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Komünist ve işçi partileri n in teori ve enformasyon dergisi 

Komünizmin yeni zaferlerine doğru 

LEONlo BREJNEF 

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri 

Oktobr'un el l inci y ı ldönümü eşiğinde bu lunmamız vesilesiyle, «Barış ve 
Sosya l izm Problemleri" dergisi vasıtasiyle, komün istlere ve derg in in  bütün 
okuyucularına Sovyet komünistlerin in  kardeşçe selômların ı ,  mücadele ve 
çal ışmalarında yeni başarı lar di leklerini i letirim .  

Marksçı-Leninci partilerin mi l letlerarası teori ve  enformasyon kürsüsü 
olan dergin iz in okuyucularına söylemek istediğim ilk şey, Marksist-Leninist 
teorin in bizim hareketimiz için taşıd ığı önemi bel irtmektir. 

El l inci jübi le yı ldönümünü kutlamakta olduğumuz Oldobr, bu devrim in  
kendisi, b i l imsel komünizm teorisin in  büyük ta rihsel zaferidir. Rusyan ın  o 
zamanki ka rmaşık şartları içinde sosyalist devrim in  zaferini ,  daha ziyade, 
bizim öğretimizin kurucu ları Marks ve Engels'in devamcısı V. i. Leni n  tara
f ından kuru lan ve yönetilen Bolşevik Partis i 'n in devrimci savaş teorisine 
verdiği büyük öneme ve onu lôyıkiyle kavramasına borçl uyuz. Pa rtimiz, 
Marksizm-Leninizmin  yaratıcı olarak geliştiri lmesine daima büyük bir 
önem vermiştir ve vermektedi r. Partimiz, bu yüce öğretinin prensiplerin i  
revize etme veya tersine, bu prensipleri özünden yoksun ederek birer boş 
ka l ı ba çevirme, teorin in  önemini h içe i ndirme yeltenişleri ne karşı durma
dan mücadele etmiştir ve etmektedir. Bundan ötürü, Sovyetler Birl iği 
Komünist Partisi, emekçi yığ·ı n lar ın ın,  varılacak nihai  hedefi ve ona götü
ren yol ları açıkça görme ve çal ışmaları zaferle sonuçlandırma yeteneğine 
sahip gerçek önderi olma nitel ik ve otoritesin i  elde edebi i miştir. 
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Bi l imsel sosyal izm yüce öğretis ini kı lavuz edinen partim iz. Rusyada 
sömü rücü düzeni ortadan ka ldırmak ve dünyan ın  i l k  proleter devletin i  
kurmak g ib i  evrensel-tarihi b i r  ödevi yükümlenmiş ve  çözümlemiştir. Mark
s ist-Lenin ist teori. sosyal ve m i l l i  ezg in in  yükü a ltındaki geri ka lm ış b i r  
memleketi i leri b i r  endüstri-kolhoz devleti hal i ne. i l k  uzay kahra man ların ın  
ve atoma hak im olanlar ın yurdu hal ine  geti rmek g ib i  bi leşik ve güç  dava
larda bizim daima yol gösterici ışığımız o lmuştur. Bugün. Marksizm-len i 
nizm. SBKP-ni n  Sovyetler Birliğinde komünizmi kurmak yolundaki bütün 
eylem lerin i n  temel idir. 

Komünistlerin devrimci teori i le  si lahlı o lma ları. Marksizm-Lenin izm 
prensipler in in titiz l ikle savunu lması ve öğretim iz in yaratıcı şekilde daha 
da gel iştir i lmesi. bugünkü şartlar içi nde. gerek komün ist hareketin i n  genel 
sorunlar ın ın çözümü. gerekse anti-komünist ideoloji ve pratiğini sağl a m  
b i r  d i renişle geriletmek iç in her Marksçı-Leninci partin i n  yürüttüğü müca
dele bakım ı ndan büyük bir önem kazanmaktad ı r. Buna bağlı olarak da. 
zamanımız  devrimci süreci g ittikçe daha geniş ölçüler a lmakta. g i ttikçe 
çeşitlenen şeki l lerle zeng i nleşmekte ve saflarına yen iden m i lyonlarca 
i nsanı çekmektedi r. 

Bizim hareketimiz iç in tarihsel önemi o lan böylesine m uazzam b i r  iş. 
a ncak kardeş parti lerle bir l ikte ve ortak eylemlerle başarı lab i l i r. 

Bu Oktobr günlerinde. proleter enternasyonal izminin önemini  de belirt
mek gerekmektedi r. 

Rusyada başar ı lan sosya l ist devrim in in  e l l i nci jübi le yı ldönümünün 
dünyada bütün devrimci ve i lerici güçler tarafı ndan müşterek bayram 
olara k  kutlanması  tamamiyle anlaş ı l ı r  ve kanun lu  b i r  olaydı r. Marksçı
Leninci ler için enternasyonal izm ve komünist partisine bağl ı l ı k  birbiri nden 
ayrı lmaz ve böıünmez. Oktobr Devrim i  daha başlang ıcı nda derin bir enter
nasyonal karakter taşıyordu. !Jlkemiz üstünde sosya l i zmin  m uzaffer bayra
ğın ı  yükselten bu devrim. böylel ikle bütün i nsanl ığın önünde hürriyet ve 
kardeşl i k  yolunu.  sömürüsüz ve ezgisiz düzene götüren yolu  açm ıştır. 

Oktobr. tüm m i l letlerarası devrimci hareket iç in  güçlü b i r  destek yarat
mıştır. Geçilen yarım yüzyı l ı n  olayları. Sovyet Sosyal ist Cumhuriyetler B i r
l iğ in in kudreti n i  arttırma yolunda atı lan her ad ım ın  emperya l izme i nd iri len 
ezici bir darbe olduğunu ve bütün kurtuluş savaşların ın reel gücünü teşk i l  
ettiğin i  yalan lanmaz  şeki lde ispat etmiştir. 

Halk ımız ın büyük başarı larında. dünya proletaryasın ın.  tüm devr imci 
hareketi n enternasyona l  dayan ışmas ın ın  büyük payı vardır. ve halkım ız  
savaş kardeşlerine derin şükran duygu la rı beslemektedi r. 

Zamanımızda. enternasyonalci tutuma sadakatin büyük önemi vardır. 
Bu sadakat. evrensel bir ka rakter a lan  ve tarihsel gel işmenin baş etken i  
hal ine gelen devrimci mücadelenin muazzam atı l ım lar ın ı  bel irlemektedir. 
Emperyal izmin.  tarihsel g idişi durdurma yeltenişleri i çi nde devrimci kuvvet
lerin bir l iğini parçalamak ve a raya nifak sokmak içi n g ittikçe daha büyük 
masrafla rı göze a lması da bundan i leri ge lmektedi r. 
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Sovyet komün istleri bütün çal ışma ve eylemlerinde proleter enternas
yonal izmi  prensiplerinden i l ham a ld ıkları n ı  tamamen hakl ı  ola rak i lôn 
edebi l i rler. Enternasyona l izm. d iğer ü lkeleri n emekçi leriyle kardeşçe daya
n ışma duygusu Sovyet insan ı n ı n  hiçkimse ta rafından yoksun edi lemiyeceği 
karakter çizg isi o lmuştur. 

SBKP. Sovyetler Birl iğ inde komünizm kuruluşuna. Sovyet halkının dünya 
devrimci ha reketi ve bütün insan l ı k  önündeki başl ıca enternasyonal  ödevi 
gözüyle bakmaktad ı r. Biz bu hedefe ne kadar  yaklaşırsak. yeni toplum 
düzenin in her a landaki üstünlüğü ne kada r gözle görü lür  şeki lde ortaya 
konursa ve Sovyetler Birl iğ in in  ekonomik ve pol it ik potansiyeli ne kadar 
ağ ı r  basarsa. bizim dünya devrimci hareketinin bütün müfrezelerine gös
terdiğimiz destek ve dayanışma da o kadar daha etki l i. sosyal ist ideal de 
bütün dünya emekçileri için o kadar  daha çekici olacakt ır. 

SBKP. sosya l ist ü lkelerle dost luk i l işkileri n i  artı rmayı ve sağlamlaştır
mayı. a ra ları ndaki işbirl iğ in i  egemenliğe. hak eşitl iğine saygı ve kardeşçe 
yard ımlaşma temel i  üzerinde her bakımdan gel iştirmeyi kendisi için enter
nasyonal ödev saymaktad ı r. Sosya l ist ü lkelerin kardeşçe işbi rl iğ i .  onlardan 
her b i r in in  ve tüm o larak bütün topluluğumuzun başarıyla gelişmesi için 
öneml i  şarttır. 

SBKP. eski sömürge  ülkelerdeki m i l l i  ve sosyal ku rtuluş kuvvetlerine 
etrafl ı 'ya rdı mda bulunmayı da enternasyona l  ödev olara k  görmektedir. 
Komünist-enternasyonalciler için yeryüzünün bütün halkla rın ın  menfaatleri 
kıymetl id ir. Amerikan emperyal izmin in barbarca sald ı rıs ına karşı savaşan 
kahraman Viyetnam yurtseverlerine, hürriyet ve bağımsız l ık lar ın ı  ve kendi 
kaderlerine  hôkim olmak gibi kutsal hakları n ı  savunan Arap halklar ına 
ve diğer halklara Sovyetler B i rl iğ in in nası l  ve ne ölçüde yard ı m  ettiği 
bütün dünyaca bi l inmekted ir. Bizim enternasyona l borcumuz ve ödevimiz. 
mi l letlerarası işçi ha reketi ile dayanışmakta ve dünya komün ist hareke
t in in  Marksçı-Leninci prensipçi temel üzeri nde bir l iğini  sağ lamlaştırma 
mücadelesinde toplanmaktad ı r. Dünya komünistleri. tarihsel ödevlerini 
a ncak tekvücut hareket ve saflarında birl ik şartları içinde yerine getire
biI irler. 

SBKP. değ işik sosya l düzenl i  devletlerin barış içinde yanyana yaşama
ları politikas ın ı  sistemli  o lara k  uygulamayı. halkla rı n  barış ve g üvenl iğ in i  
sağ lamlaştırmak ve bir  dünya termo-nükleer harbine engel o lmak için 
m ücadeleyi kendi enternasyonal  ödevi saymaktadır. 

Sovyetler Bir l iği  Komünist Partisi bundan böyle de proleter enternasyo
na l izmi  bayrağ ın ı  yüksek tutaçak. enternasyonal  ödevin i  sonuna kadar 
yerine getirecektir. Biz. gelecek y ı l ların.  Marks. Engels ve Len in  öğretisine. 
komünizm dôvasına yeni zaferler geti receğ ine kuvvetle i nanmaktayız. 
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Sosyalizmin 50 yıllık büyük zaferleri 

SBKP. Merkez Komitesi Genel Sekreteri Leonid Brejnef'i" 
Bü'(ük Oktobr Sos'(alist Devrimi'nin 50. '(ılını kutlama demeci 

(azet) 

Merkez Komitesi üyesi yoldaşlar! 
Saylav yoldaşlar !  
Sayın yabancı konuklar! 
Sevg i l i  dostla r !  

