağ ı rd ı lar. Demak
ratit Hukukçular Birliği, politik tutsa kların serbest b ı ra kı l maların ı  sağla
mak ma ksadıyle a ra bulucu luk  teki l ifinde bulundu.  

Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Alva ro Vaskuez şunları yazı
yor: Yeni bir duru m  yaratı lmıştır. Bu duru m  özel l ikle, öncü devri mcilere 
yeni sorumlu lu klar yüklemektedi r. Bu politik darbelerin maksadı aç ıktı : 
Parti mizin Merkez Komitesin i  yıkmak, teşki lôtını parça lamak ve faalyetini 
felce uğratmak. Fakat gerici l i k  bu hedefine ulaşamadı ve hiç bir zaman 
da ulaşa mıyaca kt ı r.» 

Partimize gerici l i k  tarafı ndan i ndiri len darbe, bütü n devrimcileri bütün 
demokratları keyfi ha rekete ve g erici l iğe karşı savaşı kuvvetlendirmeye 
yönetmektedir. 

A. De/gado 
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O Z E L  S AY F A L A R ı M I Z 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesinin 

çAG R I S ı  

Memleketimizin bütün işçilerine. köylülerine. aydınlarına. 
er ve subaylarına ve bütün T ü r  k halkına ! 

Savunma maskesine bürü nerek Türkiyeyi emperya listlerin b ir  saldırı yığı
nağı hal ine getiren saldırgan NATO paktı ve özel l ikle Birleşik Ameri kan ın  
d i kte ettiği i k i l i  anlaşmalar. bugün memleketi mizi yeni  ve  korkunç bir  harp 
felôketiyle yüzyüze getirmiştir. 

Yakın Doğ uda bütün dünyayı sorabi lecek bir harp havası esiyor. Sömür
geci emperyal ist devletlerin bu bölgede gözcülüğü ve harp kışkırtıcı l ığ ı  
rolünü oynıya n ısra i l  hükü metin in  geçen Nisa n  ayında Suriye Arap Cum
huriyetine karşı g i riştiği son s i lôhl ı  sald ı rı provasından sonra isra i l  ordusu , 
bugün yeniden Suriye s ın ı rlarına yığı lm ış. memlekette seferberl i k  i lôn 
edi l miştir. 

Bu saldırı hazırl ığ ın ın  as ı l  tertipçileri olan Amerikan ve I ngi l iz emperya
l istleri. Suriyenin ve onu destekleyen Arap devletlerin in savunma tedbir
lerine karşı Ya kın Doğ udaki bütün askeri kuvvetlerini. Akdenizdeki Ame
ri kan a ltıncı korsan fi losunu. Türkiyedeki NATO ve Amerikan a skeri üslerini 
Suriyeye ve Arap ü lkelerine karşı harekete hazır bir d uruma sokmuşlard ı r. 
Topraklarımızda. sözde savu nma için kuru lmuş yaba ncı askeri uçak o lan
l arı. atom ra mpoları ve bütün sald ı rı yuvaları. önceden tasarlanan gerçek 
hedeflerine çevi ri imiş ve ha rekete geçmeye hazırlanmışt ır. 

Bütün Arap devletleri ve diğer ba rışsever ü l keler. sald ırıya uğrıyacak 
Suriye Arap Cumhuriyetinin yard ımına koşaca kları nı i lôn etmişlerdi r. Em
perya lizme karşı mi l l i  kurtuluşları.  bağ ımsızl ık ları ve güvenl ikleri için sava
şan halkları n  en güveni l i r. en güçlü ya rdı mcısı Sovyetler Birl iği. kend i  
s ın ı rlarına doğrudan doğruya bitişik o l a n  bu bölgede barış ı n  v e  güven
l iğ in Sovyet halkı için hayati bir önem taşıdığ ın ı  belirtmiş. Arap halk ların ı  
destekl iyeceklerini açıklıyon. bütün barışsever devletlerle bir l ikte Suriyenin 
yardı m ına koşacağın ı .  Ya kın Doğ uda bir  harp tutuşturmıya ça l ışanları n  
Sovyetler Birl iğinin kesin davra n ışıyla karşı laşacakların ı  i l ô n  etmiştir. 

AP hü kümetin in. sa ld ırgan emperyalist devletlerle askeri iş birl iği politi
kasında ayak diremesi. Su riye ve diğer Arap ü lkelerine sald ı rm a k  için 
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a la rm işareti a lan  topra kları mızdaki askeri yabancı üsler memleket imizi 
büyük bir  felôketin eşiğine getirmiştir. 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, memleketimizin bütün işçile
rin i ,  köylü lerini,  aydın ların ı ,  er ve subayların ı  ve bütün Türkiye halk ın ı  bu 
çok teh l i kel i  duru m  karşısında uyan ık  olmıya, b u  tehl i keyi önlemek için 
g üçbirl iği yapmıya çağ ı rıyor. Memleketimizin, ha lkım ızı n va rl ığ ı  ve yokluğu 
söz konusudur. Türkiye Komünist Partisi bütün Türkiyenin  kaderini e l lerinde 
tutanları b u  korkunç gerçeyi an la maya çağ ırıyor. 

25. V. 1 967 
TORKIYE KOMLINısT PARTISI MERKEZ KOMiTESi 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesinin 

K A R A R I 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, Avrupa Komünist ve Işçi Par
tilerin in  Karlovi-Vari konferansını  büyük bir i lg i  i le  izleyerek ve konferansın 
belgelerini i nceleyerek 5. 5. 1 967 günkü toplantısında aşağıdaki kararı 
a l mıştı r :  

Mi l letlerarası komünist ve işçi hareketinde önemli b ir  olay olan Avrupa 
komünist ve işçi partilerin in  Karlovi-Vari Konferansı  proleta rya enternas
yona l izmine bağl ı l ığ ın, sald ı rgan emperyal izme ve gerici l i k  politikasına 
karşı, barış, demokrasi, mi l l i  bağı msızl ı k  ve sosyal izm uğru nda m ücadele 
azminin,  bu mücadelede sıkıca daya nışma, bi rleşme ve bütü n devrimci ve 
barışçı kuwetleri b i rleştirme gayretin in  yeni bir  belirtisid i r. Konferansın 
.. Avrupada Barış ve Güvenl ik» B i ld i risi ,  mi l letlerarası sosya l-ekonomik ve 
politik hayatta yeri ve etkisi büyük olan Avrupa kıtasında barışın ve güven
l iğ in  sağla n ması için açık ve geniş bir mücadele programıd ı r. 

Türkiyenin kaderi Avru pada barışın ve güvenl iğin kaderiyle doğrudan 
doğruya ve sıkıca bağl ıd ır. Ka rlovi-Vari Konferansının belgeleri biz Türk 
komünistleri için ayrı bir değer ve önem taşımaktad ı r. Konferans, Avru
pada barışın ve güvenl iğin sağlanması uğrunda başarı l ı  b i r  mücadele 
için kapital ist ü l kelerde işçi s ınıf ının birliği, sendikaların,  çeşitli emekçi 
ta bakalarını ve ba rışsever kuwetleri bir a raya toplayan kuru l uşların hare
ket bir l iği  üzerinde önemle duruyor. Anti-emperya l ist, barışçı ve i lerici 
kuvvetlerin, bu kuwetleri temsi l  eden politik ve sosyal kuruluş ların emper
ya l izme, gerici l iğe ve harbe karşı mücadelede hareket birl iğ i ,  memleketi
mizin bağı msızl ığı ,  güvenliği,  hattô va rl ığ ı  için bugün hayati bir zoru n l u k  
olmuştur. 
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Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi. Karlovi-Vari Konferansının.  
dünya komünist hareketinde birliğ in kuvvetlendiri l mesi. Avru pada ve bütün 
dünyada barışın ve g üvenl iğin sağ lanması için mücadelede yeni bir  başarı 
olduğunu bel irt ir  ve Konfera nsın bütün belgelerini tasvip eder. 

TüRKIYE KOM UNIST PARTISI MERKEZ KOM ITESI 

Avrupada barış ve güvenlik 

Karlovi Yari Konferansına katılan Avrupa komünist 
ve işçi partilerinin 

B I LD i R i s I  

Biz. Ka rlovi Vari de toplanan Avrupa komünist ve işçi partileri temsil
cileri. halklarımızın ve halklararası işçi s ın ıfı dôvasın ın geleceği için taşı
dığımız sorumluluğu anl ıyara k  barış ın korunmasını  kıta mızın bütün halk
ları için en önemli sorunu sayıyoruz. Biz. ş imdiki  durumu birl ikte görüşmek. 
fikir değiş-tokuşunda bulunmak ve Avrupa g üven liği savaşında bütün 
barış ve i lerici güçlerin birleştirilmesine yard ı m  eden yolları ve usul leri 
hep bir l ikte çizmek için karşılaştık. 

Son y ı ı ıardaki tecrübe. komünistlerin. bir dünya harbinin kaçı n ı lma z  
olmadığı .  bu harbin dünya sosyalist toplumunun. halklara rsı işçi s ınıf ının. 
mil l i  kurtuluş  hareketin in. harb� karşı  olan bütün devletlerin. bütün barış
sever güçlerin ortak çaba larıyla önlenebi leceği tezinin doğruluğunu gös
terdi. Bu kuvvetler hayli büyüdü. Fakat bununla birlikte Amerikan emper
yalizmin saldırganl ığ ı  da şiddetlendi. 

Saldırganl ığ ın ve gerici l iğin esas gücü ola n Birleşik Amerika. ta rih in  
tekerleğ ini  geri çevirmek ve halkların kendi kaderlerine kendilerin in  buyruk 
olma haklarını yoketmek yeltenişlerinde bulunuyor. Lôtin Amerika. Asya 
ve Afrika devletlerin in içişlerinde kabaca karışıyor. Viyetnam halkına 
karşı. ş imdi bütü n d ünya barış ı  için en  ciddi tehl ike olan iğrenç saldı r
ganl ık  harbini genişletiyor. 

Bu duru mda Avrupada emperyalizm güçlerine karşı savaş daha büyük 
önem kazanıyor. Bu savaşta her başarı. ya lnız dünyanın bizim kesimimizde 
devamı barışa doğru bir ad ım deği l. emperya lizmin bütü n yeryüzü nü çev-
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relediği,  birbirine sıkı sürette bağ l ı  saldırgan askeri paktların siyasi kuv
vetine ve sistemine yeni bir darbedi r. 

i ki dünya harbini başından geçiren Avrupa, yine endişeli b ir  bölge ola
ra k kalmaktad ı r. Burada emperyal ist cephenin ve sosyalist toplumun esas 
kuvvetleri karşı karşıya durmaktad ı r. Ara larında bir  s i lôhl ı  ça rpışma nın,  
total n ükleer ha rbe çevri l mesi teh l ikesi vardır. Bu tehl ike Avrupa halk la
rın ın  bütün hayatı na yük o lmakta, toplumsal ve ekonomik  gelişmeye kös
teklemekte, ha lk lararası m ünasebetleri zehi rlemekte ve si lôhlanma ya rı 
ş ında büyük maddi a raçların harca nmasına sebebolmaktad ı r. Bazı Av
rupa devletleri nin,  mi l l i  kurtuluş hareketini ezmek maksadiyle teşkilôt
landırd ı kları askeri müdahale de gergin l ik  yaratmakta ve barışı tehl i keye 
sokmaktad ı r. 

Başında Birleşik Amerika bulunan emperyalist devletler I kinci Dünya 
Harbinden sonra, sosyalist memleketiere ve kapital ist ü l kelerdeki demok
ratik harekete karşı yöneltilen Kuzey Atlantik Paktı nı yarattııa r. Bu,  Avru
panın, birbirine karşı duran askeri bloklara parçlanmasına sebeboldu. 
Emperyal istler, Federal Almanya Cumhuriyetinin haddinden fazla s i lôhlan
masını  gerçekleştirerek ve bütün Almanyayı temsil etme gibi  kanuna ayk ı rı 
isteklerini  destekliyerek ona ön safhada komü nist a leyhtarı kale rolünü 
hava le  etti ler. Böylece Federal Almanya Cumhuriyeti bütün Avrupada 
barış ve g üvenliği  tehdit eden gergin l ik  ocağı haline geldi. Başına inti
kamcı ve mi l itarist kuvvetleri yerleşen Bon devleti. Birleş ik  Amerikanın 
Avrupadaki umum stratej isinin esas dayanağına çevri ld i .  Sa b ı k  Hitlerci 
subayların  emri a ltında bulunan Federal Almanya Cumhu riyeti ordusu 
kuvvetlerinin büyümesi, askeri hazırl ı kla rı n  genişlediğini göstermekted ir. 
Federal Almanya Cumhuriyetinde Almanya Komünist Partisin in faa l iyeti 
yasaktır, d iğer demokratik ve barışsever teşki lôtlar ta kibedil mektedi r. Ote 
yandan ise koyu sağcı ve faşist güçlerin geniş hareket saha ları vardır. 
Bunları n  g ittikçe büyüyen tesiri faşizmin saldırgan mi l itarizmle daima 
elele yürüdüğünü acı tecrübeden öğrenen Avrupa toplumunu çok endişe
lendirmektedir. 

Soğu k  harb, bütün Avrupa kapita l i st memleketlerindeki monopolları n  
demokrasiye karşı hücum etme a leti, emekçilerin hayat şartlarını iyileş
tirme savaşını ezme ve sosyal kazançların ı  daraltma silôhı, s i lôhlanmanın 
ağır  yükünü halk  kitlelerinin s ırt ına yükleme vasıtası oldu. 

Soğu k  harb teorisi BAD-nin Avrupada hegemonyasın ı  haklı  çıkarma k 
için uydurduğu «komünist saldırgan l ığı» korkuluğu suya düşmüştür. Sos
yalist memleketlerin a ktif dış siyaseti, emperya lizmin saldırgan siyasetini 
sarsmıştır. Sosyalist memleketler çeşitli toplumsa l  düzeni olan devletler 
a rasında barış içinde yanyana yaşama siyaseti prensipini devaml ı  surette 
gerçekleşti rmektedirier. Bu siyaset, SBKP-nin XX. kongresinden sonra gayet 
büyük bir hızla yürütül mektedir. Komünist ve işçi partilerinin mücadeleleri, 
kitlelerin hareketleri, Batı Avrupa toplumu geniş çevrelerinin a ktif liği 
de emperya l izmin sald ı rgan kursunu sarsmaktadır. 
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Her şeyden önce Sovyetler Birl iğinin i l mi ve teknik başarı la rı üzerine 
kurulan sosya list devletlerin bi rleşik savunma g ücü de harb yolunda bir  
engeldir. 

Atlanti k bloku açı k bir  buhra n  safhasına girmiştir. Bazı Batı memleket
Ieri idare çevreleri BAD i le askeri birl i k  kurma siyasetinin veya NATO bir
leşik s i lahl ı  kuvvetlerine iştirak ın  ma ksada uygun o lup olmıyacağı ,  on
l arı n kıymeti üzerinde münakaşa yürütmektedirier. Zira NATO'ya iştirak, 
bu memleketleri mi l l i  menfaatlerle hiç bir i lgisi  olmıya n  bir harbe zorla 
sürü klenme teh l ikesi, g izlemekted ir. Avrupadaki kapital ist memleketlerde 
BAD-nin siyasi ve iktisadi vasi l iğ inden kurtulma temayülleri kuvvetlen
mektedir. Aynı zamanda Amerikan kapita l ın ın  hızla sokulmasından endi
şeler artmaktad ı r. 