50 yıl önce evrensel önem taşıyan b i r  olay oldu. Komünistlerin partisin in  

yönetimi  a lt ında Rusya işçi ve  köylüleri devlet iktidarını el lerine ald ılar. 

Bütün ülkede, bütün dünyada Lenin in şu sözleri işitiliyordu: «Bolşeviklerin 

zorunlu olduğunu durmadan söyledikleri işçi ve köylü devrimi  gerçek
leştirildi.» 

Smolni'de işçi ve köylü sayıavları sovyetin in  2. Bütün Rusya Kongresi 

başlad ığ ında, Kışlık Saraya akın daha devam ediyordu. Korıgre Sovyet 

Hükümetini ku rd u ;  hükümetin başında partimizin kurucusu ye devri min 

yöneticisi Vladimir  lIyiç Lenin yeraldı .  Dünyan ın  i lk  işçi ve k8ylü devleti 
doğmuştu. Büyük Oktobr Rusya 'n ın  ölçüsüz geniş l iklerinde ıafer sefer
lerine başladı .  

7 Kas ım insan l ık  ta rih ine yeni bir çağ getirdi, 7 Kasımla ye(1i bir tarih, 

sosyalist tarih başladı .  O gün lerde yen i  sosyalist toplumun temeli atı ld ı .  

Oktobr'un zaferiyle sosya l izm ülküsünün gerçekleşmesi yoıları açılmış 

01du. 1arihsel bakımdan kısa bir zaman i çi nde yurdumuz yüzy,flı
'
k gerflrğ

"
j 

g iderdi ve çok gel işmiş kudretli b ir  devlet oldu. Dıkemizin emekçileri ko
münist partisi n in yönetimi  altında ilk olara k  sosyalist toplumU kurdular, 

komünizm kuruculuğuna başlayanlar ın i l ki oldular. 
Sosyalist Oktobr Devrimi  dünya ölçüsünde tüm toplumsal gelişmeye 

güçlü bir ha mle getirdi ,  devrimci savaşı ve kurtu luş savaşlar ın ı  h ızlandırd ı .  

Bayrağı altında Oktobr'un zafere ulaştığı marksizm-Ieninizm fikirleri bugün 

milyon ların kalbini ve kafas ın ı  feth etmiş, kudretli yaratıcı pir  güç ol
muştur. 

Geçen yarım yüzyı l ın  tarihsel sonucu, dünyadaki kuvvet oran ın ın  işçi 

sınıfı yararı na,  tüm ilerilik, demokrasi ve sosya l izm güçleri yarClrına değ iş
miş olmasıdır. 

Komün ist Partisi Merkez Komitesi, Yüksek Sovyet PrezidyumıJ ve Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birl iği Bakanlar Kurulu, değerli yu rtdaşlarımız ı  
- işçileri ve kolhoz köylüleri ni ,  f ik i r  emekçileri ni, sovyet ordusu ve donan-
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ması üyeleri n i ,  bütün sovyet insanlar ın ı  - bu büyük bayramda candan 
kutlarlar! 

Bütün dünyada m i lyonla rca emekçi Büyük Oktobr'un yı ldönümü kendi 
bayram ları g i bi kutluyorlar. Bu bayram g ünlerinde len in ' in  partisi, bütün 
Sovyet halkı, yabancı dostlarına, savaş a rkadaşlarına ve kardeşlerine 
candan devrimci selamları n ı  gönderiyorlar !  

Yüzyıllar geçecek, insan l ık  çağdaşlarım ız ın  en cürretli hayallerini aşan 
yücel iklere ulaşacak, b i rçok olayla r unutulacak. Fakat 7 kas ım 1 917, ilk 
muzaffer sosyalist devrimin in  gerçekleştiği gün  her zaman için yaşayan 
kuşakların hafızasında kalacaktır. 

Büyük Oktobr davası yüzyılla rca yaşayacaktır! 

1. Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi - Marksizm·leninizm'in zaferi 

Yoldaşlar !  i nsanlık tarih inde b i rçok devrim olmuş, halkları n  kaderinde, 
toplumsal gel işmede bunlar büyük rol oynamışlard ı r. Bu devrimler içinde 
Oktobr Devrimi  hem karakteri, hem de tarihsel sonuçları bakımından özel 
bir yer almaktad ı r. Oktobr Devrimi  insan ın  i nsan tarafı ndan sömürül
mesine son vermiş, ve emekçi lerin öz çı karları yararı na toplumun dönü
şümü için temelleri atmıştır. Oktobr Devrimi  işçi s ın ı f ın ın ,  bütün emekçi
lerin sefaletten, acıdan, aşağ ılaştı rılmaktan,  ezenleri n yüzyı l la r  süren ege
menliğinin sonuçlarından kurtulması çağ ın ı  açmıştır. 

Geçmişin olayları n hakkında başka başka fikirler olabi l ir. Bazıs ına, ne 
kada r önem l i  ve öğretici de olsa, yaln ızca tarihsel bir olay gözüyle bakı
lab i l i r. Bazıs ı  da onyı l larca sonra günümüzün bir kısmı gibidir  ve yalnızca 
ta rihçileri değil, günümüzün politik savaşına katı lan herkesi i lg ilendirir. 
Oktobr Devrim i  işte bunlardan biridir. 

Geçen 50 yı l içinde Oktobr'dan bu yana dünya devrim hareketi büyük 
ve çeşitli tecrübelerle zenginleşti. Bu tecrübeler devrimci savaş yol ve 
yöntemleri ile ilgili düşünceleri genişletti; işçi s ın ı f ın ın devrim lerin in o lgun
Iaşara k  gerçekleşeceği koşulla rın tümünün gözönünde tutu l ması n ı n  ne 
kadar önemli olduğunu gösterdi .. Bu tecrübelerle aynı  zamanda sosya list 
devrim in  genel kanunluluğunun önemi daha da açıklı k kazandı .  Çünkü 
1 91 7  Devrimi  bu kanunluluğu öyle etraflıca ve kuvvetle ortaya koydu ki ,  
dünyayı kapsayan devrimci süreç artık ya rım yüzyıldanberi Oktobr'un 
kudretli etkisi a lt ında bulunuyor. 

Rusyayı sosyalizme götüren yol, dünya ta rihinin tüm insanlık uyganlığ ı 
n ı n  ana caddesidir. Oktobr Devrimi ,  Rusyan ın  koşulla rı n ın  bütün özellik
leri yan ında en önemli olan ı ,  bütün bir tarihsel dönemin - kapitalizmden 
sosyalizme geçiş dönemin in - dünyadaki bütün ekonomik ve toplumsal 
gelişmeler boyunca hazırlanmış olan geçişin başlıca eği l imlerini sivri It
miş oldu .  
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Oretim araçlarındaki özel mü lkiyet üretim güçleri n in  gel işmesin i  engel
leyince, kapita l izmin  yerin i  sosya l izmin a lması gerekli ve kaçın ı lmaz oldu. 
Kapital izm, kendis in in  mezar kazıcı lar ını ,  işç i  s ın ıfı n ı  kendisi yarattı. U lus, 
lararası proletarya y ı l lar boyunca ısrarlı savaşta tecrübeler kazandı, kapi
tale karşı g iriştiğı sınıf kavgasında bu  tecrübeler kudretli bir silôh oldu. 

Büyük Oktobr Sosya l ist Devrimini  i lerici toplumsal düşüncenin  tüm 
gel işmesi hazırlamıştır. Bu gel işme marksizmde zirvesine u laşmıştır. Büyük 
düşünür ve devrimci Karl Marx ve Friedrich Engels gerçek bir yaratıcı kah
�amanl ıkla sosyal izmi  ütopyadan b i l ime dönüştürerek bütün ezilenlere ve 
sefalet içinde yaşayanlara özgürlük ve mutlu luk  yolunu gösterdi ler. 

Sosya l ist devrim eski dünyan ı n  sinesinde olgun laştı ve onun en zayıf 
uzvunda, 20. yüzyı l ı n  başında emperyal izmin bütün ana çelişmelerin i n  b ir  
yumruda s ıkış ıp düğümlenmiş  o lduğu Rusyada patlak verdi .  

Kapital izmin hız la gel işmesi Rusyada birçok çözülmemiş sorunu ortaya 
çıkardı ve s ın ıf-antagonizm in i  g itg ide derinleştirdi. Yarı-feoda l  düzen 
koşu l ları içinde emekçi y ığ ın lar ya ln ızca büyük toprak ağaların ı n  kapita
list sömürüsü ve boyunduruğu a ltında deği l ,  aynı zamanda korkunç bir 
pol it ik ezg i ve m i l l i  baskı  a lt ında da in l iyordu. O zamanlar, çağı n  sosyal 
ve politik çelişmelerin i n  böylesine sivrildiği bir başka ü lke daha yoktu. 

Birinci Dünya savaşı olayların gidiş in i  hızlandırdı. Savaş emekçi kütle
ler in yokluğu n u  ve yoksu l luğunu sonuna kadar arttırdı ,  Çar l ık  egemen
l iğ in in  ve sonra da geçin i n  iktidarsız l ığ ın ı  ve çürüklüğünü ortaya koydu. 
lenin, o gün lerde eski iktidarı n bir volkan ağzında bulunduğunu,  ha lk ın  
bil incin in derin l i klerinde büyük değ işikl i kler olduğunu  ve elektrik geri l im i  
arttığ ı n ı, bunun sonucundan da göğü temizleyecek b i r  fırtı nan ın  gelme
s in in kaçın ı lmaz olduğunu  yazmıştı. Oktobr'un tecrübeleri böylece devri
m in  ancak, devrim için o bjektif ön şartlar ortaya çıktığ ında zafere u laşa
cağını g österdi .  Devrim in  bu  çürütü lmez kanununu  kimse ortadan kaldıra
maz. Oktobr Devr imi  aynı zamanda gösterdi ki, eski düzenin  yıkı lması iç in 
yaln ızca elveriş l i  objektif koşul lar gerekmez, aynı zamanda emekçi y ığ ın
ların s ın ı f  düşmanlarıyla kesin çatışmalarda gereğ ince hazırl ı klı ve örgütlü 
o lmaları da zorun ludur. 

Rusya işçi s ın ıfı bu ödevi çözdü. Kendis in i .  dünya proletaryasın ın en 
devrimci böl ümü  ha l ine getirdi. OIken in hayatında Rusya işçi s ın ıfı n ı n  
politik rolü sayıca gücüne kıyasla ölçülemeyecek kadar büyüktü. Rusya 
işçi sı nıfı ü lkemizin ha lklar ın ın en iyi devrimci geleneklerini sürdüren 
şerefli öncüsü oldu ve dünya proletaryas ın ın  devrimci tecrübelerin i  yara
tıcı l ık la benimsedi .  Savaşına öncü olan Bolşevik partis in i  yarattı ve parti 
sosya l izmi  işçi hareketiyle ve yığ ı nların kendi l iğ inden gelme ga leyan ı  i le  
birbirine bağ lamayı başardı .  Marx ve Engels' in öğretisi, Rusyan ın  ilerici 
işçilerin i n  dünya görüşü oldu. 

Bolşevikler, Len inistler bu  öğretinin temizliği n i  korudular ve yeni tarih 
sel koşullara - emperya l izm koşu l larına -, yürüttükleri devrimci savaş ın  
somut ödevlerine eği ld i ler. 
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Bolşevikler her zaman, sosyalist devrimin yukardan gelme bir devirme, 
bir g urup kahra man ın  bir suikasti değil fakat çal ışan halk ın en geniş 
yığ ı n la rın ın  bir hareketi olduğu görüşünden hareket ettiler. Parti her 
zaman yığınların içinde bulunduğu ve onların savaş ın ı  yönelttiği için, mil
yonlarca işçiyi, köylüyü ve askeri bileşik bir devrim ordusu halinde bira
raya getirmeyi başardı .  Bolşevikler işçi s ın ıfı n ın  emekçi köylülerle ittifak ın ı  
yoru lmadan perçiniediler. Bi  ittifak ülkemizde devrimin ve proletarya dik
tatoryas ın ın  sarsı lmaz temeli oldu. Halk yığ ı nların ı n  yaratıcı gücüyle daha 
1 905 te kuru lan şura'larda leninin partisi emekçilerin politik iktidarın ın  
yeni biçimlerini buldu.  

lenin ve ta raftarları uzun yı l lar süren bir sınıf savaşında ve iki burjuva 
demokratik devriminin kavgaları içinde devrimin strateji ve taktiğini dur
madan geliştirip tamamladılar. Oktobr Devrimi için yürüttükleri hazırlıkla r 
boyunca parti, savaşın bütün biçimleriyle, lego l  ve i l legol ,  barışçı ve 
barışçı olmayan, gizli ve açık bütün biçimleriyle ilgili çok zengin tec
rübeler edindi. Parti bu biçimleri çabucak değiştirebilecek durumdaydı 
ve işçi s ınıfı n ı  en zor ve karmaşık durumlarda bütün güçlükleri aşarak ve 
tarihin tüm kargaşalıkları arasından geçirerek yönetmeyi başardı .  Ve kesin 
koror anı geJince. boJşeYikJerin siyasetinin doğruluğunu kendi tecrübe

leriyle gören Rusya işçi ve köylüleri lenin'in partisinin izinden yürüyerek 
şia rları n ı  yükselttiler ve zaferi kazandı lar. 

Silôhlı Oktobr ayaklanması işçi köylü ve asker yığ ı nlar ın ı  coşturan öyle 
bir incelik ve a nlayışla hazırlandı  ki, haklı o larak tarihe devrimci strateji 
ve taktiğin eşsiz bir örneği niteliğiyle geçti. Kız ı l  Petrograd'a parlayan 
devrim a levleri bütün ülkeyi sardı ve en uzak köşelerine kadar yayıldı. 
Oktobr'ın tecrübeleri gösterdi ki, işçi s ın ıfı elverişli koşullar içinde de 
a ncak öncüsü olan, yığı nlarla sıkı bağı bulunan ve devrimci savaş ın  
bütün biçimlerini iyi bilen marksist partinin yönetimi a ltında sosyalist 
devrimi gerçekleştirebilir. Devrimin çürütülmez bir kanunu da budur. 

Oktobr devrimi yalnızca politik iktidarı değiştimekle kalmadı ,  aynı za
manda halk ın hayat toprağ ın ı  kelimenin tam anlam ıyla bir pulluk gibi 
süren derin bir sosyal-ekonomik dönüşüm getirdi ve Rusya gerçeklerinin 
her yanını kapsadı .  Oktobr Devrimi işçi s ın ıfı n ı  iktidara getirmekle emek
çi leri sömürüden kurtardı; işletmeleri bankaları ,  demiryollarını onlara 
devretti ; toprağı köylülere dağıttı; milli baskıyı ortadan kaldırdı ve ülkeyi 
emperyalist harplerden uzaklaştı rdı .  

Sınıf düşmanlar ın ın direnişi ve ekonomik yık ıntıdan doğmuş olan ölçü
süz g üçlükler içinde genç Sovyet devleti i lk gününden başlayara k  toplu
mun değişimi için işe koyuldu. lJretim a raçlarında özel mü lkiyetin ve bütün 
mevki imtiyazların ın  kaldırılması, sekiz saatlık iş gününün yürürlüğe kon
ması, kadın lar ın hak eşitliği, demokratik eğitim reformu, halk sağlık hiz
metlerinin kuru lması ve bilim ve sanatın gelişmesi uğrunda g österilen 
kaygı, sovyet iktidarın ın  çalışmaya başladığ ında çözümlerini ele aldığı 
sorun lardır. Bütün bunla rı n büyük bir ilkesel önemi vard ı .  Sosyalist kuru-
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luş destan ın ın  yaratı l ış ı  gözleri önünde geçen dünya halkları , proletarya 
devrimin in  yaln ızca eskiyi y ıkmak an la mına gelmediğin i ; kuruculuğun,  
yeni  bir hayat kurman ın  bu devrim in  temel istemi ve çabası olduğunu 
daha i lk  gün lerde görebi ldi ler. Marksist-len inistler her zaman, iktidar 
sorununun her bir devrimde temel sorun olduğu noktasından hareket 
etmişlerdir. Ama komün istler için iktidarı ele geçirmek hiçbir zaman 
a macın kendisi o lmamıştır. Komünistler proletarya diktatoryasında yeni 
sosyalist toplumu kurmanın, emekçi halk ın refah ve mutluluğunun en 
önemli aracın ı  görmüşlerdir  ve görmektedirler. 

S ın ı f  savaş ın ın  bütün tecrübeleri gösteriyor ki devrimler ancak kendi
sini savunmayı bilebi ldiği taktirde bir değer kazanabilir. Büyük Oktobr, 
eski dünyan ın  bütün kuvvetlerinin a kı n ı n ı  karşıs ında bulan sosya l ist dev
rim için bu gerçeğin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Karşı -dev
rimci ve işgalci ordu ların genç Sovyet Cumhuriyetine çul landığı tehlike 
gün lerinde devrimci Rusya, a bluka sabotaj ve kulak isyan la rı koşu l ları 
içinde en ağ ı r  s ınavını vermek zorunda ka lmışt ı .  Ve hayat hakkını savuna
rak bu sı navdan geçti. Devrimci işçiler ve köylüler yurtdaş harbinin savaş 
a lan larında, yiyecek temini ile görevlendiri len birl iklerde ve kendi öz 
dava ları uğrundaki iş cephesinde savaştı kları için kendi kaderleri, özgür
lükleri ve gelecekleri buna bağ l ı  olduğundan savaştıkları için bu sı navı 
geçtiler. 

Oktobr Devrimin in yücelen özel liklerinden biri, Rusya işçi lerini bütün 
dünyada s ın ı f  kardeşleriyle sıkı s ıkıya birbirine bağlayan proletarya enter
nasyonalizmi  idi .  

Oktobr'un zaferin in  u luslararası  emekçi kardeşliğ in in  de bir zaferi, pro
letarya enternasyonalizmin in  bir  zaferi olduğunu söylerken tam a men 
haklıyız. Kızı lordu saflarında ü lkemiz ha lkları n ı n  çocukla rıyla omuz o muza 
Macar ve leh, Sırp ve Hırvat, Çek ve Slovak, Bulgar ve Avustu rya l ı ,  Alman 
ve Fin, Romen ve Moğol ,  Koreli ve Çinliler, daha birçok mil letlerin temsi l
cileri savaştı lar. Bu, devrimcilerin bir savaş enternasyonali idi. 

Devrimden yana çıkan lar  yaln ızca yurtdaş harbi cephelerinde Oktobr 
davası uğrunda savaşan lar  değillerdi. Birlikleri n i  Odesa'dan geri çeken 
işgalcileri bunu yapmak zorunda b ı rakan Fransız denizcilerinin kahra
manl ığ ı; ingil iz işçilerin in «Rusyadan el i nizi çekin !., şiarı i l e  g i riştikleri 
eylemler, bütün Avrupada duyuldu. Avrupa kaynıyordu. Ayaklanma lar, 
grevler, gösteri ler dalga dalga birbirini izliyordu. işçi hareketinin g üçlü 
bir ha mlesi u lus lararası karşı devrimci güçleri durdurdu ve emperya l ist 
işgalcilerin akın ıar ın ı  zayıflattı. 

izin verin, sovyet komünistleri ve bütün sovyet insanları adına bizim 
yabancı kavga arkadaşlarım ıza en derin sayg ı lar ımız ı  ve candan teşek
kürlerimizi ileteyim .  

Yoldaşla r !  Oktobr'un zaferi, lenin izmin zaferidir. 
leninin kurduğu parti onun davasın ı  devam ettirmiştir. leninin ölümsüz 

fikirlerini, onun düşüncelerinin ebediyen yaşayan miras ın ı  uygulamak, 
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çok şerefli fakat kolay olmayan bu ödev partiye düşmüştü. Ve partim iz, 
Sovyetler B i rliği Komünist Partisi bu ödevi şanıyla yeri ne getirmiştir. 

Oktobr Devirm in in  50. yıldönümü lenin izmin bir zaferi lenin ' in  parti
s in in  fiki r ve eylem lerin in  bir zaferidir. 

Partim iz  ve sovyet halkı, yan ı lmadan her zaman leninci doğrultuyu 
izlemeyi, len ine karşı s ın ı rs ız sayg ın ın  ifades in in  en iyi şekli saymaktad ı r. 

Sovyetler BirUğinde sosyalizmin kuruluşu - Sovyet halkının 
büyük eseri 

Yoldaşlar! Sovyet Rusya emekçileri ellerinde s i lôhla devrim i  savundu k
tan sonra leninci  partin i n  yönetim i  altında sosyal izm' in yüceliklerine 
doğru yol a lmaya başladılar. Bu, yeni ve güç bir yol ,  Sovyet halk ın ın 
u nutulmaz b i r  büyük eseri id i .  

Sovyet iktidarı ça rl ığ ın  mirası olarak ekonomik  ve kültürel gelişme 
düzeyi düşük bir ü lke devralmıştı. Yedi yıl süren savaşlar - önce emper
ya l ist ha rbi ve sonra da yurtdaş harbi - halk ekonomisini  harp öncesin 
den  de daha  geri duruma sürükledi. Etrafımızı düşman kapita l ist devletler 
çevirmişti. Savaş alanla rında yeni lgeye uğrayan s ın ıf düşmanları d i ren
meye devam ediyor ;  en küçük olanaklardan, en ince çatlaklardan yarar
lanara k  genç işçi ve köylü devleti n i  kundaklamak ve zayıflatmak içi n 
çaba harcıyordu. Sağ ve «sol" oportunistler partiyi leninci genel doğrul 
tudan saptı rmayı deniyorlard ı .  

Sosyalizmi kurmak, i lk yapan biz olduğumuz iç in  de b i z im için karma
ş ıktı .  Biz bunu kimseden öğrenemezdik. Marksizm-leninizm teorisiyle 
donatı lm ış  olan komünist partisi sosyalizme giden yolun  genel doğrulru
sunu bi l iyordu. Ama bu yolun herbir kesim inde ortaya çıkabilecek bütün 
problemleri bilmiyordu ve bi lemezdi de. 