Batı Avrupa devletlerin in  mi l l i  menfaatleriyle, FAC-nin saldırganl ık  mak
satları, NATO'da, Ortak Pazarda ve Evratomda ki l it mevkilerini ele ge
çirme a rzusu a rasındaki çel işmeler de keskinleş miştir. 

Potsdam antlaşmalarını gerçekleştiren Demokratik Al ma nya Cumhuri
yeti, devlet egemenliğini  ve halk laro rası önemin i  kuvvetlendirmiştir. Onun 
a rtma kta olon g ücü ve yapıcı barış siyaseti, Batı  Alma nya em peryal izmi 
planlarının gerçekleştiri lmesi, yolunda b i r  engel teşkil etmektedir. BAC-nin  
tanın ması ve egemenl ik  hakların ın  savunu lması,  Avrupa güvenl iği  m üca
delesinin esas vazifelerinden biri oldu. Barış sever mevzi lerde bu lunan 
sosyalist o lman de'vletin in mevcudiyeti ve gelişmesi nin, sadece o lman 
halk ı  iç in  değ i l ,  bütün Avru padaki barış iç in  büyük  bir  önemi vardır. 

Soğu k  harb siyasetindeki bunal ım,  Batı Almanyada şimdiki  siyasetin 
esaslı  şeki lde değişti ri lmesini samirniyetle isteyen ve herkes tarafı ndan 
desteğe lay ık  olon demokratik ve i lerici kuvvetler önünde yeni imkanlar  
açmaktadır. Bon hükümeti işte bu buhra n  neticesi değişti ri ldi. Fakat büyük 
orta k l ık  adı veri len yeni  hükümetin eski hükümetlerin emperyal ist a maç
larındon vazgeçtiğini gösteren hiçbir işa ret yoktur. Bilakis o, barışçı niyet
leri olduğunu söylemesine rağmen, bütün Almanyayı temsi l  etmek iddia
sında bu lunuyor. DAC-ni yutmaya, Almanyan ın  1937 yı l ındaki hudutların ı  
ihya etmeye ça l ışma ktadır. Münhen d i ktatı n ın kanuniyetsizl iğini tan ı mayı 
reddetmektedi r. Batı Berl i k  üzerinde tahrikçi isteklerde bu lunmakta nük
leer s i lahları e legeçirmiye ça l ışmaktadı r. 

Şimdi Avrupa ka mu oyu nda önemli değişik l ikler o luyor. Emperyal istlerin 
Avrupayı bölme politikası n ın olanaksız ve tehl ikel i  olduğu bi l i ncine varan
l a r  çoğal ıyor. Çeşitli toplumsal düzeni olan ü lkeler arasında, bi lhassa 
e konomik ve kültür sahasında işbirl iği i l işkileri kuruluyor. Ka rşı l ık l ı  i l işki ler 
seyrinde sosya l ist ve kapita l ist devletleri hükü met ve içtimai çevreler tem
silci leri a rasında Avrupa güvenl iği  i le  i lg i l i  faydal ı  f ik ir  değiştokuşunda 
bu lunu luyor. 

Varşava antlaşmasına katı lan sosyal ist ü l kelerin Bükreş Bi ldirisinde, 
Avrupada güvenl iği  ve barışçı işbirl iğ in in sağ lamlaştırı l ması  meselesiyle 
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i lg i l i  i leri sürülen komünist partilerin in yapıcı karşı laşmalarında ve karar
ları nda yaptıkları teklifleri Avru pada barışın ve güvenliğin sağ lamlaştırı l 
ması için reel bir  esas teşkil etmektedir. 

Bazı Batı Avrupa ü l kelerinde sosya l ist ve sosyal demokrat hareketinde 
halklararası gerginl iğ in azaltması ve komünistlerle hareket birliği lehine 
yeni ve olumlu temayüller bel irmektedir. Hristiyan çevrelerinde de sosyal 
ilerleyis ve dünyada barış problemiyle i lg i l i  yeni eğ i l i mler görülüyor. 
Çeşitli meslek birlikleri ve d iğer demokratik teşki lôtlar a rasında da i l işki 
kurmak ve yard ı mlaşma k imkônla rı doğdu. Komünistler i le Avrupa g üven
l iğine inanan sosya l istlerin ortak ha reketi kıta mızda barış dôvasına hizmet 
edebil ir. 

Avrupa halkları yeni bir  harb istemiyorla r !  Onla r ne daha entanzif b i r  
silôhlanma ya rışmasına götüren ve kasıtl ı veya tesadüfi ihtilôf i ht imal ini  
a rttıran soğ u k  ha rbi, ne de .. korku dengesi»ni istiyorlar. 

Avrupada, gerçekten, gerginl iğin azaltı lmasına ve karşı l ı kl ı  güvene 
dayanan yeni i l işkiler kurma zamanı gelmişt i r. 

Biz kom ünistler, çeşitli mi l l i  şartla rda çal ışarak  kolektif güvenl i k  sistemi 
kurmak ve devletler arasında her çeşit saldırıy ı  önleyip Avru pa ve dün
yada deva mlı ba rış  sağlaya bilecek ilişkiler ku rma k için gayretlerimizi 
esirgemiyeceğiz. Bu, güç, fakat reel b i r  ödevdi r. 

i i  

Avrupa komünist ve  işçi partileri, d ünya kamu oyu ve bütün a lôkadar 
siyasal ve topl umsal güçler tarafı ndan incelenmiye, çeşitli toplu msal 
d üzenl i  memleketler arasında barış içi nde yanyana yaşa ma prensiplerine 
esaslanan kolektif tehl ikesizl ik  sistemi yaratı l masına yönelti imiş bir hare
ket programı  sunmaktadı riar. Bu ber şeyden önce, bütün devletlerin harb 
devresinden sonra Avrupada yaratı lmış  olan reel gerçeği ta nımaların ı  
gerektirir. Bu şu demekt ir :  

Avrupada mevcut hudutla rın,  özell i kle Oder ve Nisa boyunca, aynı  
zamanda iki  a l man devleti hudutları n ın bozulmazl ığını  tanıma k :  

Federal Al manya nın bütün Alma nyayı temsil etme isteklerinden vaz
geçmesini gerektiren iki egemen ve eşit hakl ı  Alman devletinin,  yani 
Demokratik Al ma nya Cumhuriyeti i le Federal Alma nya Cumhuriyetin in  
mevüdiyetini tan ımak ;  

Federal Alma nya Cumhu riyetine Avru pa, çoktaraflı ve atlantik şekil ler 
de dahi l olmak üzere, ne şekilde olursa olsun, nükleer si lôhlara ulaşma 
i mkônları vermemek ;  

Münih antlaşmasının daha i mzalanması anından beri hükümsüzlüğünil 
ta nımak. i 

Avrupa işçi hareketi i le bütün barişsever demokratik kuwetlerin önüne, 
eğemenlik ve eşitl iğin koru nması esasında bütün Avrupa memleketleri 
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a rasında barışçı i lişki ler i le işbirl iğ in in gelişmesini sağla ma ödevi kan
maktadı r. Bu a maçla yeni durum ve şartlar içinde şu vazifeleri gerçekleş
tirme savaşı yürütü lmelid i r :  

Bütün Avrupa devletleri, karşı l ık l ı  i l işkilerinde güç ku l lanma veya güç 
kul lanmak iç in  gözdağı vermelerden, birbirin in  içişlerine karışmolordan 
vazgeçme antlaşması imzalomal ı ,  bu antlaşma, BMT Tüzüğü ve prensip
leri gereği nce, bütün i htilôflı meselelerin anca k barışçı yol larla çözümünü 
sağlamal ı ; 

Hem her i ki Alman devleti a rasında, hem Demokratik Almanya Cum
huriyeti i le bütün devletler a rasında, hem de i ki $iyasi birim olon DAC ile 
Batı Berlin arasında i l işkiler narmallaştırı lmal ı ; 

Federal Almanya Cu mhuriyetinde demokrasi devaml ı  surette korunup 
geliştiri lmeli .  Halklara böyle bir  istekle bulunma hakkını  tarihi ders ve 
harb Sonrası halklararası  an laşmalar vermektedir. Bu, Federal Almanyada, 
nazici teşki lôtları n  ve her türlü i ntikam-cı propagandanın yasa kl ığ ı ,  mütem
m i m  kanunları n  ortadan kald ırı lması, demokrati k ve barışsever kuwetlere 
faa l iyet hürriyeti, Almanya Komünist Partis inin yasa klığ ın ın  h ü kü msüı 
bıra kı lması savaşlarının geniş ölçüde desteklenmesini gerektirir. 

Si lôhlanma yarışmasına durduru lmas ında mühim ad ım n ü kleer silôhın 
yayı l ma ması iç in a nlaşma i mzalonmalıdır. 

Avrupa g üven l ik  sistemi, tarafsız l ık  prensi plerin in  tan ın masını  ve ta rafsız 
devletler egemenl iğin in kayıtsız şartsız sağlanmasını  gerektiri r. Bu mem
leketlerin daha a ktif barışçı siyaseti ve si lôhsızlanmaya yard ım ı  böyle bir 
sistem yaratı lmasına çok ya rdım edebi l i r. 

Avrupa sosya list ve kapitalist memleketlerin in  ekonomik i l işkilerinde 
ya ratı lan suni engellerin ortadan kaldırı lması gayet önemli olup, üretim 
ve bi l imsel a raştı rmalar alanında anlaşmalar do dahi l  o lmak üzere, çok 
semereli işbirliği kurulmasına yardım edebi l ir. 

Biz, Avrupa güvenliği ve işbirl iğine aydın perspektif açmaya ça lışırken, 
birinci yerde si lôhsızlanma gelmek üzere, meselelerin kısmi çözümü an
laşmasına to momiyle ta rafta rız. Zira bu  güven l i k  ve işbirl iğ i  daha esasl ı 
anlaşmalara va rı l masına yol açaca ktır. 

Bu sahada hükümet, parti, toplu msal teşkilôt, siyasi faa l iyetçi ve bi lgin
ler tarafından yapı lan bütün teklifler dikkatle gözden geçiril meye değer, 
Bu teklifler arasında bi lhassa, Avrupa devletleri arazisi nden yabancı as
kerlerin çeki l mesi, yabana askeri üslerin kaldırı lması, Merkezi Avrupada, 
Balkanlarda, Tuna nehri boyundaki memleketlerin a razilerinde, Akdeniz 
bölgesinde ve Kuzey Avrupada, s i lôhlanması azaltı lmış  veya mahdutlaş
tırı lmış  bölgelerde olduğu gibi ,  Kıtanın  çeşitli bölgelerinde de barış  ve 
işbirl iği ya ratı l masına şumulü olon teklifler en a ktüeldir. Bu, ve diğer ted
birler si lôhlanmadaki yarış ve hızlandırma eği l imleri n i  durdurabi l i r. 

1 969-da Atlantik paktı n ın 20 yı l l ık  vadesinin sona ermesiyle, askeri blok
larsız bir Avrupa meydana getirilmesi alternatifi bütün g ücüyle g ündeme 
konmaktadır. 
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Atlantik paktı vadesi n in  uzatı l ması veya çeşit şekii lere saku l ması yel
tenişlerine karşı kıta mızdaki bütün barışsever kuvvetlerin hareketini geniş
letmek için mümkün olon herşey yapı lmal ıd ı r. Bu ha rekete, Varşava a nt
laşmasına katı lan devletlerin yapıcı mevzileri, Bükreş Bi ldirisi nde her i ki 
askeri birl iğin ayni zamanda l i kide edil mesine hazır oldukların ı  tekra r 
açı kça ifade etmeleri çok elveriş l idir. 

Biz, bu devletleri n Atlantik paktı ve Varşava mukavelesi askeri teşkilôt
ların ın  derha l l i ki de ed i lmesi anlaşmasını  isteyen tekl iflerini destekliyoruz. 
Biz, halklararası gerginl iğin aza ltı lması ve kıtam ızda halkların g üvenl iği
nin sağlamlaştırı lması maksadı  g üden her türlü teşebbüs ve teklifleri 
desteklemiye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. 

Biz, bütün Avrupa devletleriyle. Avrupada güvenl ik  ve barış içersinde 
işbirl iğ i  meseleleriyle i lg i l i  konferans çağrı l ması tekl if ini  tamamiyle des
tekliyoruz. 

Bütün Avrupa parlamentoları m ümessi l lerin in  konferansı çağ rı l ması tek
lifi de desteklenmiye değer. 

Güven l ik  ve barışın sağ lamlaştırı lması, kıta mız hal klarına i leri l i l i k  ve 
refah yolunda yeni perspektifler açacaktır. 

Avrupa ha lkları önünde öneml i  sosyal ,  ekonomik  ve kültürel problemler 
durmaktad ı r. 

Işçi mühendis ve bi lg in lerin ça baları neticesinde muazzam ekonomik  
kayna klar yutan s i lôhlanma yarış ından ku rtulan Avrupa, yalnız kendi 
a ha l isinin hayat seviyesinin yükselti lmesini sağ lamakla kalmayıp, bütün 
insanl ığ ın  gel işmesine de büy ü k  yard ım edecektir. 

Böyle bir Avrupa uğruna yürütülecek savaş Ispanya, Portekiz ve Yuna
nistan gibi memleketlerde gerçek mônada mil l i  bağ ımsızl ık. demokrasi 
uğru na, gerici ve faşist di ktatörlüklere karşı yürütülen savaşla son derece 
bağl ıd ı r. Ispanya. Portekiz ve Yunanistan hükümetlerin in  BAD-n in  böyle 
düşük rej i mieri a rkalamasına karş ı l ı k  olara k  Amerikan emperyal izminin 
atom üsleriyle techiz edi l mesine yard ım etmeleri Avrupa için ne kadar 
büyük bir  teh l ike o lduğunu göstermektedi r. Avrupa Komünist ve Işçi  pa r
ti leri ,  Ispanya işçi ve demokratik g üçlerin in  hal ihazırda birleştiği tek 
cephenin ve hürriyet, demokrasi adına gerici rej imiere karşı savaş yürüten 
bütün halkların  çabalarını  tamamiyle a rkalayıp desteklemektedirler. 

Da ima emperyal izme, sömü rgeciliğe ve yeni sömürgeci l iğe karşı savaş
mış komünistler, hôlô mi l l i  kurtul uşla rı uğrunda savaş yürüten halkla rla 
daya nışmala rın ı  daha da kuvvetlendireceklerdir. Onlar, Asya, Afrika ve 
Lôtin Amerika memleketleri ile mi l l i bağımsızl ı k, eğemenl i k, iç  işlerine 
karışmama, i ki tarafın çıkarına olan i ktisadi  işbirl iği .  sanayice gelişmiş 
memleketlerin yakında kurtulmuş ve sosyal ekonomi ve kültürel kalkınma 
yolunca çeki lm iş memleketlere etki l i  b ir  yard ı m  gösterme ü lkelerine daya
nan yeni i l işkilerin kuru l ması ve gelişmesine yauh m  edeceklerdir. 
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i i i  

Avrupa komünist ve  işçi partileri, barış i lerleyiş ve  demokrasiye hizmet 
eden vazifelerin yerine getiri lmesi uğrunda bütün kuvvetlerin i  sarfetmeye 
hazırd ı r. 

Bu yıl ,  en büyük zaferin in  - Yüce Oktobr Sosyalist Devri minin - 50 yı l ın ı  
kutladığımız hareketim iz, bütün insanl ığın gelişmesinde ho lledici etki 
gösteren g üçlü siyasi b ir  güç oldu. 

özel şartlarda savaş yürütmek zorunda kolon her komünist partisi, 
yürüttüğü siyaset için memleketinin işçi s ın ıfı, e mekçileri ve halkı önünde 
sorumlu luk  taşımaktadı r. Ayni zamanda her parti, barış ın koru n ması. 
çağı mızın i htiyaçlarına uygun yen i  halklarorası i l işki ler yaratı l masında 
sorumluluğunu d uymaktad ı r. 

Bu sorumlu luk  duygusu, biz Avrupa komünist parti lerin in  bu soru nları n  
çözü mlenmesi için kuvvetlerimizi bi rleştirilmemizi  ica bettirmektedir. Avru
pada ve bütün dünyadaki  komünist ve işçi pa rti lerin in  birl ik ve dayanış
ması ne kadar sağ lam olursa. savaşı mız do o kadar etkili olacaktır. 

Bu sorumlu luk  duygusu, herşeyden önce, bütün maddi değerlerin yara
tıcısı ve çağdaş toplumun e n  şuurlu ve ilerici s ınıfı olan i şçi sınıfına çağ
rıyle hitabetmemizi zorunlu  k ı lmaktadır. Biz, işçi s ın ıfı n ı n  en ya kın mütte
fiği olon köylülere öte yandan da ba rışta ve huzur do çıkarları olon orta 
ta bakalara do hitabediyoruz. Avrupa işçileri ve bütün emekçiler vatan
severliği halklara rası  kardeşçe bir dayan ışmayla b irleştirerek barış, Av
rupa güvenliği ,  demokrasi ve k ıtamızda sosyal ilerleyiş uğrunda yürütülen 
savaşta hol ledici rol oynayacak bir  durumundadırlar. 

Biz, Avrupa işçi s ın ıfı saflarında geniş etkileri olon ve birçok Avrupa 
devletlerin in  hükümetlerine katılan  sosyalist ve sosyaldemokrat partilerine 
hita bediyoruz. On y ı l larca süregelen tecrübeden görülüyor ki, komünist
lerle sosyal istlerin ortak, çal ışmaları, işçi s ın ıfı n ı n  siyasi hayatı etkileme
si nde, barış ın  korunması nda ve demokratik toplumsal yeni l iklerde çıkarı 
olan toplum tabakalarını  kendi  etrafında topla ması davasında halledici 
bir rol oynamaktadır. 

Yüz yı ld ı r  işçi s ınıfı n ın  en büyük kitlevi teşkiıatı olan, maddi ve sosyal 
menfaatlerin i  savunan Avrupa Meslek Birl iklerine hitabediyoruz. Biz, Mes
lek Birl ikleri teşkilatlarını barışçı Avrupa savaşı uğrunda otorite ve etki
lerinden Sayda lonmaya çağı rıyoruz. 

Bi lginlere, yazarlaro, sanat adamla rına, en iyi temsilcileri daima insa n ı n  
hak v e  hürriyetini ,  halkların bağ ı msızlığ ın ı  savunan,  halkla rorası  yard ım
laşmadan ve barıştan yana o lon  bütün Avrupa aydı nlarına  hitabediyoruz. 

Biz, barış a rzularını  ve sosyal ada leti dini a nlayışları na göre uygulayan 
h ristiyan kuvvetlerine, katoli klere, protesta ntia ra ve bütün d inlerin din
darlarına hitabediyoruz. 

Biz, geleceği kolektif güvenlik ve barış idelerin in  zaferiyle sıkı sıkıya 
bağl ı  olan Avrupan ın  genç nesi ine hita bediyoruz. Gençlerin yeri, harb 
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politikasına karşı, gericiliğe ve faşizme karşı hürriyet, i lerleyiş ve halk
lararasında dostlu k  uğrunda savaşanları n  ön saflarındadır. 

Biz, rolleri topl umsal hayatta gittikçe artan, barışı ve i nsanlığın güven
l iğini  savu nmaya kat ı lmaların ın son derece önemi olan kadınlara hitabe
diyoruz. 

Biz, çağdaş gerçeğe reel yanaşma bel i rtileri gösteren, nükleer harb 
tehl i kesini anl ıyan, memleketlerini BAD-nin bağıml ı l ığından kurtarmayı 
istiyen ve Avrupa emniyeti politikasını  yürütmeye hazır olan burjuva züm
relerine hita bediyoruz. 

Biz, bütün barışçı güçleri, kendi memleketlerinde ve bütün kıta çapında 
kolektif g üvenl ik  için faal iyetlerin i  doğrudan doğruya olevlendirme uğ
runda bi rleşerek geniş kampa nya lar  teşkilôtlandırmaya çağ ı rıyoruz. Av
rupa devletlerin in konferansa çağ ı rı lmasıyle i lg i l i  yapı lan her teklifi n des
teklenmesine çağırıyoruz. 

Avrupa ü lkeleri komünistleri, saldırganl ık  ve harb g üçlerine karşı olarak,  
kendi  kıta ları nda barışı ve güvenl iği  koru ma kla demokrasi, sosyal i ler
leyiş ve mi l l i  kurtuluşun yararına bütün dünya haklarının yararına hareket 
ettiklerine kuwetle inanmaktadırlar. 

Bu tarihsel a n  yiğitlik ve atı lgonlık i ster. Siyasi görüşleri ve parti men
supluluğu, mi l l iyet ve din leri ne olursa olsun, bütün iyi i radeli insan lara, 
bütün etkilerinden yara rl anara k  genel amacımız olan barışa ulaşabilmek 
için olanca g üçlerin i  işe koşmaları çağrısiyle hita bediyoruz. Bizi  ayıran  
engelleri ortadan kaldırmakl a  harbin ve yarınki güne olan g üvensizliğ i n  
üstünde zafer çalacak, halk ları deva mlı  barışa ve birl iğe götüren yolu 
açacak olan dev g ücü yaratabileceğiz. 

Avrupa hal kla rı, kıta larının barış ve güvenl ik sorunlarını  kendi kendile
rine çözümliyecek duru mdadıriar. Avrupanın talihini kendi ellerine varsın 
onlar a ls ın lar !  

AVUSTURYA KOMUNIST PARTiSI 

BELÇiKA KOMUN IST PARTiSI 

BULGARiSTAN KOMUNiST PARTiSI 

BUYUK BRiTANYA KOMUNiST PARTiSI 

ALMAN SOSYALIST BIRLIK PARTISI 

ALMAN KOMON iST PARTiSi 

ALMAN SOSYALIST BIRliK PARTiSI (BATI BERLIN) 

YUNANiSTAN KOMON IST PARTISI 

DANiMARKA KOMON IST PARTiSI 

ıRLANDA iŞÇı PARTISI 

KUZEY ıRLANDA KOMON iST PARTISI 
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iSPANYA KOMı::JNiST PARTıSı 

iTALYA KOM ı::JNiST PARTıSı 

KIBRIS EMEKÇi HALKıNıN I LERiCI PARTISI 

Lı::ı KSEMBURG KOMı::JN iST PARtiSI 

POLONYA BiRLEŞIK iŞÇi PARTiSi 

PORTEKIZ KOM ı::JNiST PARTISI 

SAN MARiNO KOMı::JN iST PARTISI 

SOVYETLER BiRLiGi KOMı::JN IST PARtiSI 

MACARISTAN SOSYAliST ıŞÇı PARTısı 

FINLANDA KOMı::JN IST PARTISi 

FRANSA KOMı::JN IST PARTISI 

ÇEKOSLOVAKYA KOMı::JN iST PARTıSı 

ısvıÇRE EMEK PARTiSi 
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Boş düşman, boş tehlike ve güçbirliği 

Anayurdumuzun durumu, ono sorunları 

S. Ustüngel 

Anayurdumuz, halkımız bugün ik i  başlı b i r  d üşmanla, kapımıza dayanan 
bir faşist diktatora tehl i kesiyle yüzyüzedir. Baş düşman, yayı l ıcı, saldırgdn 
üsleriyle, s i lôh l ı  birl i kleriyle, atom başl ık ları yığına klarıyla, devleti, hükü
meti, o rdumuzu çeşitli kol lardan kontrolü altında tutan mi l iter ve sivi l 
misyonlarıyla ü l kemize oturan Amerikan emperyal istleridir. Kodaman bur
juvazi, büyük ağalar ta kımı,  en gerici güçler, memlekette Amerikan sömü r
gecileriyle işbirl iği kurmuşlard ı r :  Her i kisi de birbirine dayanıyor. AP 
hükü meti bu bağlaşıkl ığı daha da kuwetlendirmek, egemenli kleri ni ayakta 
tutmak a macıyla faşist bir d iktatoraya özeniyor. Kapı ları zorlıyon bu faşist 
eğ i l im yalnız ha lkı mızın çetin savaşlarıo elde ettiği demokratik hakları 
geri a lmak, Anayasayı kökünden yıkmak değ i l, yurdumuzu, 32 milyon in
sanı, b i r  Amerikan kışkırtmasında, bir atom harmanında kü l  etmek g ib i  
korkunç bir teh l ikeyi de içinde taşıma ktadır. Düşman da,  tehl i ke de iki 
başl ıdır. 

AP hükümeti iş başına geldikten bu ya na, memlekette baştan aşağı alt 
ve üst yapıyı kemiregelen uzlaşmaz zıtlar, ekonomik, pol iti k sosyal ve 
ideoloj i k  alanlardaki süregen buna l ım hızlanmıştır. Bu süregen bunal ımla  
içiçe g iren zıtlar :  Emekle sermaye arasındaki, işçi s ın ıfı ve geniş köylü 
yığ ın larıyla, sömü rgen sı nıflar a rasındaki, i lerici ve gerici güçler a rasın
daki ,  özel l ik le Amerikan emperya listleriyle halkımız a rasındaki uzlaşmaz 
zıtlar, kökleri a ra ta bakalardan gelen, derebeyl ik  kal ıntı larına, yeni 
sömürgeci l i k  sistemine karşı olan mi l l i  burjuvaziyle işbirl i kçi kodaman 
burjuvazi arasındaki çelişmeler olanca keskinl iğiyle gelişmektedir. 

Gene bu keskinleşen çel işmelerle bağ l ı  olara k  köyde, kentte ayrışma, 
sosyal ve politik güçler arasında uçlaşma süreci hızla nmaktadır. Burj uva
zinin değ işik kol ları, tabakaları a rasındaki ayrışma büyümekted ir. Bütün 
bu çelişmeler, ayrışmalar, özel l i kle bütün Türkiye hal kıyla Amerikan sömü r
gecileri a rasındaki çatışma bir  ölüm, kal ım savaşı nitel iği  a l ma ktadır. Bu 
uzlaşmaz zıtl ı k, bug ün memleketin politik yaşantısında baş köşe ye otur
maktad ı r. 
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Doğrudan doğruya Amerikan ve işbirl i kçi. gerici çevrelere bütün bu 
uzlaşmaz zıtları .  çelişmeleri sert bir baskı. faşist biçim i  bir  d i ktatorayla 
çözmek. süregen bunal ımın içinden bu yol l a  çıkmak davranışındadır. Bu 
hükü met. Anayasayı kökünden yıkmak nite l iğ in i  taşıyan o sözüm yabana 
.. temel hakları koruma» tasarıs ını .  hem faşist d iktatorayı yürütmek. hem 
bu d iktatoro çabasın ı  maskelemek taktiğiyle i l eri sürmektedir. Bu faşist 
d i ktatoro eğ i l im i. Anayasayı rafa kaldırmak. ha lkı mızın çetin savaşlarla 
elde ettiği demokratik hakları yoketmek ça bası. Türkiyedeki durumların ı  
gittikçe tehl i kede gören. ha lkımız ın g irişt iğ i  bağımsızl ı k  d i renişinden. kur
tuluş hareketinden. bu hareketin büyümesinden korkan Amerikan e mper
yal istlerin in  her türlü desteğ ine dayanmaktadı r. Faşist d iktatoro davra
nış ın ın  arkasında Ameri kan tekelleri. sömü rgecileri du ruyor. 

27 Mayıs hükümet devirmesi. a nti-emperyal ist. a nti-feodal. i lerici. de
mokratik g üçlerin.  DP h ü kü metin in  faşist d i ktatoro ça basına karşı d i renen 
güçlerin kendi lerin i  toparlamalarına. örgütlenmelerine yol açtı. M i l let 
d üşmanı hükü metin a laşağı edi lmesi. yaba ncı sermayelerle. özel l i kle Ame
ri kan emperyalistleriyle işbir l iği kuranların  durumların ı  sarstı. Bu  vuruş 
tepeden gel meydi. Hükü met devirmesini yapan Cunta. y ığın ları kucakIıyon 
d i renişin yalnız bir yönüyle kaldı .  Onlar. köklü dönüşümler bekliyen ha lk  
yığı n larını  a ktif savaşa. eylemlere çekmek yolundan yürümediler. DP kapa
tıldı. Anayasa dışına çıkmış olan Mecl is dağıtı ld ı .  Yassıada yargı laması 
kuru ldu.  M i l lete h iyenet edenlerin ancak b ir  kaçı i pe çeki ld i .  Devlet hazi
nesini soya nların. memleketin va rın ı  yoğunu yabancı tekellere satan ların.  
m i lyonlar. m i lyarla r  vuran la rın .  cumhuriyete hiyanet edenlerin. işbir l ik
çilerin. büyük ağala rın  mal larına. mül klerine. h iç  b i r  seylerine dokunu l 
madı .  Yeni Anayasa yapıldı. II. Cumhuriyet kuruldu. Yeni Mecl i s  seçildi. 
Ama süngüyle düşürü len i ktidarın dayandığı. a laşağı edilen hükümetin 
temsi l  ettiği.  çı karlarını savunduğu kodaman burjuvazi ve ağalar olduk
ları yerde b ı rakı ldı .  Kök lü  toprak reformuna köklü demokratik oluşuma 
gidi lmedi. Köylü yığ ın ların ın  polit ik örgüt kurmalarını  önliyen yasaklar 
çı karı ldı .  Bu yasak. geniş köylü yığ ın ların ı  zorbal ığ ı  a ltında tutan ağala
r ın.  gericilerin. en  gerici g üçlerin kanatları a ltına alan AP'nin iş ine yaradı .  
Anayasaya aykırı faşist kanunlar kaldır ı lmadı.  IJste l i k. yeni  Anayasa nın 
ha lka b ir  elden tanıdığ ı özgü rl ükleri öteki elden geri  a lan  kanun lar  çıka
rı ldı .  En kötüsü. memlekette Ameri kan emperyal istlerin in  durumuna. ya 
bancı tekellere sağlanan üstün lük lere. i mtiyazlara dokunulmadı.  NATO
CENTO bağ laşıkları .  Amerikan savaş üsleri yerliyerinde kaldı.  Bütün bun
lar. üste l i k  gericilere. d üşüklere. AP·yi. Amerikan sömürgecilerine biteviye 
veri len ödünler. halkın.  yurdun zara rına onlarla yapı lan kompromi ler 
bugün faşist d iktatoraya yürüyenlere. Anayasayı rafa kaldı rmıya gidenlere 
yolu  temizledi. 
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AP ve soygunculuk politikası 

AP'nin başını çeken grup, bugünkü uydu hükümet, yabancı sermaye
lerle, özel l ikle Amerikan tekelleriyle bağlaşan, tekelci l iğe yükselen, devlet 
hazinesini, devlet a raçlarını kendi çıkarlarına kul lanan, devlet mekaniz
masını ortaksız ele geçirmek amacını güden kodaman burjuvazinin, ağa
larla sarmaşan onun en gerici, tutucu kanadın ın  politikasını uyguluyor. 
Sömürgecilerle, özel l ikle Amerikan banka la ları, tekelleri, kumpanyala
rıyla bağlaşık olarak kodaman burjuvazin in memlekette kendisinin tekelci 
durumunu genişlettiğin i  göz önünde tutmadan, bu süreci ele a lmadan, 
AP hükümetinin faşist di ktatora zorlamaların ı  gereğince değerlendirmek, 
bu d iktatoraya karşı g üçlerin, örgütlerin strateji ve taktiğin i  doğru çizmek 
zordur. 