Parti, ülkemizde sosya list dönüşümü uygulamaya g i riştiğ inde açıkça 
gördü ki, sosya l izmi kurmak için modern bir büyük endüstri kurmak gerek
l id ir. Ya bu tari hsel bakımdan en kısa zamanda yapı lacak ya da yenil
g iye uğran ı lacakt ı .  Biz im için başka bir seçim yoktu. Bu yüzden ülkenin 
sanayi leştirilmesi bizim başta gelen ödevimiz oldu. 

Sosyalizmin sanayi temeli n in  kurulması için o zamanlar Sovyet devle
t in in elinde gerekli sermaye ve makina yoktu, tecrübel i  kadrolar yoktu. 
Dışa rdan gelecek yard ımları da hesaba katamazdık. Nevar ki bizde dün
yan ın  en i leri toplum düzeni vard ı .  Tükenmez devrimci heyecanla dolu 
y ığ ın larımız vardı. Ve böylece sovyet halkı görünüşte i mkônsız o lanı  yaptı. 

Daha 1 920 yı l ı nda, yurtdaş harbi henüz bütün şiddetiyle sürüp g ider
ken, ü lkemizde ve bütün dünya pratiğinde ilk bileşik ve tamamen devletçi 
ekonomik gel iştirme planı - Rusyan ın  elektrikleştiri lmesi için devlet plan ı  
(GOElRO) - lenin ' in  teşebbüsü üzeri ne onaylandı .  Bu plan la birl ikte 
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bi l imsel temellere dayanan, plan l ı ,  heryönlli ekonomi k  gelişme ta rihi baş
lamış oldu. 

Sovyet devletin in  geçiş döneminde ekonomik politikas ın ın  ana yönünü 
Leni n  çizdi ve Rusya Komünist Partisi (B)n in 1921 y ı l ında yapılan  X.  Parti 
Kongresi bunu onayladı .  Bu, "Yeni Ekonomi Politik» (NEP) adıyla tarihe 
geçti. Devrim i  korumayı, ü lkeyi yıkım ve açl ı ktan ku rta rmayı, sosyal ist 
ekonominin temel lerin i  kurmayı ve kapitalist elema nları ad ım ad ım kenara 
iterek tasfiye etmeyi hedef a lan bu politikayı birçok bakımdan o zamanın  
özell i kleri zorunlu kı lmışt ı .  

Ama aynı zamanda Len in  çok i leris ini  görüyordu. Daha o za manlar  
Lenin sosyal ist ekonom ik  faal iyetin i lkelerin i  öyle işleyip hazırladı ki, 
bunlar bugün de bütün önemleri ni korumaktadı r iar. Merkez plan lama
s ın ın  emekçilerin teşebbüslerinin geliştirilmesiyle birbirine bağla n ması ,  
ma l-para-i l işkilerinden yararlan ı lması, işletme hesabı ve maddi i lg i l i l ik  
teşviki, bütün a larak toplum çıkarlarıyla, teker teker emekçilerin çıka r
ları n ı n  birbiriyle bağlantısı hakkındaki Len inci tezler bugün de partin in  
ekonomi politikas ın ın  olağanüstü önemli yönel im nokta larıdı r. 

Parti, sosya l ist düzenin  büyük üstün lüklerinden yararlanara k, SBKP(b)n in  
XiV. kongresin in kara rlar ında belirtilen ve  ü lken in sanayileşmesi i le i lg i l i  
temel sorunları beşer y ı l l ı k  üç p lan  döneminden daha kısa b i r  zaman  
içi nde çözmeyi başard ı .  1940 yı l ları başlangıcında ü lkede birçok kolları 
olan sosyalist endüstri kuru lmuştu. Savyetler B i rl iğ i ,  sanayi üretimin in 
tüm hacmi ve tekni k  donat ımı  bakım ı ndan gel işmiş kapitalist Avrupa ü lke
leri düzeyine erişmişti. 

Sosyal izmi kura bi lmek için yaln ızca kudretli b i r  endüstri kurmakla kal
mayıp aynı zamanda köyde sosya l ist dönüşüm ü  de gerçekleşti rmek zorun 
luğundaydık. Bu olağanüstü güç b i r  ödevdi. Küçük mülkiyet törelerin i n  
yüzyı l l ık  ağ ı rl ığ ın ı ,  onun s ın ı rl ı  ç ıka rları n ı  ve  hayat görüşünü yenmek gere
kiyordu. Onun psikoloj is in i  değiştirmek söz konusuydu. Başı na buyruk 
köylünün kollektif ça l ışmaya ve toplu msal hayata etkin olarak katılacak 
duruma getir i lmesi gerekliyd i .  

Bu dev g ib i  sosyal sorun lar ın çözüm yolunu len in  bulara k  ün lü  Koope
ratif Planını hazırladı ve bu plan partin in  köy ça l ışamalarına temel oldu. 
Parti, SovhozlaTln kurulması yanında köylülerin üretim - Artellerinde -
kolhazıarda - bi rleşmesini gerçekleştirmeyi ödev edindi .  1927 yı l ında 
SBKP(b)n i n  XV. kongresi tarım ı n  kollektifleştiri lmesi doğrultusunda yön 
a ld ı .  

Kollektifleştirm� sosyal ist devrim in  en öneml i  aşamalarından b i riyd i .  
Her devrimci gel iş im g ibi bu da sert b i r  savaşla geçti. Sayıca en g üçlü ve 
sonuncu sömü rücü s ın ıf ın ,  kulakların d ireniş in i  k ırmak gerekiyordu. Köy
deki ka rmaşık sosyal durum, teknik yoksunlukla r, köyün birçok ihtiyacın ı  
geçici olarak sanayileşme yararı na geriye b ı rakma zorunluğu, bütün bun
lar az güçlük çı ka rmadı.  Partin in  hedefinden şaşmaz çal ışmaları, emekçi 
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köylülerin ve işçi s ın ıfın ı n  etkin çabaları herşeye rağmen bu g üçlükleri 
aşma olanağ ın ı  sağladı. 

leninci doğrultunun sanayileşme ve kollektifleştirme alanları ndaki zaferi 
ü l kede çok büyük bir  ı;osyal-politik önem taşıyordu. Kentte ve köyde sos
yal izmin ekonomik temelleri atı ld ı .  Işçi s ın ıf ının ve köylünün çehresi 
değişti, a ra la rı ndaki ittifak daha do sağ lamlaştı. 

Sosyalist toplu m  i l işki lerin in  geliştirilmesi, ü lkenin savunma gücünün 
a rttı rılması ve  bütün sovyet halk ın ın  mora l-politik birliğini n kuwetlenmesi 
uğrunda sağlam bir temel yaratı ld ı .  

Yoldaşla r !  Eğer parti daha Oktobr'un i lk günlerinden başlayarak bütün 
kuweti ve azmiyle kültür devrim in i  gerçekleştirmeye g i rişmiş o lmasaydı 
ü lkemizdeki sosyalist dönüşüm haya l bile edi lemezdi .  Bu, en önemli ödev
lerden biri idi. Devrim s ı rası nda Rusyoda halk ın dörtte üçü okuma yazma 
bi lm iyordu. Devrimden yedi yı l önce lenin acı acı şu satı rları yazmıştı: 
.. Avrupada Rusyadon başka böylesine geri ka lm ış  bir ülke halk yığ ı n la
rın ı n  eğ itimden, IŞı ktoı1 ve bi lg iden bu kadar yoksun b ı rakı ld ığ ı  bir ü lke 
daha yoktur.» 

«Oğrenmek, öğrenmek ve bir kere daha öğrenmek !» lenin in  çağ rısı işte 
buydu. Ve bütün ü lke kitaba sarı ldı . M i lyon larca işçi ve köylü gün lük ağ ı r  
işlerinden sonra okumcı yazma öğ rendi ler, bilgiyle donatı lmış o larak yeni 
hayatı kurobilmek için kültür, b i l im ve marksist dünya görüşünün esas
lar ın ı  öğrenip benimsedi ler. 

Ozü, kültürü yığ ın ları n  ortak ma l ı  yapmak olan bu süreci devrim olara k  
adlandırmamız b i r  rastlantı deği ldir. Odevimiz yalnızca i nsanlara okuma 
yazma öğretmek değ ildi .  Söz konusu olan, yeni, sosyal ist ideolojiyi top
lumun düşünce hayatırıın bütün a lanlarına yerleştirmekti. Çok iyi yetişmiş 
sovyet kadrolar ın ı  kendimiz yetiştirmek zorundaydı k. Odevi ya ln ızca iyi 
olanı ,  i leri o lanı ,  insanla rın yüzyı l lar  boyunca meydana çıkard ıkları değer
leri içine o lmakla yeti nmeyip aynı zamanda bütün insanl ığ ın  manevi 
gelişmesinde i leriye doğru yeni bi r ad ım atmak olon  sosyalist bir kültür 
yaratmak gerekiyordu. 

O yı l larda herşeyde tasarruf yapmak zorundaydık. Ama halk eğitimi ,  
b i l im ve kültürün gel işti ri lmesi uğrunda parti ve hükü met öylesine bol  
yatı r ımları onayladı lar  k i ,  bun lara en zengi n  kapitalist ü l keler bi le g ıpta 
edebi l i rdi .  Sovyetler Birl iği bugün dünyayı i l im  ve kültü rdeki başarı la rıyla 
hayretler içinde bıra kıyorsa, bu sonuçla rın temelleri daha o zamanlar, 
sovyet ü lkesinde YOğun

· 
bir okul  ve kitapl ık ağ ı ,  işçi ve köylü fakülteleri, 

teknik öğretim kuruluşla rı ,  yüksek okul lar  ve bi l imsel kuruluş lar kurulduğu 
zaman  atı ldığı içindir. 

Sosya list devrim mi l l i  sorunun çözüm yol ları nı açtı. Çarl ı k  Rusya's ın ın  
.. ha lk lar  hapishanesi»ni Büyük Oktobr yıkmakla ü lkemizin bütün m i llet
lerini kurtuluşa kovuşturdu. 1 922 yı l ında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Bir l iği kuruldu. Bu, bi leşik a maçla r  uğrunda yürütülen ortak sovaşta b ir
b irleriyle kaynaşan halkların gönül lü  o lara k  bi rleşmesi idi. SSCB'n in  kurul-
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ması enternasyonal izmin bir zaferi o ldu ; komünist partis in in,  işçi sın ı 
f ın ın  ve  devr imin a maçlarını gerçekleşti rerek başarı la rın ı  savunmak için 
g üçlerini bi rleştirmeyi kesin b i r  ön şart sayan bir l ik cumhuriyetlerin in  tüm 
emekçi lerin in  politik olgun luğunun b i r  ifadesi oldu.  

Sömürücü s ın ıf ın tasfiye edi lmesi, sanayi leşme, kol lektifleştirme, kültür 
devrimi, bütün bun lar, s ın ıf lar ve mi l letler a rasındaki i l işki lerde temel in
den değ işim yapan bi leş ik  devrimci sürecin birer bölümüdür. Parti n in ve 
halkı n bu u l u  çabaları zaferle sonuçlandı. Sosyal ve mil l i  a ntagonizmler 
toplum hayatımızda herzaman için yokedi ld i .  Işçi s ın ıfın ın ,  kolhoz köylü
lerin in  ve halk ayd ın lar ın ın dostluğuna ve ittifakına dayanan yen i  b i r  
toplum düzeni kuru ldu.  Toplum hayatın ı n  her orta mı nda sosya lizm i l keleri 
sağlarnca yerleşti. 