Memlekette sermaye birikimi ve konsantrasyonu, sermayeleri n daha az 
el lerde toplanması süreci, bankaların,  anon im ortaklı kların d iktacı, tekelci 
duru mu, bunları n  yabancı tekelci sermayelerle bağ laşması, bu süreç 
kuvvetlenmiştir. 

Türkiyede bugün 49 banka vard ı r. Bunlardan S'i yabancıdır. Ama yerli 
bankalar, bir çok yabancı bankalarla,  kumpanyalarla, büyük tekellerle 
bağlıdır iar. 49 bankanın 2 bine yakın şubesi vardır. Bankalardaki mev
duat, son 1 6  yıl i çinde 16 m isl i  artmış ve bugün 17 mi lyara yaklaşmıştır. 
Bu, mi l l i  gelirin % 1 S'ni  tutar. Gelişmiş kapitalist ü lkelere oran la bu 
toplam yüksek deği ld i r. Ama Türkiyenin az gelişmişl iği, bağ ıml ı  durumu, 
özel l ikle mil l i  gel irin yabancı ortakl ıkla r, kumpanyalar kanal ıyla, en 

başta NATO harcamalarıyla dışarıya aktığ ın ı  göz önünde tutmak gerek. 
Türkiye bu NATO politikası yüzünden, dış ticaretinde de olumsuz b ir  
duruma düşmüştür. Türkiyenin iç ve dış borçla rı 42 milyar l i raya yüksel
m iştir. Dış ticaret açığı süreklidir. Geçen y ı lki açığı 3S0 mi lyon dolar, yani 
3,5 mi lyar l i radır . .. Yüksek pıanlama Kurumunun" açıkladığı verilere göre, 
ikinci «Beş Yı l l ı k  Pıan" süresinde dış ticaret açıkları 17 milya r  l i rayı bula
caktır. Gene b u  süre içinde sağlanacak dış borçla r  1 2  mi lyar l i ra hesap 
edi l iyor. adenecek borçların ono ve faizleri 7,5 mi lyardır. Topyekün, 1 972 
yı l ında, Türkiyenin iç ve dış borçları : 1 00 milyar l i raya ulaşacaktır. Bu, 
Beş Yı l l ı k  pıanda ön görülen yatırım ıma yaklaşıktır. Sonra, yabancı ser
mayelerin, kumpanyaların dışarıya o ktard ıkları ,  transfer ettikleri para lar, 
her yı l, yüz m ilyonları buluyor. Türk milyonerlerin in ,  zengin lerinin isviçre, 
Amerikan banka la rına yatırdıkları para lar  da başka. Türkiye böylesine 
içten ve dıştan amansızça sömürülen b i r  ü lkedir. Bu korkunç sömürme 
düzenin i  ayakta tuta bi lmek için gerici egemen çevreler, Amerikan emper
yal istlerinin desteğiyle faşist diktatoraya gidiyorlar. 

Sermaye birik imi ve konsantrasyonu özel l ikle bankalarda daha açık 
görülmektedir. Son dört yıl içi nde büyük bankalar, 5 bankayı ara ları nda 
erittiler, yuttular. Bu süreç, gene bankaların eli a ltında, değiş ik  işletme 
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kol larında, a nonim ortakl ık larda, kumpanyalarda da h ız lanmıştır. Piya
sada iflôslar süregen olmuştur. Bu y ı l ın  ya ln ız Şubat ayında, piyasada 
670 firma batmıştır. Büyük bal ık lar, yerli-yabancı azmanı kapkaççı «kasırga 
kumpanyalar», önlerine geleni amansızça s i l ip süpürüveriyorlar. 

Yabancı tekellerle, kumpanya ve bankalarla ortakl ı k  kuranların  başında 
Iş Bankas ı  gel ir. Iş Bankası «kra l l ığ ı», 24 yerli ve yabancı bankayla, bir o 
kadar Amerikan ve Batı Alman kumpanyasıyla bağl ıdır. Bu bankan ın  
42 bin personeli, işçisi vardır. Bu banka işçi sınıf ının, sendika ve işçi hare
ketin in, memlekette bağımsızl ık direnişinin can düşmanıdır. Bugün faşist 
di ktatoraya yürüyen hükümetin, AP'n in a rkasında duranlardan biri de bu 
bankadır. Bu banka ,  yabancı tekeı ıerin, özell i kle Amerikan sömürgecile
rinin Türkiyedeki «Truva Atı»dı r. Bu banka, daha bundan 30 yıl önce 
yabancı sermayelerle, o zaman en başta Alman tekel leriyle, iş  birl iğ ine 
g i rişmiştir. 1 947'den sonra, Truman «dokti rini» ve Marşa l «plônı» i le Ameri
kan sömürgecileri Türkiyeye yerleşti klerinden bu yana iş Bankasın ın  ya
boneılarıo ortakl ığı daha geniş ölçüler a lmıştı r. 

Iş Bankasın ın  1 954 yı l ı  «çal ışma .. raporunda bir açıklama vardır. Bu 
raporda : «Amerika ve Kanadanın finans ve ekonomik yaşantısında her 
b i ri seçkin bir yer tutan delegasyon üyeleriyle bankamızın yöneticileri 
arasında bir buluşma olmuştur. Yabancı sermayeleri teşvik kanununun 
ı Ş ığ ı  a ltında, iş  adamlarım ızia bu delegasyon a rasında yararlı konuşmalar, 
fikir değişotokuşu yapı lmıştı r», deni l iyor. Bu banka : Amerikan Uluslararası 
Kalkınma Bankasıyla, Amerikan Export- import Bank, Holanda Bankası, 
Banka Di Roma, General Elektirik, Westinghause, Koppers ve daha bir  
sürü tekellerle, ayrıca Batı Alman bankaları ve kumpanyalarıyla sarmaş
mıştır. 

iş  Bankası, Cumhuriyet Merkez, Ziraat, Sümer ve Eti bankalar kanal ıyla 
el leri ni devlet hazinesine, kredi lerine daldırmıştır. özel sektör, yerlisi, 
yabancısı, hele bugünkü hükümetin e l iyle, büyük vurgun ların ı  bu devlet 
kredi leriyle sağl ıyorlar. örneğin, Mecliste yapılan b ir  açı klamada büyük 
bir  vurgun olayı gözler önüne seri ldi .  1 20 aracı tüccar, bu yıl , piyasadan 
61 1 m i lyon l ira l ık  bütün satın a lmıştır. Bu paran ın  600 mi lyonu devlet 
kredileridir. Bu 1 20 vurguncu, kapkaççı, bu a l ış verişlerden 308 m i lyon 
kôr etmiştir. Oysa, 500 bin tütün ekicis inin el ine 53 mi lyon l i ra geçmiştir. 
Bu vurgunda Amerikan Tabako kumpa nyası ve iş Bankası ayrı bir pay 
çıkarmışlard ı r. 1 965 yı l ı nda bütün  bankaların  açtı kları kredile r :  24,5 m i lyar 
l i radır. Bu toplamda n :  1 2,7 mi lyarı ticaret bölümüne, ithalôt ve ihracat 
birl iklerine, 3,2 mi lyarı köylüye (bunun % 80'i büyük çiftl ikçilere, tefecilere, 
ağalaro), 6 mi lyarı apartıman, iş  hanları ,  otel ler kura n  yapı kumpanya
larına, 1 ,5 mi lyarı Türkiyedeki yabancı ortakl ıklara, kumpanyalara verimiş
tir. I ş  Bankasının 1966 yı l ındaki kôrı 136 m i lyon l i radır. 

iş Bankasında mevduat, S mi lyar l i raya yaklaşmıştır. Bu banka, aferist, 
kapkaççı mültimi lyonerler yetiştiren bir kurumdur. Bu bankan ın  başında 
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bugün, Amerikan Koppers firmasının eski a racılarından, mült imi lyoner 
Bülent Yazıcı vardır. Kardeşi Bedii  Yazıcı, gene bu bankayla bağ l ı  «TAM»ın 
(Türk-Amerikan Sigorta Ortakl ığ ın ın) Genel Direktörüdür. Amerikan kum
panyaların ın, Morison ve Koppers firmaların ın  has adamlarından olan 
S. Demirel ve Danış Koper de I ş  Bankasının yetiştirmelerindendir. Her i kisi 
de, Ereğl i  Demir-Çel ik  kombinasın ın yapı işlerinde hem Iş  Bankasının, hem 
Amerikan kumpanya larının a racı larıydı lar. Demirel, ya lnız bu işten 30 mi l 
yon, Koper 20 mi lyon l i ra vurmuştur. Iş Bankası, Westinghause, Blaw kno, 
Koppers gib i  Amerikan tekelleriyle beraber. Ereğli kombinasına ortaktır. 
Devlet hazinesinden sağ lanan bol kredi lerle 2,5 mi lyara kurulan bu kom
bina, yerl i -yabancı karması a nonim bir ortakl ık, bir tekeld i r. Iş Bankası : 
Şeker, çimento, dokuma, teksti l ,  lôstik, besin maddeleri, cam-şişe endüs
tirisi kol larında, tekel nitel iğinde anonim ortakl ık lar kurmuştur. Bu en
düstiri kol larına 270 milyon l i ra yatırmıştır. Şeker, demir, çimento, lôstik 
fiyatlarına hükümetin yaptığı  artı rmaların kimlerin yararına ve nerden 
geldiğini an lamak zor deği ldir. 

Piyasada, politik a landa at oynatan bankaların a rasında Yapı-Kredi Ban
kası, Sanayi Kalkınma Bankasl,.Garanti Bankası ,  Ak Bank vard ı r. Yapı-Kredi
nin başında, DP'n in kuru lmasını parayla destekliyen, ş imdi AP'ye arka olan 
Taşkent vard ı r. Bu banka, «Hürriyet Holdıng» gib i  kodaman basın ortak
I ı klar ını  destekleriyor, bu alanda tekel kurmuştur. Büyük sigortakumpan
yalarıyla : «Doğan Sigorta», «Devlet Hava Yol la rı Sigorta Kurumu» gibi 
anonim ortakl ık lar bağ l ıd ı r. Garanti Bankası ingi l iz - Amerikan sermaye
leriyle içi i dış l ıdır. Bu bankan ın  başında, müteahh it l ikten m i lyoner olmuş 
Cabir Selek vard ı r. Selek, aynizamanda, Sanayi Kalkınma Bankası Yöne
tim Kurulu üyesidir. Bu bankanın Yönet im Kuru lu  üyelerinden birisi de 
H. Kuyucaktır. Bu mi lyoner bankerlerin arasanda Ak Bankın başını tutan 
Da l l ı  vardır. Pamuk Bank' ı  kuaran Yeşi lel ler, Sporel ler bu vurguncu finans 
kodaman lardandır. 

Bankaların a rasında, hızla güçlenenlerden biri de Sanayi Kalkınma 
Bankasıdı r. 18 y ı l  önce, Ameri ka n  Uluslararası Kalkınma Bankasın ın  ortak
l ığ ıyla kuru lmuştur. 25 milyonluk  sermayesini 50 milyon'a çıkardı. Kredi 
ve ortakl ık ları bugün 1 mi lyarı bu lmuştur. Bu bankayı A lD (Amerikan 
Yard ım Kurumu) desteklemektedir. AlD, bu bankaya özel l ik le Merkez 
Bankasında tuttuğu karş ı l ı k  para lardan kredi açıyor. AlD, Türkiyeye açtığı 
kredileri de, çoğu zaman bu banka kanal ıyla veriyor. Bi l indiği gibi, AlD 
açtığı kredileri, verdiği borç parayı dolar olarak değil mal olarak verir. 
Borç verirken, Amerikan mal la rın ın  satın a l ı nmasını  şart koşuyor. Verdiği 
makineleri, gereç ve a raçları ,  mal ları , dünya piyasalarının çok üstünde 
bir fiyatla satıyor. Eğer 200 mi lyon luk kredi açarsa, bunun karşı l ığ ı nda 
50 milyonlu k  mal satar. Bunu da bel l i  firmaların,  Türk-Amerikan karması 
ortakl ı kların elyle yapar. Aradaki büyük vurgunun a rslan payı Amerikan 
tekellerine, gerisi de Türkiyedeki a racılara kal ı r. iş  Bankası da, Sanayi 
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Kalkınma Bankası da, öteki bankalar  da bu yağmadan payların ı  al ıyor. 
Sanayi Kalkınma Bankası, özel l ikle küçük ve orta işletmelere, fabrika ve 
atelyelere çul lanmıştır. Yüzlerce işletmeyi kontorolu a ltına a lmıştı r. B u  
işletmeleri kapatır, birleştirir. Yönetimini  isted iği g i b i  kul lanır. Borçlu 
düşen mal sahibini atar, yahut işçi yerine kul lan ır. Elini attığı yerde patron 
odur. Bu banka : Besin, tekstil, kimya, lôsti k endüstirisi kollarında iyice 
yerleşmiştir. ızmir .. Kulo .. , Bakırköy «Bozkurt .. gibi kombinalarla ortaktır. 

Osmanl ı  Bankası, ötedenberi, komprador çevrelerle, ithalôt-ih racat b i r
l i kleriyle iş görür. Bu banka, yalnız tüccarlara değil, büyük çiftlikçilere, 
kodaman ağalara kredi, borç sağlar. i lôç iş kolunda önemli durumu 
vardı r. B ir  Anglo-sakson ortaklığı o lan  Boraks kumpanyası bu bankayla 
bağ l ıdır. Petrol kumpanyalarından Biritiş Petrol ium bu bankayla sıkı bağ
l ıd ı r. Bu bankanın Genel Direktörü R. Aksan, Türkiyedeki 1 10 mültimilyo
nerden bir idir. 

Bankacı l ığ ın gel işmesi, sermaye birikimi ve konsantrasyonu süreciyle, 
yerli yabancı karması, kırması bir finans oligarşi, para ba baları kumkuması 
meydana gelmiştir. Mi lyonerlerin a rasında mi lyarderliğe merdiven dayı
yanlar vardır. V. Koç bunlardan biridir. Koç Holding grupu, Türkiyede 
kodaman burjuvazinin tekelcil iğe nası l  yükselmekte olduğunu gösterir. 
özel sektörün bu kodamanı ,  yerli ve yabancı banka la rlo  bağl ıd ı r, 44 işlet
men in patronu, ya da ortağıd ı r. Bankalardaki durumu, işler hesapları 
öyleki, istediği dokkada yarım mi lyar çekebi l i r. Koç, daha 1928'den Ford 
acenta l ığ ıyla işi genişletmiştir. Bugün de Türkiyede Fordun en güvendiği 
aracıdır. Koç Holding, «Otosan .. montaj fabrikasını ,  Fordun Ingi lterede b i r  
dal ı  o lon Reliant Enginering fırmasıyla kurdu. Ampul ,  kablo, metal fabri
kaların ı  Düpon'un General Elektirik Kumpanyası ve I ş  Banka l rıyla ortak
laşa işletir. Bugün ampul, e lektirik l ambası, piyasasının % 60'1 bu hol
dingin tekelindedir. Koç, 1966 Şubatında yaptığı bi r basın toplantısında, 
«Amerikan sermayelerine ihtiyaç olduğunu .. söyledi. Amerikan tekellerin in 
bas ın ı  Koçu köklere çıkarıyor. 

Yabancı sermayelerle karmaşan ve özel l ikle i lôç endüstirisi ve piyasa
sının önemli bölümünü el ine olon tekelci birl i kler doğmuştur. N.  Eczacıbaşı 
ve Ulagay firma ları bunları n  başında gel ir. Bugün Türkiyede, Eczacı la r  
Odasın ın  raporuna göre, 66  ildç kumponyası vardır. Bunlar, .. ı ı ôç  Endüs
ti risi işverenler Sendikası .. nda, yani trüstünde birleşiyor. Bu firmaların,  
kumpanyalorın  içinde en büyükleri, en güçlükleri 5 tanedir. Bunlardan da 
i kisi «yerli .. , üçü yabancıdı r. Yerl i ler de, yabancı lar da karış ıktır. Ulagay, 
7 yabancı firmayla, Eczacıbaşı 23 firma ve kumpanya ile ortaktır. Eczacı
başı firmasının piyasadaki durumunu yıllık satışları daha açık gösteriyor. 
Bu trüst, son 10 yıl içinde, y ı l l ı k  satış ların ı  7 mi lyondan 1 06 mi lyon l i raya 
çıkarmışt ır. Sonra, Eczacıbaşı, bundan başka kimya endüstirisine yerleş
mektedir. Büyük ithôlôt - ihracat birl ikleriyle ortaktır, değişik bankalarla ,  
özell ikle Iş ve Kalkınma bankalarıyla, Amerikan Expres Bank' la  bağl ıd ı r. 
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I laç piyasasında a labi ldiğine bir vurgun vardır. I laçlaların i l kel m adde
leri d ışa rdan getiril iyor, işleniyor, amba laj ed il iyor ve 15 m isl i ,  20 mis l i  
pahal ıya satı l ıyor. Amerikan Squibl  firması, DP hükümeti zamanında, 
1951 'de, Türkiyede 1 mi lyon sermaye i le işe başlamışıtı r. Bugün 30 m i lyon
lu k  satış yapıyor. Yı l l ı k  karı : 8-9 mi lyon l i rad ır. Bu Amerikan firmasını  
AlD desteklemektedir. 10 yı lda bu f irma dışa rıya 30 mi lyon a ktarmış, trans
fer etmiş ve bir o kadar da körlerın ı  Türkiyede faize vermiştir. Bu i laç 
vurgunculuğunda Batı Alman firmaları ötekilerden geri kalmamaktadı r. 
Bu soygunu, bugünkü yabancı teke llerin uydusu hükümetin ha lk  düşmanı 
. .  sağ l ı k  politikası .. desteklemektedir. Bu politika özel sektörde gel işen ve 
yerli yabancı karması tröstleşmeyi, tekelci l iğ i  hızlandırmaktadır. ..i laç 
Endüstirisi Işverenler Sendikası .. , memlekette yabancı tekel leri, özel l ik le 
Amerikan sömürgecilerini savunan, onlara dayanan ve açık faşist d ikta 
toraya yürüyen AP hükümetini desteklemektedir. 

Tekellerin çıkışları ve direnişleri 

Türkiyede gel işen ulusal bağı msızl ı k  d i renişini, i leri, demokratik hare
ketleri, yurtsever güçleri ve örgütleri ezmek a macıyla, kodaman burjuva
zinin ele başı ları : V. Koç, N. Eczacıbaşı, K. Taşkent, Adana Sanayi Odası 
başkanı Sabancı, ömer Ağalar, Selekler, Yazıcı lar, 10  kadar mültimi l 
yoner, daha 1 962'de, «Sosyal Incelemeler Fonu . .  maskesi a ltında faşist bir  
örgütün temel lerin i  att ı lar . .. Komünizmle mücadele derneği .. , açık kafa
tasçı, faşist ö rgütler, vurucu komandolar bu fon la  besleniyor. Bu fona, 
1 962'de V. Koç, mi lyonerler g rupu : 6 mi lyon verdi ler. 1 965'te, bu ödenekle
ri n i  15 mi lyona çıkardı lar. AlD, Merkez Bankasında tuttuğu  karşı l ı k  para
lardan, bu fona 6 mi lyon ayırıyor. Bu fon, Türkiyedeki Rokfel ler ve  Ford 
fon larıyla bağl ıd ı r. Gerici gazeteler, bağnaz, yobaz grupları ,  faşist eği l im l i ,  
i lericil i k  düşmanı yazarlar, Atatürkün u lusal bağ ı msızl ık i l kelerine saldıran
lar  bu kazandan çöpleniyor. 

Yeri gelmişken tipik bir  olayı bel irtmek gerek. B i l indiği  gibi ,  V. Koç, 
yüzbinlerce l i ra harcadı, otobüslerle, yurdum bir çok yerlerinden bin lerce 
kişiyi topladı, Ankaraya getirdi. Adamlar, çığırtkanlar kiraladı .  Kiraladığı  
ajanlar arasında Türk- Iş' in başını tutan Demirsoy ve omufdaşıarı, AP'n in 
azı l ı  faşistleri vardı. V.  Koç, kendisi, Tandoğanda tertiplenen anti-komü
nizm curcunasına katı ldı .  Bu curcuna fiyaskoyla sonuçlandı .  Ama, Türki
yede u lusa l  bağımsızlı k d irenişinin, komünist ve Sovyet düşmanl ığ ın ın 
baş ın ı  kimleri n çektiğini ,  faşist diktatoro çaba lar ın ın a rkasında kimler 
bulunduğunu bütün kamu oyuna, dünyaya gösterdi .  V. Koç, işçi sınıfın ın ,  
emekçi lerin en azı l ı  can düşmanı  olduğunu Kavel g revinde aç ığa vur
muştur. Yabancı tekel lerle iş b i rl iği  kuran kodaman burjuvazinin Anayasa 
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düzenine karşı, demokratik gelişmiye karşı faşist di kttora i le yürümek 
planın ı , eğ i l imini  V. Koçun çıkışları gözler önüne seriyor. O zaman Koçlar 
kendileri doğrudan doğruya faşizmi uygulamak eylemindeyd i ler. O s ırada, 
onların tam istedikleri hükümet henüz yoktu. Ama bugün, bu çevreler, 
işlerine yarıyan bir hükü meti, Amerikan casus luk servisi CIA'nın yardımıyla, 
işbaşına getirmiş bulunuyorlar. Şimdi, perde arkasından, bu hükümetin 
d izginlerini ,  Hartla, Grantla, Ameri ka l ı larla  beraber kul lanıyorlar. 

AP·nin tekelleri ve yabancı sermayeyi koruma politikası 

AP hükümeti iş başına geldikten bu yana yabancı tekel lerin Türkiyede 
yayı l ma, durumlarını kuvvetlendirme süreci hız lanmıştır. Bu hükümet, 
yabancı sermayelere, özel l i kle Amerika l ı lara memleketin kapılarını ard ına 
açtı. Bu sermayelerle g ittikçe daha fazla bağlaşan, onlarla beraber büyük 
vurgunlar yapan kodaman burjuvazinin, bu başıboş soygunu sürdürmek 
için, faşist tipi bir d iktatoraya yönelmesinin nedenlerinden biri de bura
dan gelir. Amerikan tekellerin in  adamları ,  Nevyorkta Sunaya : .. Türkiye 
a ncak şimdi, AP hükümeti iş  başına geldikten sonra güveni l i r  bir ü lke 
o lmuştur», dedi ler. Ve, Ford lar, Türkiyeye daha geniş ölçüde el atmıya 
hazır olduklarını bi ldirdi ler. Sunay geri döner dönmez, Amerikan «kas ırga» 
i ş  adamları, Amerikan Dış Icaret Bakan l ığ ın ın  yetki l i leri, özel b ir  g rup  
Ankaraya uçtu. Bunlar, Türkiyenin ormanıarına,  madenIerine, türüstik yer
leri ne bayı ld ıklarını b i ld ird i ler. 

«Newyork Tims», bu yakınlarda, Türkiyeni n :  Bakır, volfram, petrol, krom, 
demir, çeşitli maden yatakların ın  bir harıtasını bastı . Amerikan Siprus 
Min ing ve Metal Chimax kumpanyaları ,  Türkiyenin Karadeniz bakır ma
denlerine «yatırım yapmıya hazır olduklarını» bi ldirdi ler. Eti Bankın el in
den bu yaktakları koparmak için, Demire l  hükümetin in de yardımıyla, 
türiji oyunlar oynanıyor. AID'in başkanı Grant' ı n  ve işbirl i kçi Tahsin Yala
bık ın a racı l ığ ıyla, hükümet, Uludağın volfram yatakların ı  Amerikan Union 
Garbid kumpanyasına peşkeş çekti. 

Yabancı sermayeleri n Türkiyeye yayı l ış ı ,  i statistiklere göre, 1 964'ten bu 
yana, % 3,S'ten % 1 9,5'e yükselmiştir. 1 966'da hükümet, 1 00 kadar ya
bancı kumpanyaya, değ işik yatırım serbestl iği , i mtiyazı vermiştir. Geliyor
lar !  Yatırım mı yapıyorlar? Vurguna gel iyorlar !  Sömürge yağmasına geli
yorlar. Yerli işbirl i kçilerle kapkaççı l ığa gel iyorlar !  «Devlet Planlama Kuru
munun» 1 917'de, bu yı l açı klanan raporuna göre : Türkiyede yabancı ser
mayelerin kar oranı % SO'dir. I laç sanayiinde bu oran % S7'dir. Gene bu 
rapora göre, 1 9S1-66 yı l ları arasında yabancı sermayelere, kumpanyalara : 
1 mi lyar 230 mi lyon l i ra ölçüsünde yatırım izni veri lmiştir. Oysa bunları n  
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getirdikleri sermayelerin tutarı (makine, patento) : 513 mi lyondur. Geri 
ka lan 100 mi lyon hükümetin açtığı kredi lerle, AID'in karş ı l ı k  fondan öde
diği paralarıo sağlanmıştır. Devlet hazinesi böyle yağma ediliyor. \şbirlik
çiler, Koperler, Demirel ler, Yazıcı la r, Selekler, hükümet edenler bu yağ
moda ortaktır. 

Bu yerli yabancı bir l ikler 1 04 firmada toplanm ıştır. Bu anonim ve l imited 
ortakl ık larda hisselerin, genell ikle % 10' i, bazı la rında % 81 ' i  yabancı la
rındır. Bu çeşit ortakl ı k  yabancı tekel lere, aş ırı kô rlardan başka, i ki avantaj 
sağ lama ktad ı r. Tabelôsı na : «Türk Anonim Ortaklığı» yazmakla, halk ın 
u lusal onurunu sömürüyor, mi l letin gözünü boyıyor. Yerli ortak a lmakla 
da Türkiyede kendisine savunucu, destek buluyor. örneğ i n :  «Gübre fabri
kaları Türk A. O.» hisse senetlerin in % 51 ' i  Ameri kan «Fortilyaj» firma
s ın ındır. Daha doğrusu azot endüstirisine kancayı atan Rokfel lerindir. 
iz mit «Boru fabrikası A.O.» Batı Alman «Manesman» kumpanyasın ınd ır. 
23 işletmeyi, çimento piyasasın ı  tekelinde tutan «Genel Çimento T.A.O.» 
ıtalyan, Fransız, Batı Alman sermayeleriyle iş birl iği kurmuştur. 

Yabancı sermayeleri n % 35'i Amerikan,  % 1 7,5 ısviçre, % 17'i Holanda, 
% 1 4'ü  Batı Alman, % 6 Fransız, % 3 Ingi l izdir. Batı Almanya, Türkiyenin 
dış ticaretinde, Ameri kadan sonra, ikinci gel iyor. Alman tekelleri, öteden
beri, b ir  gelenek o larak, Türkiyenin dış ticareti nde egemen durum sağ
lamış lard ı r. Türkiyeyi, kendi endüstiri leri ne bir ham madde kaynağı, Tür
kiyenin tarımın ı  sömürmüşlerdir. Hiç bir zaman Türkiyenin endüstrileşme
sine yanaşmamışla rd ı r. Onu bir sömürge, geri ka lmış  bir ü lke durumunda 
tutmak yolundan yürümüşlerd i r. Bu politikayı, yeni sömürgeci l ik sistemiyle, 
Truman «doktirini» ve Marşa l l  «plônıyla» Amerikan emperyalistleri daha 
geniş ölçülerde uygulamaktadırlar. Marşa l l  «plônı» özel l ikle kodaman 
ağaları, büyük çiftlikçileri kredi lerle, makine ve traktör sağ lamakla des
tekl iyor. Toprak ağal ığ ın ı ,  derebeyl ik ka l ı nt ı lar ının sürüp gitmesini sömür
geci ler böyle tutuyor. Toprak reformuna karşı çıkan AP ve hükümetin in 
arkasında ağalar ve Amerika l ı lar  vardır. 