Komünistler, sovyet i nsanları b i l iyorlard ı  ki, sosyal izmin kurulması komü
nist top luma g iden yolda yalnızca bir  başlangıç aşamasıdı r. Daha 1 939 
y ı l ında XVI I I .  kongrede parti bundan sonraki aşamaya geçiş in ,  komünizm 
kurucu luğuna geçişin i lk hedefleri n i  çizmeye başladı .  Nevarki daha bu 
hedeflere u laşmadan önce ü lkemiz, halk ımız ta rihindeki en güç sı navdan 
geçmek zorunda kaldı .  

Sovyet i nsanları n ın  büyük başarıları, ülkelerini çeyrek yüzyıldan daha 
kısa bir zaman iç inde meyva lar ın ı  veren bir  sosya list devlet hal ine getiren 
sovyet insanları n ı n  a ld ığ ı  sonuçlar emperya l ist kampında öfke yaratmıştı. 
Devrimimizi daha beşikte iken boğmayı başaramayanlar sovyet ü lkesi ni 
askeri yoldan yıkma planlarını hazı rladı lar. 

Biz harp istemiyorduk. Buna engel o lmak için Sovyet hükümeti herşeye 
başvurdu.  Ama sonuç a lamadı .  1 941 y ı l ı nda faşist a lmanyan ın  g i riştiği 
a lça kça sa ld ırı ile sovyet ha lk ın ın  barışçı ça l ışmaları yarıda kaldı .  

Hit ler a l manyası ve onun Avrupa ve Asyadaki müttefikleri yeni lg iye 
uğratı ld ı .  Bunda yurdumuzun kesin rolü o ldu .  Hitler Almanyas ın ın  yen i I
mesi evrensel b i r  önem kazandı, birçok halka ve ü l keye özgürlük, bağım
sız l ık ve sosyal ilerilik yolların ı  açt ı .  

Bugün sosya l ist devrim in  50. yı ldönümünü kutla rken açtığ ım ız yolun 
mükemmel bir bi lançosunu memnunlukla gururla yapabi l iyoruz. 

lJlkemizde kuru lan  gelişmiş sosya list top lum, şu i l kenin geçerli olduğu 
bir  top lumdur :  «Herkesten kabil iyetine göre, herkese işine göre ... Sosyal i st 
ü retim i l işki leri tüm halk ekonomisin in  modern teknik düzeyde plônl ı  ve 
dengeli bir şeki lde gelişmesin i  sağ lamaktad ı r. Endüstrimiz hızl ı  bir tem
poyla gelişmektedir. Ve bu  yıl, 1913 y ı l ında ürettiğin in 73 katını ü rete
cektir. Gene bu dönem içinde tarım üretim i  hemen de üç katı na yüksel
m iştir. Bu a rada ta rımda ça l ışan emekçilerin sayısı n ın  yarıdan fazla aza l 
d ığ ı  da gözönünde tutu lma l ıd ı r. 

Endüstri, teknik ve i l imde erişilern yüksek gel işme düzeyin in parlak b ir  
belgesi uzay araştı rmalarında Sovyetler Birl iğ in in  a ld ığ ı  sonuçlard ı r. 

Kozmostaki yen i  zaferler Büyük Oktobr'un  50. y ı ldönümüne sunulan 
m ükemmel bir hediyedir. 
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Sosyalizm, üretim a raçla rı üzerinde kol lektif mü lkiyet, kollektif çal ışma, 
sovyet köylerinde yeni insan lar, kolhoz köylümüzü yarattı. Işçi sın ıfıyla 
bölünmez b i r  bir l ik içinde hareket eden kolhoz köylüsü top lum hayatı
m ızda önemli bir politik güç oldu.  Bütün bunlar  Büyük Oktobr'un dev 
kazançla rıdır. 

Işçi s ın ıfı ve köylü i le ayrı lmaz b ir  bağ l ı l ı k  içinde olon halk ayd ın la rı 
büyük yaratıcı ödevleri çözmektedir. Toplumumuzun kültür seviyesi yüksel
d ikçe, bil im ve teknik ilerled ikçe, sovyet ha lk ın ın  önünde dura n  yüce ödev
lerin çözümünde aydın lar ın rol ü  de o kadar hissed i l i r  derecede a rt
maktad ı r. 

Ortak çıkarlar, amaçlar ve ü lkülerle birbirine kaynaşmış olon ve sarsı l 
maz bir ka rdeşçe b i r l i k  içinde bu lunan komünizm kurucu ların ın  u l u  ordu
sunun bütün bülükleri aydın l ık  geleceğe doğru, sınıfsız komünist topluma 
doğru i lerlemektedi r. 

Kad ın lara gerçek kurtu luşu a ncak sosya lizm getirdi. Kadınlar yaratıcı 
ça l ışma ları ve değerleriyle yeteneklerini gel iştirebi lmek için büyük olanak
lara kavuştu lar. Birçok meslek öğrendi ler, eskiden kendi lerine kapa l ı  o lon 
meslek o lan larına g irdi ler ve bugün devletin yönetimine faal o lara k  katı l
maktadırIar. Halen SSCB Yüksek Sovyetinde 425 kadın üye vardır. Bu sayı 
bütün batı l ı  kapitalist ü lkelerin parlamentolarınkinden çok daha yüksek
tir. Sovyet kadın ı  emekçi olarak, anne ve kahraman olara k  en yüksek 
saygıyı görmekted ir. 

Leninci m i l li politikan ın  sonuçları bütün dünyada bi l inmektedir. Sov
yetler Bir l iğinin bütün milletleri ve halkları refah yoluna g i rmiş ve endüs
trin in,  ta rım ı n, b i l im ve kültürün gel işti r i lmesinde muazzam başarı l a r  sağ
lamıştır. Sosya lizm, gelişmemiz için halklar a rası ndaki dostlu k  gibi böyle
sine kudretli bir itici gücü olanca kuvvetiyle ortaya çıkarm ıştır. Birçok 
m i l letlerden kurulu sovyet halk ın ın bir l iği e lmas g ibi dayan ık l ıd ı r. Ve 
elmas nası l  renk renk ış ık lar saçıyorso, halk ımız ın bir l iği de herbiri kendi 
zengin,  canl ı  yaşantıs ını sürdüren tür lü m i l letleriyle p ı rı l  pır ı l  par lamak
tad ı r. 

Şimdi, sömürücü s ın ıf lar a rtık çoktan tasfiye edi lmiş olduğundan, sos
yal izmin zaferi halk ımız ın yık ı lmaz politik.ideolojik b i rl iğ in i  yaratmış oldu
ğ u ndan, p roletarya diktatoryası devleti o larak doğan Sovyet devleti bütün 
bir hal kın devleti olmuş, işçi sınıf ının önder rol oynadığı bütün bir halkın 
politik örgütü olmuştu r. 

Sosya l ist demokrasinin o lgunlaşması ve sosya l ist kanun lu luğun sağlam 
garantilerin in ya rat ı lması  uğ runda partimiz büyük işler yapmıştır. Bu 
a landa SBKP'nin XX. Kongresi önemli b i r  rol oynamış, leninci normları n  
v e  i lkelerin hayat ımız ın her a lan ında sürekl i  ola ra k  v e  şaşmadan uygu
lanması ve ha lkı n  politik etkinl iğ in in daha da a rtt ır ı lması yol unda öneml i  
karar lar a lmıştır. 

Yoldaşla r !  Proleta rya devrim i  halk ın hayat çıka rları ,  refahı uğrunda 
emekçilerin mut lu luğu,  özgürlüğü ve sosyal ada let uğrunda yürütül mek-
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tedir. Işte bunun için sovyet i nsanları n ı n  hayatı n ın  daha da g üzel leşti ri l 
mesi uğrundaki kaygı parti n ih ve sovyet devleti n in  her zaman dikkatin i  
yoğun laşt ı rd ığ ı  ana sorun o lmuştu r ve olacaktır. 

Sosya l izm bizim halk ımıza en zengin  kapital i st ü lkelerde de emeçkileri n 
sahip olamadıklar ın ı  vermiştir : Kapita l i st ezgisinden ku rtuluşu, ya rın iç in 
g üvenl ik  duygusunu. Sovyet i nsan ları sömürünün, işsizl iğ in ne olduğunu 
b i lmemektedi r  ve bunu hiçbi r zaman da yaşamayacaklardır. 

Parti ve hükü met çal ışma koşul ların ı  düzeltmek ve ça l ışma gününü 
kısaltmak için sürekli o lara k  kaygı göstermektedi r. Sovyet i ktidarı boyunca 
ü lkemizde endüstride çal ışma haftası orta lama 18 saat kısaltı imıştır. Bu 
yıl iki günü tatil o lan 5 gün lük çal ışma haftası uygulanacaktır. 

Sovyet iktidarı döneminde işçilerin gerçek gel i ri 6,5 katına çıkmış, köy
lülerin gel i ri 8,5 kat a rtmışt ı r. Yaln ızca son y ı l larda 25 m i lyon kadar işçi 
ve memurun ücret ve aylığı yükselti l miş, kolhoz üyeleri için ayl ık  gel i r  ve 
emekl i l i k  konmuştur. Ayrıca malu l  maaşla rı a rttı r ı lmıştır. Bugün SSCB de 
34 m i lyondan fazla i nsan devlet ve kolhoz kaynaklarından emekl i l i k  
maaş i a lmaktad ı r. 

En önemli 9Jda maddeleri ve sonoyi momuJJeri tüketimi kot kot art

mıştır. Şehirlerde konutların a lan la rı 7 mis l i  yükselmişti r. Bugün biz dün
yada en çok konut yapan Ulkeyiz. Sanatoryumlar ın ,  d in lenme ve tatil 
evlerinin, turistik evlerin, stadyum lar ın sayısı sürekli o lara k  a rtmaktadır. 

Sovyetler Birl iği sağ l ı k  bakımın ı  devletin kendi  üzerine ald ığ ı  ve bütün 
yurtdaşlarına parasız sağ l ı k  ya rdım ın ı  garanti ettiği i l k  ü l kedir. Dünya
daki bütün doktorları n  % 25'i Sovyetler B i rl iğ inde bulunmaktad ı r. 

Halk ın yaşama koşul ları n ı  değerlendirmek için b i rçok veriler vard ı r. 
Bunlar ın en öneml ilerinden !:ıiri i nsan ları n  ömrüdür. Ve bu, b i r  ölçüye 
kadar insan lar  için neler yapıldığ ın ı  toplu bir şeki lde vermektedi r. Yan i ,  
ça l ışma ve hayat koşu l ları, sağ l ı k  hizmetleri n in  durumu ve sosyal kaygıyı 
göstermektedi r. Eski Rusyada ortalama ömür 32 yı ld ı .  Buna karş ı l ı k  bugün 
Sovyetler B irl iğ inde orta lama ömür  70 yı la ç ıkmış ve dünyada en  yüksek 
düzeylerden birine ulaşmışt ı r. 