Tü rkiyeye dolan yabancı tekel ler:  Kauçuk, kimya, i lôç, besin maddeleri, 
teksti l ,  montaj, genel l ikle hafif endüstiri kol la rın ı  kontorol ları a ltına a l ı 
yorlar. Bu  tekelci kumpanyalar  ya ln ız 1 koyup 5 a lmak değil, koydukla
rın ı ,  a ld ıklar ını  tez elden dışarıya aktarmıya, teransfer etmiye bakıyorlar. 
Sonra bunlar yalnız para değil. hisse senetleri. mücevherler. yükte hafif 
pahada ağır  taşı n ı r  değerleri de dışarıya aktarıyorlar. 

Bir .Nita .. - Univeler firması vard ı r. Bitkisel yağ piyasasında tekel kur
muştur. Bu firma, 15 yıl önce, 5 m i lyon sermaye i le, onun da yarıs ın ı  
Menderes hükümetinden kredi almak yoluyla, kuru lmuştu r. Bu süre içinde 
bu tröst 1 56 mi lyon l i ra kôr etmiştir. Lôstik, kauçuk piyasasında tekel 
kura n :  Pirel l i ,  Good Year, Chrysler, Royal g ib i  firmalar «karma» işletmeler 
kurmuşlard ı r. Ortakl ı kların % 65'i yabancı la rın, % 35'i yerli. Yerli ortak
lardan Iş Bankası var, V. Koç Holding var, Taşkent var. Bu lastik tekeli, 
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ordu siparişlerini eline a lmıştı r. Bu firmaların kôrlan:  250 milyon, trans
ferleri : 1 30 mi lyon l i radı r  içerde tefeci faizle işlettikleri kôrla r :  1 20 mil
yondu r. Yağma Hosanın böreğ i, yeni sömürgecilik, kapkaççı vurguncu luk 
buna derler. 

Türkiyede egemenli klerini yürüten yabancı tekellerin başında petrol 
kumpanyaları gel i r. Bu kumpanyala r  hükümetin politikasına doğrudan 
doğruya etki yapmaktad ı r. Bunla r hem petrol yataklarının üstüne oturuyor, 
hem petrol piyasasına hükmediyor. Petrol a ra ma, çıkarma, işleme izni 
alan yabancı kumpanyalar bir çoktur. Bunra ın  başında : Mobil, Şel, Kal
tex, Bitiş Petrol ium, Esco, Sokoni gel ir. Yabancı kumpanyalara petrol 
arama ve çıkarma izni verilen toprakların yüz ölçüsü : 1 1 8  bin kilometre
kared i r. Bu, Türkiyenin yedide bir idir. Gerici hükümetler köylüye toprak 
vermezler. AP hükümeti ve Mecl iste AP' l i ler, Anayasanın ön gördüğü 
toprak reformuna karşı olduklarını kesin l ik le bi ldirdi ler. Ama yabancı 
petrol kral larına : «Buyurun, bu toprakları istediğiniz gibi kul lanabi l i rsin iz» 
diyorlar. Maden, enerji , petrol kaynaklarını AP hükümeti yabancı kum
panya lara dağıtıyor. Ely tasarıs ın ı  geçirmek için, Enerji ve Doğal  Kaynak
lar Bakanlığ ında, Demirelin başkanl ığ ında özel bir komite kurulmuştur. 
Çal ışmaları tamamiyle gizl idir. 

Yabancı petrol kumpanyala rı, arama izi, işletme imtiyazı a l ıyor. Sonra, 
bir iki yerde sondaj yapıyor :  "Petrol çıkmadı», deyip bu yatakların üstüne 
yatıyorlar. Bu yatakları kendisine, ilerisi için yedek tutuyorlar. Ve, Arabis
tandan, Küveytten getirdikleri petrol ları Türkiyede, dünya piyasasından 
% 35 fazlasına satıyorl a r. Türk ordusunun yakıtı n ı  bunlar sağlıyor. Devlet 
hazinesi bunları n  a rpal ığı olmuştu r. Hükümet bunlara sürekli borçludur. 
Ordunun bunlardan satı n ald ığ ı  akar yakıt tuta rı, yı ldan yı la artıyor ve 
bugün 200 mjfyon Doları, yani 2 mi lyar l i rayı bulmuştur. Bu petrol vu r
gunculuğunda da, öteki alanlarda olduğu gibi ,  Iş Bankasının, Taşkentlerin, 
borsa lar, odalar  birl i klerin in ortakl ığ ın ı  görüyoruz. Bursa Odalar Birl iğ i  
başkanı Botur :  "Yabancı sermayeleri kaçıramayız. Petrolu mi l l i leştire
meyiz !» diye ortaya atı ldı . Odalar-borsalar  birli kleri, genel l ikle tekelciliğe 
giden, yabancı sermayelerle g ittikçe daha sıkı sarmaşan kodaman burju
vazinin, kompradorların .  büyük a racı ları n  çıkarların ı  savunuyor. 

Yabancı petrol tekelleri, özell ikle Amerikan kumpanyaları, destekledik
leri, hükümete gelmesini sağladıkları AP hükümetin in eliyle TPAO'yu, bu 
yerl i petrol işletmeci l iği ni y ıkmak istiyorlar. Demirel hükümetinin i lk yap
tığ ı  işlerden biri, yabancı sermayelere karş ı  ulusal petrol işletmeciliğ ini 
savunan TPAO genel müdürünü yerinden atmak olmuştur. Orduda Akar
yakıt ikmal Kolu başkanı genera l  Gökben, yabancı kumpanya ların bu 
açı k soygununa karşı çıktığ ı  için şimdiki hükü met, Savunma Bakan ı  Topa
loğlu onu yerinden attı. 

Çok j fginç, üzerinde ibretle duru laca k  belgeler vardır. 1965 seçim ön
cesi, 24 EylUl'de, Mobil Genel Direktörü Fricker' in b i r  raporu vardır. Gene 
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o sırada Demirel le Kaltex'in d i rektörü Kirchoferle yaptığı b i r  konuşma ve 
gene bu kumpanyanın temsilcisi Ha rrigerin Viyanadaki Güney-Doğu 
direktörl üğüne gönderdiği  bir mektup vard ı r. Bu raporlarda, mektuplarda, 
görüşmelerde Amerikan petrol kral la rı bir şart dayatıyorlar :  «Türkiyedeki 
polit ik hava değişmelidi r.» Kendilerine «karşı o lan politik yönetici ler ve 
hükümet düşürülmel id ir». Mobil ,  bu iş için, seçimlerde 50 mi lyon harca
mışt ır. 

Mobil  kumpanyası Türkiyede ayrı b ir  kıra l l ık  kurmuştur. 60 yı ldan beri 
Türkiyededir. Ama as ı l  egemenl iğ in i  DP hükümeti zamanında kurmuş, AP 
zamanında çok daha güçlenm iştir. E l inde 49 petrol kuyusunun tapusu var
d ı r. Ama bun lardan b i r  kaçını işletiyor. Adana, Antep, Ş i i r, Batman, 
Roman,  Şelmo, Bulgardağı bölgelerindeki kuyu larını işletmiyor, yedekte 
tutuyor. Bu kumpanya, ya lnız a rama karşı l ığ ı : 1 m i lyon 250 b in Dolar, 
yan i  13 mi lyon lira transfer yapmıştır. Türkiyenin bir çok yerlerinde benzin, 
akar yakıt istasyonla rı ,  depoları kurmuştur. 300 taşıt tankı, 1 60 sarnıçlı 
vagonu onundur. Mersin ATAŞ rafi nerisi n in baş ortağıd ı r. En azılı işçi 
düşmanıd ır. Sovyetlerin kuracakları rafineri anlaşmasını bozdurmak için 
hükümete açıktan açığa baskıya geçmiştir. Bu petrol kumpanya ları ,  dev
let parasıyla kuru lan  Batman- iskenderun petrol boru hattını eleçirmiye 
uğraşıyorlar. Hükümet, bu hattın h isse senetlerin i  özel sektörün, bu kum
panya ların isteğ iyle satışa çıkarmıştır. 

Türkiyede yeni sömürgeci l i k  sistemin in uygu lanmasında önemli rol oynı
yan daha i ki örgüt verdı r. Bu ik is i  b i rden devlet içinde b i r  devlettir. Bun
lardan b iri Konsorsiyam, ötekisi AID'ir. Bunlar, eski Genel Borçlar Kuru
mu nu - «Düyun'i Umumiye Idaresi'ni» yeni biçimde pek andım. Konsorsi
yomun da baş patronu Amerikad ı r. Bun lar  Tü rkiyeni n  ekonomisini , mal ı 
yesin i  kontoroleder, bütçesin in  bağ lanmasına karış ı r. Nereye ne kadar 
yatırım yapılacağını  gösterir. 

AlD, Marşal l  «yadım plônının» bugünkü adıdır. Ve, Türkiyedeki değişik 
Amerikan misyonlarından, servisleri nden birid i r. Etkisi , yetki si de çok 
geniştir. Büyük Elçi Hart ve AiD Başkan ı  Grant, Bakanlar  Kurulunu el inde 
tutan «gölge hükü metin» i leri gelenlerindendir. AP hükümeti, bunlara 
danışmadan hiç b ir  şey yapmaz ve yapamaz, En taze örnek. «Devlet Pıan
lama Kurumunun» hazır ladığı «II. Beş Yıl l ı k  Pıanı» beğenmediler. Demi rel, 
.. pıanlama Kuruluyla» üstüste, g izl i  toplantı la r  yaptı . Pıana AiD'in, - Ame
rikan tekellerin in ,  i stediğ i  biçim veriliyor. Oyleki, Türkiye geri kalmış b ir  
ta rım ülkesi, yabancı tekel lerin b i r  sürüm pazarı durumunda bırakı l ıyor. 
Mi l l i  endüstirin in  gel işmesi balta lan ıyor, Yatı rımlar, özel sektörde yaban
cı la rla işbirl iğ i  kuranların, yabancı tekel lerin ya rarına göre ayarlanıyor. 

AID'in el inde çok kuvvetli manivelalar vardır. Amerikanın Türkiyeye 
açtığı kred i ler, verdiği  borçlar onun kanal ıyla uygulan ıyor. Sonra, Ameri
kan ın  .Türkiyeye sattığı «ta rım fazlası ma l la rın» karşı l ıklarını Merkez Ban
kasında ve el i a ltında tutuyor. Basında çıkan eldeki veri lere göre bu 
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karşı l ı k  para lar  fanu : 2,5 mi lyar  L iraya yükselmiştir. AID' in nitel iğ in i .  
fanksiyanlarını ,  e l indeki paraları nerelere, nası l  harcadığ ını bu yeni sömür
geci l i k  mekanizmasını işletenler daha iyi anlatıyorlar. 

AID'in eski başkanlarından D. Bel i :  «Ameri kan yard ımları ,  mal ve hiz
met biçim inded i r, şartlara bağlan ı r. Bizden para çıkmıyor. Yard ımları n  
% 50' i Ameri kaya dönüyor. Az gelişmiş ü l kelerde başl ıca amacımız, bu 
ü l keleri Amerikaya pazar yapmaktı r, Amerikan sermayelerini korumaktır ... 
Diyor. Türkiyeyi NATO'lara ,  Truman «doktiri nlerine .. , Marşal l  «pıôn larına .. 
bağl ıyanlar, bu serüvenl ik yolunda devlet hazinesinden. son 1 8  y ı l  içi nde. 
1 00 m i lyar harcadı lar. Ostelik te m i l letin s ırtına 42 mi lyar l i ra borç yük
lediler. 

AlD, Merkez Bankasında tuttuğu karş ı l ı k  para ları hangi a maçlarla ve 
nerelerde kul landığ ın ı  Ankaradaki Amerikan Ticaret Ateşesi Arthur  Li l l i ng, 
geçen yı lki b ir  raporunda aç ık seçik gösteri l iyor. Bu raporda karş ı l ık  para
la r :  1. Amerikan ta rım mal ların ı  sürmek, 2. Amerika için gerekli stratej ik  
mal ları satın a lmak, 3 .  orduya ızmirdeki NATO karargôhı kanalıyla dona
tım, gereç sağlamak, 4. Ameri kanın Türkiyedeki elçil ik ve misyonlarının 
masraflarını karş ı lamak, s. «bi l imsel ve teknik bi lg i  toplamak», yani casus
luk servislerini beslemek, 6. basın, eğ it im alanlarındaki eylemleri, Ameri
kan kollej lerin i  paraca desteklemek, okul kitapları ,  dergi ler çıkarmak. 
7. «olağanüstü hal lerde ivedi l i kle yardımlarda bulunmak ... Bu «olağanüstü 
ve ivedi l ikle yapı lan yard ımın .. ne olduğu ,  1965'te yapı lan genel seçim
lerde bel l i  oldu. AP'ye çoğunluk sağ lamak için AlD, karş ı l ı k  para lardan. 
600 mi lyon harcamıştı r. Tu ra l ların ,  en bağnaz, gerici, faşist örgütlerin 
ordu birl i klerinde, ok,ul larda, köylerde, yurdun her tarafında yaydıkları 
genelgeleri, kitapları ,  dergileri, broşürleri en iyi kôatlara bastıran Ameri
kan Haberler Servisidir, CiA'd ı r, AID'tı r. Kürkiyede köyleri, i l çe ve bucak
ları saran .. Barış gönül lü lerini .. , bu Amerikan casuslar ını  AiD karşı l ı k  
paralarla besliyor. A lD 1 966 yı l ında. Türkiyedeki Ameri kan kumpanyala
rına : 276 m i lyon Lira kredi açmıştı r. Savunma Baka nl ığ ına : S73 mi lyon 
Lira borç vermiştir. 

AID'in «uzmanlarından» ve özel danışmanı Rihart Podol : AlD kurumu 
Türkiyede her  yere el  atmıştır. Onemli mevkilere, bakanl ıklara ,  genel 
müdürlüklere Amerikan eğitim i  görmüş, özel hazırlanmış kimseler getiri l 
diğini övüne üvüne bir raporunda bel i rtiyor. Amerikal ı  sömürgeci, Türki
tede kaleyi içerden nasıl elegeçirdiklerini gizlemiyor. Amerikan sömür
geci leri, kaleyi içerden a lmak, «beşinci kol .. kurmak taktiğin i  Türkiyede 
işçi s ınıf ına karşı·, sendika hareketine karşı. sürekl i , plônl ı ,  sisteml i  yürüt
mektedirier. Türk- Iş ' in  başını tutan Demirsoy takımın ı ,  send ika ve işçi 
hareketini yozlaştırma, onu körletme yolunda kul lanıyorlar. Türk-Iş' in  
1 1  m i lyon lira tutan bütçesin in 9 mi lyonunu AlD sağ lamaktadı r. Sarı 
sendikacı l ığ ı  yayma k  için Amerikaya götürüp, kendi lerine adam yetiştiri
yorlar. Ulusal bağımsızl ı k, kurtuluş ve köklü reform d i ren işinde bütün u lu-
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sal güçlerin birlik, dayanışma kurmalarını balta lamak için bütün olanak
larını , el lerinde a raçları kul lanıyorlar. Karşıt partileri içinden vurmak tak
tiğin i  başa almış bulunuyorlar. CHP'de Feyzioğlu  - Çel i kbaş kolunun 
tutumu, Amerikan «beşinci kolunun . .  ne olduğunu pek iy i  göstermektedi r. 
Karşı güçleri parça lama, ulusal  bağımsızl ı k  direnişi n i  yozlaştırma ve bunu 
kırma görevini Amerikan emperyalistleri, e l leri nin a ltındaki AP hüküme
tine yüklemişlerdir. 

Ekonomik ve ideolojik bunalım 

Yabancı boyunduruk, kodaman burjuvazinin, ağaların, kapkaççı aracı
ların çıkarları n ı  savunan uydu hükümetin mil let düşmanı politikası, yerli 
yabancı ortakl ığ ın ın halka dayattığı azg ın  sömürme sistemi genel buna
l ımı ,  ekonomik y ıkım ı ,  çöküşü hızlandırmıştır. Bu bunal ımın nerelere doğru 
g ittiği meydandadır. Ayık, öngörül ü  burjuva bi lginleri, yazarları, gazete
cileri bile : «NATO harcamaları ve hükümetin ters tutumu böyle giderse 
zamlar, fiyatlar, pahal l ı l ı k  a rtacaktır. işler duracak, işsiz l ik yükselecektir. 
Para içirde ve dışarda değerini durmadan kaybedecektir. 1968 yı l ında 
durum iflôs olacaktır", diyorlar. 

Buna l ım  böylesine a l ıp  yürümüştür. Buna l ım ın  etkileri ni, yıkıcı sonuçla
rın ı  ha lk  yığ ınları : işçiler, köylü ler, dar gelirl i ler, esnaf, ara tabaka lar, 
memuru, aydın ı  kendi s ırlarında denemektedirler. Halk, «paranın bereketi 
kalmadı .. diyor. öyle. işçi, ya da memur el ine geçen parayla, pazardan 
bir ay öncesi kadar yiyecek, g iyecek, yakacak a lamıyor. Dolaşımdaki 
para, son bir yı l  içinde, 1 mi lyar artmış, 8 milyar 250 mi lyona yükselmiştir. 
Bu gidişin duracağ ı da yoktur. Bu «para bolluğu» ya lnız ve yalnız büyük 
zenginlerin, piyasa lar da tekel kuranların,  yabancılarla ortaklaşa mi l leti 
soyanları ,  kapkaç çı ları n  işine yarıyor. Bu süreç, mi l l i  gel ir dağı l ış ındaki 
korkunç aykırı l ığ ı ,  adaletsiz l iği daha da hızlandırıyor. Bundan 3 yıl önce 
mi l l i  gel ir  dağı l ı ndaki aykırı l ık  oranı 1 ' e  karşı 22 bindi. Bugün, istatistik 
veri lere göre, 28 bindir. Bir kapkaççı Amerikancı 28 bin Lira, kazanıyor, 
bir işçi, ya da esnaf 1 Lira zor kazanabi liyor. 

Çalışma bakan ın ın  son açıkladığı rakamlara göre, memlekette sürekli 
işsizlerin sayısı 1 ,5 mi lyondur. Gizl i işsiz sayısı : 6 mi lyonu buluyor. Gene 
istatistik rakkamlara göre, son yı l larda, kentlerdeki nufus artışı köyü 
geçiyor. Bu da köyde, geniş köylü yığınları arasında ayrışma, bölünme 
sürecin in hızlanmış olmasından gel iyor. Her yı l  300 bin köylü, evini, tar
lasını , varı nı yoğunu kaybediyor, yaşamak için ekmek parası için şehirlere 
a kıyor. istanbulun 2,5 mi lyon nufusundan 1 milyonu köylerden gelmedir. 
Ve gene yalnız istanbulda, bu yerli göçmenler 250 bin gecekonduda 
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«barınıyor». ızmirin, Adananın, Istanbul ,  Ankaradın, büyük kentlerin bu 
gecekondu semtleri, buralarda yaşıyonların korkunç durumu, buna l ım ın  
kimleri ezdiğini bütün çıplakl ığıyla göstermektedir. Köyler, art ık  köylüyü 
yaşatamaz olmuştu r. Kentler, köylerden gelen işsiz kollara iş verecek 
durumda değ ildir. Yabancı tekeller mi l l i  endüstürin in gel işmesini balta
lıyor. Köyde, yıkı lan köylülerin toprakları daha az el lerde, ağa ların, tefe
cilerin, eşrafın, kapkaççı çiftli kçilerin elinde toplanıyor. Memlekette, mi l l i  
gelirin as lan payını sömürgeciler, işbirl i kçiler yutuyor. Ve bunlarla,  onlara 
dayanan, destekliyen yeni sömürgecilerle bütütün Türkiye halkı karşıkar
şıya gelmiş bulunuyor. iki birbirine karşı güçlerin uçlanma süreci hız lanı
yor, memleket çapında ölçüler al ıyor. i kisi a rasındaki savaş keskinleşiyor. 
Memleketi yabancı köleliğinden kurtarma, topraklarımızı Ameri kan üsle
rinden temizlemek, ordumuzu NATO'nun elinden geri a lmak, ikil i anlaş
maları bozmak, saldırgan l ı k  paktları ndan, NATO ve CENTO'Iardan çeki l
mek d irenişi hükümetin faşist di ktatora kurmak eylemine karşı savaşla, 
halk ın ekmek ve özgürlük  savaşıyla, köklü reformların gerçekleştiri lmesi 
savaşıyla örü lmekte, u lusal n itel i k  kazanmaktadı r. 

Bu uçlaşmanın, bu savaşın sertleşmesiyle burjuvazinin içindeki ayrışma 
süreci de hızla nıyor. Yabancı egemenliğine ve Amerikan sömürgecileriyle 
işbirl iği kuran kodaman burjuva ve ağa koluna karşı mi l l i  burjuvazin in 
direnişi yeni biçimler a l ıyor ve bu direniş, savaş kuvvetleniyor. 

Memlekette burjuvazin in içindeki ayrı lma ve ayrışmayı göremiyenler, 
yahut görmemezl ikten gelenler: «Türkiyede bir mi l l i  burjuvazi koydunsa 
bul», diyorlar. Bazı ları da : «Mil l i  burjuvazi de, CHP de çoktan ununu 
elemiş, eleğin i  asmıştı r», iddiasını tekrarlıyor. Bu «görüşler» temelsiz, çürük 
ve zararl ıd ı r. Bu ters görüşler, Amerikan boyunduruğuna karşı, onunla 
bağl ı  faşist diktatoro tehlikesine karşı, gericiliğe karşı, ulusal bağımsızlık. 
demokrasi ve barış için savaşta bütün u lusal güçlerin,  örgütlerin. ak ım
lar ın  Mi l l i  Demokratik Cephede birleşme direnişlerin i  baltalar. 

CHP'nin içindeki ayrı lma ve ayrışma, bugünkü aşamada burjuvazinin 
içindeki ayrışma ve ayrı lma sürecin in hızlanmasıdır. «Ortanın solu» a kımı  
bir  «danışıkl ı  döğüş» deği ldir. Feyzioğ lu - Çel i kbaş kolu. işbirl i kçi. tekelci 
çevrelere yakındır. Bunlar kodaman kapitalist, kodaman ağa takımıdan
d ı r, onların  çıkarların ı  savunuyor. 

Burjuvazinin hepsini bir kaba doldurmak, onun ayrıntı ve ayrışma süre
cini görmemek, mi l l i  burjuvazinin kendisine özgü iki birbirine aykırı 
yönünü görememek hatasını doğuruyor. Burjuvazinin bölümleri, tabaka
ları arasında «Çin duvarla rı» yoktur. Türkiyenin bugünkü aşamasında mi l l i  
burjuvazi, bu bölüm : Mi l l i  bağımsızl ı k  için, yabancı tekellerin ve onlarla 
işbirl iği kuranların egemenl i l iğ ine karşı, gerici l iğe karşı. AP hükümetin in 
faşist diktatoro eği l imine karşı, şu veya bu ölçü de ik i l i  an laşmalar karşı. 
NATO ya karşı çıkan, s ın ı rl ı  da olsa toprak reformu için d irenen bölümü
dür. Bu mi l l i  burjuvazi «ununu eleyip eleğin; asmamıştır ... Onun birbirine 
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karşı yönleri, bu nitel iği de kalkmamıştır. Bu yönün, n itel iğin, biri i lericidir. 
Obürü gericidir. I lerici yönüyle emperyal izme, gericiliğe, işbirl i kçi lere kar
ş ıd ır. Gerici yönüyle kendi egemenliğini, sömürücü sınıfın üstünlüğünü 
sağlamak istemesidir. Onun bu yanın ı  yansıtan lar  vardır. Bunlar :  «Anaya
sayı savunacak, Amerikan - komprador hegemonyasına karşı yürüyecek 
olan işçi ve köylü kitleleri deği ldir», diyorlar. Ulusal bağ ı msızl ık, demok
ratik Türkiye için savaşta itici ana güçleri küçümsemek, hesaba katmamak 
eğ i l imi  de kökünden çürüktür. Bu gib i  iddia lar gerçeğe, bugünkü reel 
duruma uymamaktadır. Türkiye bundan 45 yı l önceki Türkiye deği ldir. 
Bugün Türkiyede varl ığ ın ı  tanıtmış, politik a landa etkisi boyuna artan, 
gittikçe daha bi linçli, örgütlü savaşan, politik partisiyle Meclise girmiş 
bulunan 2,5 milyon luk bir işçi sınıfı vardır. 

Bazı «sola k  görüş» ve tutumlar da varki, bütün ulusa l  güçlerin anti
emperyalist, Mil l i  Demokratik Cephe birl iği kurma ları i l kesine yanaşmıyor :  
«Anti-emperya list cephede birleşmek sloganı doğru deği ldir», d iyorlar. 
Bunlar, işçi s ın ıfından başkasını tanımıyorlar. Değil bütün u lusal güçlerin 
ve örgütlerin cephe birliğ ini, halk ımız ın ezici çoğunluğunu kapsıyan, dev
rimci bağlaşıkl ık ları zorun luk olan işçi-köylü ittifak ın ı  bi le kenara itiyorlar. 

Gerici egemen çevreler, AP ve hükümeti, karşıt güçlerin, örgütlerin 
dağınık l ığ ından yararlanmak taktiğ in i  başa a lmıştır. Bu güçlerin ve örgüt
lerin tekcephe olmaların ı  engellemiye, onları birbirine düşürmiye, bu güç
leri, karşıt partileri ve örgütleri parçalamıya, onları içerden yıkmaya hız 
vermiştir. Bu parçalama, ayır, buyur taktiğin i  anti- komünist, anti-sovyet 
propaganda i le karış ık  yürütüyor. Bu a nti-komünist kampanyayı, AP yöne
ticileri, demokrası, barış ve ulusal bağımsızl ı k  düşmanları, Atatürk'e karş ı ,  
onun savunduğu i leri i l kelere karşı, onun a nti-emperyal ist, anti-feodal 
yönüne karşı saldırı larla yanyana yürütüyorlar. Atatürkün ilerici gençliğe 
öğütlerini yayanlara karşı Bornova savcı l ığ ın ın soruşturma, kovuşturma 
açması, asl ı nda gericilerin Atatürkü yarg ı lama k, onu mahkum etmek çaba
larından başka bir  şey deği ld ir. 

AP yönetici leri, uydu hükümet, gerici, bağnaz idelojileri, derebey bur
juva karması felsefe ve görüşlerini yığın lara dayatmak  yolunda büyük bir 
çaba gösteriyor, bu uğurda devlet hazinesinden yüzmi lyonlar harcıyor. Bu 
çaba onun faşist diktatora eği l imiyle bağl ıd ı r. Bu davranış, onun, karşı 
güçleri parça lama k, dayanışma ları n ı  önlemek, yığ ın ları n  bil i nçlenmesini 
engel olmak amacıyla bağ l ıd ır. Ama bir olayı da gözden kaçırmamak 
gerek. Bugün genell ikle çağ ım ızda, özel l i kle Türkiyede burjuva ideolojisi 
derin bir bunal ım içindedir. Bu bunal ım, memlekette yeni koşul lar içinde, 
gericil iğe karşı, yabancı köleliğe karşı, Amerikan egemenliğine karşı 
u l usal bağ ı msızl ık, i leri, demokratik bir düzen için yığınlar arasından 
gelen direnişin genişlemesi, derinleşmesi ve kuwetlenmesiyle daha açı k 
biçimler a lmaktadır. Bu gerici felsefenin,  bu bağnaz görüşlerin açık sal 
d ı rıya geçmesi kendisine karşı tepkiler uyandırmıştır. Sonra, sosyalizm 
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Marksizm-leninizm ü lküsü ,  bu devrimci dünya görüşü yeryüzünde, i lerici 
örgütlerin el inde çözümleyici bir güç olmuştur. Bu devrimci ü lkü, yeryü
zünde emekçi yığ ın ların, u lusal bağımsızl ı kları için savaşan halkların 
yüreklerinde, kafa la rında, bi l inçlerinde yer etmektedir. Sosyalizm ü lküsü, 
savaşkan materyal ist ideoloji, Marksist dünya görüşü Türkiyemizde de, be
l ir l i  ölçü lerde gelişmekte, kafa larda, gönüllerde yer etmektedir. Bu gel işme, 
bu olay, memlekette işçi sın ıfı n ın politik a landa, politik yaşant ımızda sü
rekli ve eyleml i  bir etken, bir güç olmasıyla, örgütlü savaşa geçme süreciyle 
bağ l ıd ı r. Bu olay, memlekette u lusal bağ ımsızl ı k  ve demokratik devrimci 
hareketin kendisine yol açmak direnişiyle bağl ıdır. Bu gelişmede Türkiye 
Komün ist Partisinin 47 yıl boyunca, en çetin koşu l lar  a ltında yürüttüğü 
savaşın büyük payı vard ı r. TKP, savaşkon Marksçı-leninci ideoloji ve 
teoriyle, e l indeki bu savaş si lôhıyla savaşmış ve savaşıyor. 

Türkiye Komünist Partisi ve Milli Demokratik Cephe 

Belirti lmesi gereken, önemli başka b i r  olay daha vardır. Azı l ı  gerıcı 
çevrelerin, AP ve hükümetin in anti-komünist kışkırtmaları ,  komünist uma
cı l ığ ı  fiyasko vermiye başlam ıştır. Anti-emperyal ist, yurtsever güçleri n tem
si lci leri , u lusal bağımsızl ığı savunan, memlekette Amerikan boyunduru
ğuna karşı olon burjuva düşünürleri, yazarları ,  Atatürkçüler, uyan ık  genç
l iğ in öncüleri, hükümetin körüklediği komünizm düşmanl ığ ın ın, kışkıtmala
rın a rkasında faşist d iktatoro özlemin in  yattığını ,  bu kampanyan ın  ilerici 
yurtsever güçleri ve örgütleri parçalamak, onların cephe birl iği kurmala
rı n ı  önlemek olduğunu açık seçi k görüyorlar. Hükümet, «temel hak ve 
hürriyetleri koruma» maskesi a ltında Meclise, mi l lete dayatmak istediği 
tasarı basında, Mecl iste, lJniversitelerde, Barolarda, sendikalarda, öğret
men, öğrenci derneklerinde, gençl ik federasyonlarında sert tepkiler uyan
d ı rdı .  AP ve hükümetinin faşist di ktatoro çabasına karşı gel işen direniş, 
memlekette bütün yurtsever, anti-emperyal ist güçlerin, Amerikan köle
l iğ ine karşı, gericil iğe karşı d irenen örgütlerin bi rbirlerine yaklaşma lar, 
birbirlerine dayanışma göstermekleri için, Mi l l i  Demokratik Cephenin  
temellerini eylemlerle, konkre olara k  atmak iç in  olumlu bir hava yarattı. 