Sosyal izm, i mtiyazlı s ın ıf ları ı ı ve mevki lerin bulunmadığ ı  bir toplumdur. 
fakat daha sovyet iktidar ın ırı i l k  yı l la rında halkı n  b i r  k ısmına i mtiyaz 
tan ınmıştır. Bun lar  bizim çocukları m ız, bizim gençlerim izdir. Yetişen kuşa
ğ ı n  sağ l ığ ı  ve eğitim i  çin toplumun gösterdiği  kaygıyı SSCB'nin her yu rt
daşı denebi l i r  ki daha doğdtığu g ünden başlayarak h issetmektedir. Biz 
bu alanda parlak bir sonuç a ld ık. Çocukluk yı l ları ndaki ölüm oran ı  Sov
yet iktidarı dönemi boyunca On katından daha fazla azald ı .  Yurdumuzda 
bugün henüz yeterli sayı lmaz�a da büyük bir çocuk yuvala rı ve kreşleri 
ağı kuru lmuştur ve buralardCl SSCB'n in 9 mi lyonu aşan genç yurtdaşı 
eğitilmektedi r. 

Halk eğitim düzeni dev ölçljlere ulaşmışt ı r. I l k  ve orta öğretimde, yük
sek okul larda, meslek okul ları nda ve öteki öğretim kurumlarında okuyan 
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öğrenci lerin sayısı artık 60 m i lyona yaklaşmışt ır. Bu. sosya list toplu m  
düzenin in en önemli başarı larından biridir. 

Yoldaşla r !  Sosyo l izmin getirdiği dönüşümün ne kadar derin olduğunu 
ölçebi lmek iç in  i l im adamın ın  çaba dolu  çal ışmaları g ib i  şai ri n  coşkun 
ş i i rlerine de i htiyaç vardır. 50 yı l  içinde halkın hayatı nda mutlak o larak 
herşey değişmiştir. Bugün ü lkemiz sosyal izm i le yen i lenmiş ve değişmiş 
olara k  bütün gücü ve büyüklüğüyle mükemmel halk ın ın değerlerin in  tüm 
parlaklığıyla bütün insanlığ ın önünde durmaktadır. 

Komünizm uğrunda savaşta yeni başarılara doğru 

Yoldaşla r !  Erişilen sonuçlar  sovyet i nsanları için yalnızca yapı lan iş in 
b i r  ölçeği değildir. Bunlar aynı  zamanda bir  n i rengi taşıdır ve biz bu 
n i rengi noktasından geleceğe doğru bakara k  ödevlerimizi ve perspektifle
rimizi tespit ediyoruz. 

Bugün biz yeni ödevlerle karşı karşıya bulunuyoruz. Bunlar yalnız ölçü
leri bakım ından değ i l . ka rakterleri bakım ı ndan da yenidir. Söz konusu 
olan gel işmiş sosyalist toplumun verdiğ i  olanaklardan m ümkün olduğu 
kadar  tam bir şekilde yararlanmakt ır. Biz. hem sosyal başarı larım ızdan 
hem de ü lkemizin sahip olduğu muazzam ü retim g ücünden. bi l im ve 
tekniğ in sonuçlarından. sovyet halkın ın  g ittikçe yükselen kültür ve eğitim 
düzeyinden azami etki l i l ikle yararlanmayı öğrenmek zorundayız. Komü
nizm amcak bu temel üzerinde başarıyla kurulabi l i r. parti programında 
öngörü len yol ancak böyle izlenebi l i r. 

Onümüzde duran ve çözüm bekleyen ödevlerin ölçüsü ve zorluğu bütün 
ça l ışmaları m ızda. ça l ışma usul ve yöntemlerim izde en yüksek çabayı gös
termemizi gerektiriyor. 

Komünizmin zaferi için sovyet halk ın ın yürüttüğü savaşta en önemli 
alan ekonomid i r; komünizm in  maddi-teknik temel in in yaratı lmasıdır. 
Gerek sovyet toplumunun i lerleme hızı ve gerekse her ik i  dünya düzeni 
arasındaki yarışmanın gidişi ve dünya ölçüsündeki devrimci sürecin geliş
mesine bizim katkımız kesin ölçüde bizim halk ekonomizi nasıl geliştire
ceğimize bağ l ıd ı r. 

i nsa n l ık  f ırt ınal ı  b i l imsel-teknik devrim yüzyı l ına g i rmiştir. Sovyet ü lkesi. 
i l im  ala nındaki başarı larıyla gu rur  duymaktadır. Fizik ve kimya alanla
r ında al ınan büyük sonuçlar yeni  yen i  enerji kaynakları sağlamakta. yeni 
maddeler yaratma olanaklar ın ı  vermekte. bütün önder üretim kol ları n ı n  
perspektifleri n i  genişletmektedir. Biolojideki buluşla r. ta rım ve  t ıp  için 
yen i  olanaklar sağ lamaktad ı r. Kibernetiğin gelişmesi f ikir ça l ışmaları n ın  
veriml i l iğ in i  arttı rmakta ve  türlü ekonomik faa l iyetlerle yönetim işlerin in  
otomati kleşti ri l mesi yol lar ın ı  açmaktad ı r. B i l im .  kel imenin gerçek anla
m ıyla doğrudan doğruya bir  üretim  gücü olmaktad ı r. B i l imin bu rolü gele
cekte daha da a rtacaktır. 
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Bi l imlerin önünde, maddenin en ince yapısına ve hayatın sırlarına eriş
mek g ibi, bir enerji biçimine diğeri ne dönüştürmek, uzayda a raştı rmala rı 
genişletmek, termonükleer reoksiyonu yöneltmek, atmosferde olagelen 
süreçleri etki lemek, yerkürenin içini ve denizlerin derin l iklerini a raştırmak 
gibi dev ödevler durmaktadı r. Top lumsal b i l im ler a lanında ve ü lkemizde 
komünizm kuruculuğu problemlerinin iş lenmesi a lanında olduğu gib i  dün
yadaki gel işmelere bağl ı  sorunlar ın a raştı r ı lması alanında daha yapı la
cak çok i ş  vardır. 

Sovyet halk ı  i l im  adamlar ın ın iş lerine saygı göstermekte ve onlardan 
yeni yen i, daha önemli sonuçlar beklemektedi r. Sosyal izm insan deha
s ın ın yarattığ ı  i leri l i klerin hepsine dayanarak gel işmektedir. Biz geleceği
mizi b i l imle birb irine bağl ıyoruz. Sovyet i lm inin, i l im adamları mızın, i leri
l iğ in  en ön safları nda olacaklarına inanıyoruz. 

Biz hakl ı  o larak başarı larım ızdan söz ederken aynı za manda daha 
çözülmemiş sorun lar ımız olduğunu da görüyoruz. Daha bütün sovyet in
sanlar ın ın ve herbir  ai lenin,  hepimiz in arzulad ığ ı  g ibi yaşamadığ ın ı  bi l i
yoruz. Bundan dolayı partim iz bütün ça l ışmalarında ve planlannda halkın 
refah ın ın  arttırı lmasına özel b i r  d i kkat göstermektedir. 

Oktobr'un şanl ı  50. yı ldönümünü kutlarken partimiz soru m lu luğunun 
tam bi l inciyle diyor ki : Sovyetler Bir l iğinin gücü y ı ldan y ı la  artacak ve 
sovyet insanlar ın ın hayatı yı ldan yı la g üzel leşecektir. Sovyet insanları 
başarıların ın  meyva ları n ı  gittikçe daha çok toplayacak ve sosya l ist yaşan
tı n ın  üstünlüğünü g ittikçe daha açık olara k  duyaca ktır. 

Büyük Oktobr ve dünya devrimci hareketi 

Sovyet devleti nin doğuşuyla, işçi s ın ıfı ve emperya l ist burjuvazi arasın
daki savaş yen i  b i r  karakter kazandı; bunun başl ıca çekirdeği ,  birbirine 
karşıt her ik i  sosyal-ekonomik düzen arası ndaki savaş oldu .  

Geçen yar ım yüzyıl boyunca süren savaşlarda dünyadaki kuvvet oran ı  
temeli nden değişti. Artık insan l ığ ın  üçte biri sosyal izm yoluna gird i .  
Sömürgeci kölel ik  düzeni bir  daha geri gelmernek üzere yıkı lmakto : b i r  
zamanki sömürge imparatorlukları n ı n  yıkı ntı ları üzerinde 70 yeni devlet 
yükselmektedir. Sermaye ü lkelerinde örgütlü işçi hareketi muazzam b i r  
güç o lmuştur. Bunları n  etkisi ü lkelerin in  tüm politik hayatında öneml i  bir  
etkendir. Demokratik hareketler büyük bir hamle yapmıştır ve geniş halk 
tabakalarını kapsamaktadır. Bütün bunların getirdiği  değ işikl iklerin 
sonucu olara k, artık toplumsal gel işmenin başl ıca muhtevası n ı  ve başl ıca 
doğrultusunu emperyal izm deği l  fakat sosyal izm, anti-emperya l ist güçler 
tayin etmektedi r. 

Sosyal izm in  elde ettiğ i  başarı larla daha da ayd ın  olarak anlaş ı ld ı  ki, 
kapita l izm insan l ığ ın  temel sorunların ı  çözecek duru mda deği ld ir. Kapi
ta lizm halk y ığ ın ların ın  ölçüsüz sefalet ve sayıs ız acı ların ın  kaynağ ıd ı r. 
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Sald ırganlı k harplerin i  çıkartan emperyalizmdir ve bugün dünya ölçü
sünde bir termanükleer çatışma tehlikesi ni o yaratmaktadır. Iki dünya 
savaşı nda on milyonlarlo insan ın  ölümünden suçlu olon emperyalizmden 
başkası değ ildir. Emperyalizm yüzünden, silahıanma yarışı için, yığ ınla 
imha silahları n ın  geliştirilmesi için muazzam harcamalar yapılmaktad ı r. 
Bugün ilim ve tekniğin bulup çıka rd ığ ı  büyük olanaklardon açlığ ın, fakir
liğin ve hastalıkların giderilmesi uğrunda yararlan ılmosına engel olon 
emperyalizmdir. Sömürge boyunduruğu alt ında kalm ış olon ülkeleri n ge
lişmelerin in  onyılla rca geri kalmasın ın sorumluluğunu emperyalizm taşı
maktad ı r. Emperyalizm, emekçilerin korkunç bir şekilde köleleştirilmesi 
düzenidir ;  demokrasin in çiğnenmesi düzenidir ;  faşizmi oğuran, gericiliğ in  
en aş ırı ölçüde boy göstermesine, terörün en aş ırı derecede başkaldır
ması no yerveren faizmi yaratan düzen emperyalizmdir. 

Oktobr'danberi geçen yarım yüzyıl, kapitalizmin gitti kçe derinleşen 
genel bunalım ı n ın, halklarm gözleri önünde emperyalizmin  maskesin in  
düşürülmesin in ve  etkisi n in sarsılmasın ın  elli yılı olmuştur. Ama emper
yalizm daha silahlarını indirmemiştir. Emperyalizm, g üçlü ve sinsi bir düş
mand ır. Emperyalizm çok şey öğrenmiştir ve yeniglilerinden ders ola rak 
kendin i  yeni du ru mlara uydurabilmek için çaba göstermektedir. 