Bu direniş, g ittikçe b i l inçli , yavaş yavaş daha örgütlü biçimler o lmak
tadır. Ankarada, Tandoğanda onbinlerce halk, sendikacı ların, gençlerin 
tertipledi kleri anti-amerikan gösteri yürüyüşüne katı ld ı lar. Bunlar Ana
yurdu, halk ımizı Amerikan boyunduruğundan kurtarmak direnişini başa
rıya ulaştırıncıya kadar ' savaşacaklarına anti içtiler. Oğrenciler, işçiler 
Istanbul ,  ızmir sokaklarında kaldırı m  taş larına : «Amerika l ı  defol !» paro-
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lasını  yazd ı lar. Adanada bin lerce ha lk. Ameri ka l ı ların üzerine. ıncirlikteki 
Amerikan kalesinin üstüne yürüdüler. 

Halk ımız. Sovyetler Birliğ iyle iyi komşuluk  ve dostluk  i l işki lerin in  yeni 
baştan kuru lmasın ı .  düzenlenmesini .  gel iştiri lmesini  istiyor. Bu i l işkilerin 
geliştiği y ı l larda halkımız u lusal bağ ımsızl ığ ın ı  güvenl ik a ltında görü
yordu. Büyük bir a rkası vardı. Oysa. bu i l işkiler balta landıkça Türkiye bir 
izolasyon çenberi içine. emperyalistlerin avuçları içine düştü. Bu durum
dan. bu izolasyondan en başta Amerikan sömürgecileri yararlandı .  Bu 
yüzden memleket u lusal bağımsızl ığ ın ı .  egemenl ik  haklarını yitirdi. Bu 
yık ım yolundan ayrı lmak direnişi ve bilinci ha lkın  değişik çevrelerini sar
maktad ı r. 

Amerikayla bağlanmış sözlü. yaz ı l ı  ik i l i  a nlaşmaların  Anayasayla. Tür
kiyenin egemenl ik  haklarıyla. toprak bütünlüğü ve güvenliği ile bağdaş
madığı. topraklarım ızdaki Amerikan-NATO sa ld ı rı üslerin in .  atom yığınak
larının. Türk-Sovyet s ın ırları boyunca atom mayın kuşağı kurulmasın ın  
Türkiyeyi - 32 m i lyon ha lk ı  bir  solukta yoketmek teh l i kesini doğurduğu 
iyice ortaya çıkmıştır. Işçi Partisi. bu u lusal sorunları .  b ir  u lusun. bir  hal
kı n var olma. ya yok olma konusunu Meclise getirdi. Gensoru ve Meclis 
soruştu rması açı lmasını  isted i. Karşıt parti ler :  CHP. MP. YTP Mecl iste bu 
teklifi desteklediler. Hükümetin. Meclise dayatmak  istediği tasarıya karşı 
gensoru açı lması önergesini. karşıt partiler bel l i  ölçülerde destekledi ler. 
Hükümetin. gene Meclise dayatmak istediği seçim kanununu değiştirme 
tasarısına karşı Mecliste ve Senatoda Mi l l i  Bir l ikçiler. Atatürkçüler. karşıt 
partilerin hepsi birleşti ler. obstrüksiyona geçtiler. Hükümetin açıktan 
açığa faşizme yürümesi. sonra Amerikanın. Demirel  hükümeti e l iyle. Tür
kiye üzerindeki baskıs ın ı  arttırması. Viyetnamda yarattığı kanl ı  botaklığa 
Türkiyeyi de sürüklemek istemesi. karşıt güçlere bu tehl i keyi e l  birl iğiyle 
göğüslemeleri zorunluğu nu duyurmuştur. Yunan istandaki faşist hükümet 
devirmesi. Ba lkan larda. Akdenizin bu kesiminde barışın büyük teh l ike 
karşısı nda bulunduğunu bir kerre daha ortaya koymuştur. Bu faşist hükü
met devirmesi doğrudan doğruya NATO·nun. onun baş patronu Ameri
kanın başı altından çıkmıştır. NATO sarsıntı. çöküntü geçiriyor. Bu sald ı r
gan l ık  örgütünün Güney Doğu komutanl ığı  karargôhı ızmirded i r. Atatür
kün : «Yurtta barış. cihanda barış .. i l ke ve ül küsü doğrudan doğruya 
NATO'culuk politikasıyla kenara iti lmiş bulunuyor. AP hükümeti yurtta 
faşizme gidiyor. kurduğuğu faşist komandolarla kanl ı  b i r  terrora gidiyor. 
Bu hükümet. Türk-Sovyet s ın ı rlarına atom mayin kuşakları çekmekle. Ana
dolu topraklarındaki Ameri kan atom yığınoklarını. savaş a lanlarını sovun
makla cihanda barışı torpil liyor. 

Bütün karşıt güçlerin. partilerin u lusal çapta ve önemli bazı sorunlar. 
istekler üzerinde. birbirlerine yakın görüşleri savundukları bel l i  olmakta
d ı r. En başta u lusal bağ ımsızl ık. gerçek demokratik düzenin sağ lanması. 
Anayasan ın  savunu lması geliyor. Anayasaya aykırı kanunların  ka ldırı l ması 
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direnişi var. Madenierin, d ış ticaretin devletleşti rilmesi ak ımı  vQr. Anaya
san ın  ön gördüğü temel reformların, köklü, demokratik toprak ve vergi 
reformlarının uygulanması i steğ i var. Ulusal endüstri n in  krunması, ekono
mik bağ ımsızl ığın geri a l ı nması ak ımı  var. Dış i l işkilerde onurlu, bağımsız 
bir u lusal politika yürütülmesi d i renişi var. Bütün komşularımızla, özel l i kle 
Sovyetlerle dostluk, saldırmazl ı k  pakti bağ lanması,  ekonomik ve kültürel 
i l işkilerin geliştirilmesi isteği var. Bütün bunlar yurtsever güçlerin, politik 
parti ve örgütlerin, i lerici a kımları n  Mi l l i  Demokratik Cephede, bel l i  b i r  
m in imum program üzerinde an laşmaları ,  birleşmeleri i çi n  gerekli artamı ,  
kaşul ları hazırlamış bulunuyor. 

TIP' in ,  DISK' in,  yurtsever gençl i k  ve öğrenci derneklerin in ,  b i lg inlerin, 
yazarların  b i ld i ri ,  çağrı ve çı kışlarında bir olay kesin l i kle bel i rImektedi r :  
«Faşizm baş  kaldı rıyor. Bütün i lerici güçlerin bu büyük teh l ike karşısında 
b irleşmeleri bir zorunluktur. Faşist davranış ın arkasında Amerika vardır. 
Anayasayı, halkımızın vazgeçi lmez hakların ı  savunal ım.  Bu savaşta b i r
leşmek yurtseverliğ in  b irinci şa rtıd ı r». TlP'in çağ ı rıs ında : «Kurtuluş yı l la
r ında olduğu gib i ,  bütün namuslu, yürekli, gerçekten yurtsever kuvvetlerin 
b i r  milli cephede işbirl iğ i  etmeleri, dayanışmaları kutsal bir ödevdi r», 
denil iyor. 

Bu si lkinme ve davranışta yalnız tutarsız, sakat, sekter görüşlerin kenara 
it i lmekte olduğunu deği l ,  faşizm teh l i kesine karşı savaşın u lusal bağımsız
l ı k  için olan d i renişten ayrı lmadığını ,  bu savaş ve direnişin ancak Mi l l i  
Demokratik Cephe kurmak yoluyla başarı kazanabi leceği ınancasını ,  b i l in 
c in i  görüyoruz. Art ık sözden işe, eyleme, örgütlü savaşa geçmek zorunluğu 
vard ı r. 

Türkiye Komünist Partisi, kurulduğu günden bu yana, her fı rsatta, konkre 
duruma uygun ola ra k, bütün u lusal güçlerin emperya lizme, gerici l iğe 
karşı savaşta, mil l i  bağımsızl ı k, demokratik, i lerici b i r  cumhuriyet için, 
gelişen, kalkınan b i r  Türkiye için savaşta Tekcephe k4rmalan, elele ver
meleri zorunluğu nu savunmuş, bu savaştan geri durm�mıştır. Partimizin 
kurucusu M. Suphi, 1920 yı l ında, Mustafa Kemôl'e (Atatürke) yazd ığı mek
tuplarda, Atatürkün mektuplarına verdiği  cevaplarda : Mil l i  güçlerin em
peryal izme, gerici l iğe karşı tek cephe olmaları zorunluğunu belirtmiştir. 
Kuva'i Mi l l iye, o zamanki tek cepheyai. TKP, bu cepheyi yalnız sözle deği l ,  
s i lôhla, binlerce komünistin Sakaryalarda, Dumlupınarlarda, Anadolu 
topraklarında döktükleri kanlarla  savunmuştur. Binlerce komünist bu 
uğurda zindanla rda ömür çürütmüştür. 

TKP Merkez Komitesi, memleketin bugünkü gerçek durumu ve hükü me
tin faşist di ktatoraya yönelme davranış ı  üzerine yayınladığı Bi ldiri'de 
Mi l l i  Demokratik Cephe zorunluğunu b ir  kerre daha bel i rtmektedir. Yayın
lanan bu Bi ldiride :  «Gerici çevreler, emperyal i st tekellerle çıkarları b i r
leşen sermaye ve toprak kodamanlarının faşist diktatörlüğünü memleketi
mizde kurmak istiyorlar. Türkiye halkı buna müsaade etmiyecektir. Bu 
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�u kuwetlerin b i rl iği.  dayanışması ve a ktif ha reketi' a rtık geciktirelemez 
pi r  zorunluk olmuştur.,. Deni l iyor. 

Mi l l i  Demokratik Cephe zorunluğu geçici bir olay deği ldir. Ulusal 
!ehl ikeyi önlemek için güvenebileceği kuwetler bağrında bol bol va rd ı r. 
çapto. bütü n hal kçı güçleri. örgütleri kapsıyacak. içine a laca k  olan bu 
ruğundan. emperyalistlerle işbirl iği  kuran azı l ı  geriderin el inden kurta rma k  
ruğu ndan. emperyalistlerle işbirl iği kura n  azı l ı  gericilerin el inden kurta rmak 
için olduğu kadar Türkiyemizi yepyeni bir  yolda. yepyeni demokrati k bir 
d üzen üzerinde kurmak savaş ın ın  başarı kazanabi lmesi için de zorun
luktur. 

Büyük tehl ike zincirleme halkı m ızın. yurdu muzun karşısına dik i lmişt i r. 
Amerikan emperyalistleri. atom başl ığ ı  yığ ınaklarıyla. atom mayı n ı  kuşa k
la rıyla. hava a lanları. radar. telekomünikasyon. radyo istasyonlarıyla. 
casusluk  sevisleriyle. 30 bin yal n ız si lô h l ı  bir l ikleriyle. deniz üsleriyle. 
çeşitli misyonları ve örgütleriyle topra klar ımıza oturmuştur. NATO izmirde 
karargôh kurmuştur. Ordu muz onun komutan l ığ ına.  kontoroluna veril
miştir. Amerikayla bağlanmış olan iki l i  an laşmalarla Türkiye Cumhuriye
t inin egemenl i k  hakları e l inden a l ın mıştır. Türkiye. 32 m ilyon ha lk, Ameri
kan emperyalistlerin in b i r  kışkırtmasına her dakka uğrıyabi l i r, bir solukta. 
bir atom cehenneminde kül olabi l i r. Bu büyük teh l ikeyi göğüslemek. var 
olmak, ya yok o lmak gib i  can l ı  bir savaşı başarıyla yürütmek a ncak bütün 
halk ın  güç birl iğ i  d i renişi i le, bütün örgütleri n in  Mi l l i  Demokratik Cephede 
birleşmeleriyle başarı kaza nabi l i r. 

Ameri kal ı ları topra klar ımızdan, saldırı üslerinden çıkarmak, egemenl ik  
haklarımızı geri a lmak, bağı msız. baş ına buyru k yaşamak, emperyal ist
leri n tutuşturacakları b i r  harpte çı ra gibi  yan ma ma k, bugün Viyetnamda 
kestaneyi ateşten Ameri kan barba rları hesabına çıkarmak teh l ikesi n i  önle
mek direnişi a ncak örgütlü bir  savaşla, plônl ı ,  programl ı  b ir  güç birl iği 
ile yürütülür. 

Ya bancı tekellerin ve onlarla orta k l ık  kuranları n  soygunundan. yağma
s ından, mi l leti bu  ekonömik köleli kten, mi l let düşmanı politikan ın ,  
NATO'culuğun yarattığı korkunç yıkımdan, bunalımdan memleketi kurtar
mak  güç ve savaş bir l iği ile mümkünd ür. 

Halk ımız ın önünde boylu boyunca ve dizi dizi politik, e konomik sosyal, 
kültürel. ideloj i k  sorunlar  du ruyor. Köklü, devrimci toprak reformu. başa
rıyla a ncak, geniş köylü yığ ı n ların ı  örgütlemekle. onları bu savaşa a ktif 
surette çekmekle. işçi - köylü bağlaşı k l ığ ı  kurma kla, bu savaşı Mil l i  
Demokratik Cephe eylemine bağ lama kla çözülebi l i r. 

Devlet mekanizmasın ı .  orduyu gericilerden, Amerikan ajanlarından 
temizlemek, ayıkl amak. halk ımız ın u lusal istekleri n i ,  bağı msızl ığını .  ege
menl ik  hakların ı  savunacak. demokratik bir düzenin kuru l masını  sağlıyacak 
Mi l l i  Demokratik bir  hü kümeti iş başına getirmek savaşı Mi l l i  Demokratik 
Cephe kurmak yoluyla daha sağ lam başarı labi l i r. 
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Anayasaya aykırı kanun ları kald ı rmak, Anayasanın ön gördüğü bütün 
reform ları gerçekleştirmek, kökünden adaletsiz vergi sistemin i  değiştirmek. 
demokratik hakları ha l ka eksiksiz sağ lamak d i renişi g üç birl iği yoluyla 
daha gara ntı l ı  yürütülebi l i r. 

Komünist Partisin in  aç ı k  çal ışmasına konan yasak Anayasaya, demokra
siye aykırıd ı r. Bu yasağ ı n  kald ı rı lması d i renişi ,  isteği ha lkım ız ın u lusal 
isteği ve d i reniş idir. TKP, bundan böyle de ha l kım ız ın  u lusal  bağımsızl ık. 
demokrası ,  ve barış uğrundaki savaşında, Amerikan kölel iğine, faşizme 
karşı savaşta, Tekcephede, ön sırada savaşacaktır. 
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