Son on yılda devrimci sü reç gerçekten dünya çapında ölçülere ulaş
m ıştır. Dünyamız  üzerinde, sosyal ve ulusal bağ ımsızl ık uğrunda şu ya do 
bu biçimde savaşların yürüyüp gelişmed iğ i hiçbir bölge yoktur. 

Bu aşaman ın  en sivrilen ve en önemli çizg isi sosyalist dünya sistemin in 
başarılı gelişmesidir. Uluslararası işçi s ın ıfı, bütün devrimci g üçler haklı 
olarak sosyalist dünya sisteminde kendi en büyük ve en önemli başa rıla
rı n ı  görmektedirler. Sosyalizmin tek ülke s ın ı rların ı  aşmış olması, sosyalist 
devletlerden bir bütün sistemin kurulmuş olması, dünya olayları n ın  geliş
mesinde yeni bir doğrultudur. Bu zafer emperyalist güçleri ni daha do 
zayıflotmıştır. Bu zafer en geniş yığ ınların kalplerinde sosyalizmin doğru
luğu ve büyük ülküsünden döndürülemeyeceği hakkında daha büyük 
inançların filizlenmesine yol açmışt ı r. Yaşayan, gelişen sosyalizmi n  etkisi 
ve verdiğ i örneklerin çekici kuvveti altı nda dünyada devrimci savaşın 
ve kurtuluş savaşları n ı n  daha da geliştirilmesi uğrunda ve bütün demok
ratik hareketler için yeni koşullar ortaya çıkmıştır. 

Sosyalist sistemden ve onun gelişme sorunlarından söz edili rken bizi en. 
içten duygulayan sorunu susarak geçiştiremeyiz. Söz konusu olon, Çin 
Halk Cumhuriyetinde olup  bitenlerdir. Çinde devrim in  zaferi muazzam bi r 
önem kazanmıştı . Bu zafer, bütün Asya ve Afrika ülkelerinde milli kurtu
luş hareketlerin in ,  devrimci hareketlerin gelişmesine derin bir etki yaptı .  

Ne yazıkki Mao-Tse-Tung gurubunun şövenist büyük devlet doğrultusu, 
son yıllarda izlenen bu doğ rultu Çinde sosyalizm davasına ciddi zara rlar 
getirmiştir. Sosyalist dünya topluluğunun birliğini  ve uluslararası komünist 
hareketi nin birliğ in i  baltalamaya yöneıtilmiş olon bu doğrultu halkların 
devrimci savaş çıkarla rıyle çelişmektedir. 
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Çindeki oloyla r, Çin komünist partis in in bazı yönetici lerin in  ideoloj ik
politik bakı mdan ne kadar düştijklerin i  açıkça ortaya koymuştur. Fakat bu 
olayla r  aynı zamanda sosya l izmin bu ü lkede hatta en kısa zamanda en 
ağ ı r  koşu l lar  a ltında kök saldığ ın ı  ve geniş yığ ı n la rı kazandığ ın ı  da gös
termiştir. Çin Komünist Partisin i., en büyük evlatla rı n ın ,  çin halk ın ın i lerici 
g üçlerin in sosya l izm başarılarını korumak uğrunda yürüttükleri bu şaşmaz 
savaş bundan i leri gelmekted i r. 

Biz inan ıyoruz ki, Çinde geçen şimd iki olayla r  ü lkenin gelişmesinde 
tarihsel bakımdan geçici bir aşa madır. Ve biz inanıyoruz ki, bütün güç
lüklere rağ men sosyal izm davası Çin Halk Cumhuriyeti nde zafere u la
şacaktır. 

Geçen 50 yı l içinde komünist hareketi muazzam bir yol a ld ı .  1 917  de 
bütün dünyada hepsi hepsi bi rkaç yüzbin  komünist varken, bugün 88 
komünist ve işçi partisinde toplanmış  olan savaşçı lar ın sayıs ı  50 mi lyonu 
bulmaktad ı r. 

Komünizm kudretli b i r  kuvvet o lmuştur. Komünizm fikirleri yerküremizde 
zaferlerle yayı lmaktad ı r. Kom ürıistler toplu msal i leri l iğ in  öncülüğü, işçi 
s ın ı f ı  ve bütün emekçilerin ç ıkarla rı uğrunda şaşmaz savaşçı l a r  rolünü 
davranı,şla rıyla kazanmışlard ı r. I\omünistler, kapital izmi yıka rak sosyal izmi 
ku rmayı yönetme yeteneğ inde <:ılduklar ın ı  ispat etmişlerdir. Komünistler, 
kapitalist ü lkelerde emekçi lerin en sebatlı savunucu ları o ldukları n ı  ispat 
etmişlerdir. Komünistler, sömü r8e ü l kelerin halkları n ı n  m i l l i  kurtuluşu ve 
sosyal i1eri l iğ i  uğrunda fedakar savaşçı lar  oldukla rı n ı  ispat etmişlerd i r. 
Komünistler, barış ı ,  özgürlüğü i(e demokrasiyi bütün halk lar için savun
maktad ı r. 

Sovyetler Birliğinin Leninci dış siyaseti 

Büyük Oktobr'un zaferi, u luslara rası i l i şki lerde gerçek devrimci deği
şik l iklerin temelleri n i  attı . Dünyada i l k  defa o lmak üzere, emperyalistlerin 
ha lkları ezme ve köleleştirme siyasetine karşı, sömürgeci sömürüye, zora 
ve yağma harpleri ne karşı halklc:ırın bağımsızl ık ve özgürlüğünün savunul
ması  siyasetiyle, emperya list sa ld ı rganl ığa karşı barı ş ın  korunması siya 
setiyle b i r  devlet ç ıkt ı .  Bi bi rbi ri ne karşıt iki doğrultu a rasındaki savaş 
a rtık yarım yüzyı ld ı r  süre gelmekted ir. 

Sovyet devletin in  leninci dışsiyasetin in karakterindeki en öneml i  özel 
çizg i leri sosya l ist toplum düzenirıin  özünden çıkmaktadır. 

Bu siyasetin en önemli çizg i leri nelerdir? 
Bizim d ış  siyasetimiz sosya l ist devri mden doğmuştur. Bu siyaset toplu

mun devrimci dönüşümünün hi:ı:metinde bir  a raç olmuştu r ve böyle de 
kalaca kt ır. 

Bizim d ış  siyasetimiz enterna�yonal isttir. Çünkü bu siyaset Sovyet hal
kının çıkar ları n ı  bütün ü l kelerdeki emekçi yığ ı n lar ın ç ıka rlarıyla ahenk-
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l eşti rmektedi r. Bu siyaset bütün dünyadaki devrimci, i lerici güçlerle daya
nışma ruhuyla doludur ve u l us lara rası alanda sınıf savaş ın ın  aktif 

'
b i r  

etkenidir. 
Sovyetler Birl iğ in in  dış siyaset in in en önemli özell iğ i nden biri , onun 

derin ve gerçek demokrati kl iğ id ir  . 
. Sovyet Cumhuriyeti h iç dura ksama geçirmeden bütün halkların kendi  

kaderlerin i  tayi n hakkını ,  bu a rada b i r  zamanki  Rus i ırıparatorluğu içinde 
bu lunanlara da kaderlerin i  kendileri n in  kararlaştırması hakkın ı  tan ım ıştı r, 
Sovyetler Bir l iğ i ,  o zamana kadar eşi görü lmemiş b i r  teşebbüsle, gerçek
ten eşit haklara dayanan anlaşmalar yapmak ve a ra lClrı nda çıkar gözet
meyen dost luk ve karş ı l ı kl ı  destekleme temeli  üzerinde i l i şki ler kurmak 
teklifiyle I ran,  Afganistan, Türkiye ve Çin gibi ü lkelere başvuran i l k  
devlet o lmuştur. 

N ihayet, şaşmaz barış, güvenl ik ve halklar arası nda dostlu k  siyaseti, 
sovyet devletin in  dış siyaset in in temel ve i lkesel karakteristik özel l ikle
rinden b irid i r. 

Yığ ı n ları devrime yöneıtirken partin in  izlediği  şiarlardan bir i  barış şi arı 
o lmuştur. Barış uğrunda savaş bugün de biz im için (inemli b i r  ödevdir. 
Bu ödevin derin ve devrimci bir s ın ıf  muhtevası va rdır. earış için savaşmak 
demek, emperya list burjuvazin in  en önde gelen ve en saldırgan çevre
leri n i  tecrit etmek demekti r ;  kamu oyunu  onlara karşı yöneltmek ve onla
rın halk düşman ı  plan ların ı  suya düşürmek demektir. 

Bizim devletimiz in tarihi ,  emperya listlerin sa ld ı rgan siyasetine karşı 
sürekli , şaşmaz bir  savaşın, halkları harp acı lar ından kurtarma savaşının 
tarih id i r. 

SSCB'nin dış siyaset in in ısrarla ve şaşmadan uygu lCln masına, bu siya
setin, sovyet ha lkların ın  çıkarla rıyla büyük komünizm davası n ın  savunu l
mas ında sağlam olmas ına ve sa ld ırganiara karşı barışmaz o lmasına, 
aynı zamanda kıvrak ve gerçekçi o lmasın pa rti büyük değer vermektedir. 

Sovyet ü lkesin in  ha lkla r arasında barış ve dostl uk  uğrunda yürüttüğü 
savaş, .. Moskovan ın  saldırganl ığ ı», .. komünist tehdidi  .. g ib i  uydurma ma
sal ları baştan aşağ ı  yıkm ışt ı r. ABD emperya l istlerin in  yönetim i  a ltında 
u luslararası gerici l i k  bu masalları öne sürerek halkla rı aldatmaktadır  ve 
NATO, SEATO gibi sa ld ı rgan askeri blokları, bunu öne sürerek kurmuştur. 

Bütün sovyet ha lkı, kardeş sosya l ist ü lkeler ve büt(in özgürl ük, i leri l i k  
ve  barış savaşçıları bizim d ı ş  siyasetimizi onaylamakta, desteklemektedir. 
Bu siyaset, 50 yı l  boyunca yürüdüğü yolda bundan sonra da ilerleyecektir. 
Bu yol len in ' in  vasiyetine uygundur; bu yolu parti çizmişti r ve bu yol 
bütün ta rih boyunca denemeden geçmiştir. Sovyet ü lkesi bütün yeryüzünün 
halk ları n ı n  mutlu luğu uğrunda ve dünyada i ler i ,  şeref l i ,  akla uygun ne 
varsa hepsi i le  ittifak içinde b ir  savaş yürütmektedi r. Onun iç in çok iyi 
b i l iyoruz ki, Oktobr'un bütün dünyada uğrunda savaş yürüttüğü dava 
zafere u laşaca ktı rı 
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Demokratik güçlerin savaşçı birliği uğrunda 

Friedl Fürnberg 

Endişe veren olaylar son zamanlarda sıklaşmaktadır. Viyetnam'da 
ABD.-sa ld ı rgan l ığ ındaki sürekli t ı rmanman ın  üstüne başka olaylar geldi : 
Arap komşularına  karşı ı srai l ' in  Mıs ı r  ve Suriye hükümetleri n i  devirmek 
a macıyla g i riştiği saldırgan l ı k  harbi ; bi rkaç yeni Afrika devletinde bu 
ü lkelerdeki anti-kolonial ist ha reketi boğ mak a macıyla yapılan askeri dar
beler ; Yunanistan'da halkın büyük çoğun lu luğunun tuttuğu demokrati k 
ö rgütlere ve genell i kle demokrasiye ka rşı NATO plônlarına göre uygu
lanan askeri darbe;  Kıbrıs'ta Makarios hükü metini zorla devirmek ama
cıy la benzer bir askeri darbe iç in yapı lan hazı r l ık lar. 

Bu l iste, en başta Batı Almanya, ıtalya ve öteki ü lkelerdeki gerici ve 
mi l ita rist güçleri n plônları göz önünde tutu lu rsa, daha da uzatı labi l i r. Bu 
eylemler adı  geçen ü lkelerdeki demokratik gelişmenin önünü kesmek ama
cın ı  gütmekte ve ayn i  zamanda dünya barı ş ın ı  g ittikçe tehdid etmektedir. 
Bunlar ın a rdı nda her yerde kend ini  gösteren Amerikan emperyal izmi,  bu 
yollarla d ünya durumunu kendi çıkarına düzenl i  olarak değiştirrneğe 
ça l ışmaktad ı r. Görünüşte bölgesel ve s ın ı r l ı  eylemler a rası ndaki iç bağ
lantı lar işte bunlard ı r. Bu olaylar, gözden uzak tutu lamıyacak yeni ger
çekleri ortaya çıkarmaktad ı r. 

I kinci dünya savaşından sonra dünya durumunda temell i  b i r  değ işme 
olup birçok ü lke sosyal izm yoluna girdiğ inde ;  sömürge düzeni temellerin
den sars ı ld ığı nda; kapita l ist ü lkelerdeki işçi ha reketi n in  g ücü ve etkisi 
a rttığ ında, emperya l izm bunu hazmedemedi. Emperyalistler kaybettikleri 
durum lar ın ı  yeniden kazanabi lmek için son 20 yı lda türlü a raç ve yönet
melere baş vurdular. Ama bunlarla kesin bir başarı sağlaya madı lar. Şimdi 
ise, ekonomik ve askeri güçleri ne dayanarak, «s ı n ı rl ı  harpler>. çıkartmak, 
askeri darbeler tertiplemek, demokrati k ve anti-kolonial ist hareketleri 
bastırmak içi n ;  ekonomik baskı n ın ,  g izli tert iplerin, anti-komünist kışkırt
maların ,  neo-faşist ve gerici askeri gurupları öne sürmenin en doğru karı
ş ım ın ı  bulduklarını sanıyorlar. 

Ortaya şu soru çıkıyor :  Barış içinde yan yana yaşama düşüncesi ve 
demokrasi isteği halk kütlelerinde daha da güç bulduğu; a nti-emperyalist 
güçler daha da gel iştiği halde, nası l oldu da emperyal izm türlü yerlerde 
sald ı rıya geçebiidi ve belir l i başarı lar sağlaya bi id i?  

Sosya l izm ve anti-emperya l izm güçlerin in  kuvvetlenmesi sonucunda 
buna bağl ı  ola rak kapitalizm ve emperya l izmde kendi l iğ inden buna uygu n  
b i r  zayıflama olduğu görüşü, basitleşti r i lmiş v e  doğ ru olmayan b i r  görüş-
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tür. Son yı l lardaki top lumsal gel işme süreci karmasıktır. Ya ln ızca sosya
l izm ve anti-emperya lizm güçlenmemiş, kapital izm de - en başta Av
rupa'da - durumunu sağ lamlaştırmıştır. Bu gerçeğ in  sonuçları çok yön
ıüdür. Bu o lgu lar, emperyal ist ü lkeler a rasındaki yarışma kavgasını şid
detlendirdiği g ibi, emperyal izmin özünde bulunan sa ld ırgan eğ i l imlerin 
sosya lizme karşı ,  işçi s ın ıfına ve «üçüncü dünya .. halklarına karşı daha da 
kuvvetlenmesi sonucunu doğurmuştur. Emperya lizm, b i r  çok küçük kuvvet 
denemesine g i rişerek, kaçın ı lmasına yol vermiyecek biçimde büyük kuvvet 
denemesinin hazırl ığ ın ı  yapmaktadır. Bu, ayrı ayrı ü l kelerde u l usal ölçüde 
olduğu gibi u l us lararası ölçüde de dünya siyasetinde kendini göster
mektedi r. Ve i kisi de ayrı lmaz bir şekilde birbirine bağ l ıd ı r. Emperya l ist 
gerici l i k  bunu yaparken her bir ü lkenin özell iklerini göz önünde tutarak 
d i kkatli davranmakta ; halk yığ ı n lar ın ı  yatışt ırmak ve zamanında g irişilecek 
bir d i renişi güçleştirrnek için demokratik ve barışçı bir çehreyle görünmeye 
ça l ışmaktad ı r. Ne va r ki, başka başka ü l kelerdeki u l usal gelişmelerin her 
b i r  özel l iğ inde, gelişmenin genel çizgileri kendini göstermektedir. 

Avusturya'da 6 Mart 1966'da Halk Partisi parlamentoda mutlak çoğun
luğu sağ ladı. Burjuvazinin, parlamenter paravana yoluyla kendisine veri l 
m i ş  o lan  imkanlardan yararlanarak egemenliğini tamamen sağ lamlaştır
mayı deneyeceği ve gerici l iğ in  elverişli b i r  anda yeni b i r  hamleye g i riş
mesi a macıyla hazı rl ı k  yapacağı açıktı. Burjuvazi bunları yaparken hattô 
hükümet partisinde, Halk Partisinde de güçlüklerle karşı laşmaktad ı r. Bu 
parti gerçi hakl ı  o lara k  sermaye partisi nitel iğ iyle adlandırı lmaktad ı r ;  
ama ayni zamanda emekçi ha l k ı n  önemli b i r  y ığ ın ın ı  kapsadığ ı  g i bi saf
la rı nda ça l ışan inançl ı  demokratla r ve barışseverler de az deği ld i r. Bu 
güçlükler bir yandan burjuvazinin ve emperya l izmin gerici emellerinin 
gerçekleşmesini geciktirmekte ; fakat öte yandan da her zaman a ncak 
gerçekten «tahammül  edilebi lecek .. ve kuvvetli b i r  d i reniş doğurmıyacak 
kadar ad ım atı labi lmesi a macıyla gelişme sürecine i l işti r i lmiş belirl i öl
çüde etki l i  bir s igorta o lmaktadır. 

Halkın, her ça l ışan ın  ekonomik sermaye egemenl iğ ine bağ ım l ı l ı ğ ı  arttı
rı lmaktadı r. Bu, türlü biçimlerde sağlanmaktad ı r. 

Birincisi, sermayenin hızla yoğun laşt ır ı lması ve Avusturya sermayesın ın  
g ittikçe daha çok yabancı emperya list g üçlerin ve başta da Batı Alman 
emperya l izminin sermayesiyle bi rbirine örülmesidi r. Avusturya'nın Avrupa 
Ekonomik Birl iğ i 'ne bağ lanması çabalarında bunu görüyoruz. Ama, büyük 
burjuvazinin herşeyini yalnızca Avusturya'n ın  Avrupa Ekonomik  Bir l iği 'ne 
bağlanması kozuna oynad ığ ın ı  sanmak yanl ış o lur. Ayni zamanda, devlet
leştiri im iş  olan endüstri ya elektrik endüstrisinde olduğu gibi  doğrudan 
doğruya Batı Alman sermayesine bağlanmakta, ya da devlet sanayiin in  
gel işme olanakların ın  önü kesilerek, Batı petrol sermayesiyle yapı lan 
petrol anlaşmaları nda olduğu g ibi yabancı sermayeye yol lar  açı lmaktad ı r. 

Ikincisi, halk ın gelir tabakalarında sermaye yararına hızl ı  değ işmeler 
yapı lmasıd ır. Sürekl i pahal ı l ığ ın a rd ından, emekçi halk ın gerçek gel irin in 
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durmadan - en azından zaman zaman - geri ka l ması sonucunu doğuran 
ve yaklaşmakta olan enflasyonun a rdından, sermayeyi kayı ran verg i le
melerle birl ikte halk y ığ ın lar ın ın zararına sermayeyi destekleyici devlet 
tedbirleri gelmekted ir. Ote yandan da, öteki kapita list ü lkelerde a rt ık 
başlandığı  g ibi, sosyal g iderlerin kısıtlanması zorun lu luğundan söz edil-. 
mektedi r. 

IJçüncüsü, «işletme yönetiminde tam egemenl iğ in .. yeniden kuru lması
d ı r. Büyük sermayenin organı o lan «Die Presse .. gazetesi bu a macı olduğu 
g ibi açıklamıştır. Burada söz konusu olan acaba ü retim prog ramı ,  üretim 
süreci, a l ım  satım v.b. bakımından işletme yönetim in in  egemenl iğ i  midir? 
Hayır. Çünkü bu bakımıardan işletme yönetim in in  egemenliğ i  çok kere 
halk ın çıkar ları zara rı na kısıtlanmamıştır . Söz konusu olan, işçi lerin yı l l a r  
boyunca süren savaşlarla ücret, i ş  koşu l ları ve  sosyal kurumlar  a lan ında 
sağladıkları haklardı r; söz konusu o lan ,  kişi lerin işletme yönetim ine eko
nomik bağ ım l ı l ı klar ın ı  a rttı rmak ve böylece i şletme yönetim in in  işçi s ın ı
fın ın  kol lektif haklarını kısıtlamasın ı  sağlamaktır. Bunlar yapıl ırken her 
defası nda kapital ist ekonomin in  ya da ayrı ayrı işletmelerin güçlükleri 
baskı a racı o larak kul lan ı lmoktad ı r. 

Çal ışan i nsanların sermayeye ekonom'ık bağ ıml ıl ığ ın ın  a rtt ı rılması 
uğrunda yürütülen bu d i reşken kavga küçümsenmemelidir. Bu kavga, ayni 
biçimde yürütülmekte olan öteki kapita l ist ü l kelerde olduğu g ibi Avus
turya'da da sermaye i le gerici l iğin daha başka çıkışları i çi n  bir temel
taş ıd ı r. 

Kapita l istler, egemen l ikleri n i  korumak ve sağ lamlaştırmak için devletin, 
devlet cihazı n ı  ele geçirmenin in  kesin etkisini her zaman çok iyi b i lmiş
lerdir. Onlar, yaln ızca devlet cihazı üzerindeki denetim lerin i  sürdürebi l
m ek ve böylelikle ekonomi k  ve pol it ik a lan larda gözden çıkardıkları her
şeyi yen iden elde edebi l mek olanağıyla yetinerek herşeyi yapmaya, hattô 
büyük tavizler verrneğe haz ır  olmuşlard ı r  ve hazır lard ı r. 1 945 y ı l ında 
Avustu rya'da öteki Avrupa (i lkelerinde olduğu g ib i  burjuva devlet ciha
zının düzeni bozulmuştu, hattô darmadağın o lmuştu. Sonra işgal kuvvet
lerin in  koruyucu kanadı a lt ında bu devlet ci hazı yeniden kuru ldu.  Batı l ı  
i şgal  bölgelerinde bu devlet cihazı, he r  ne kadar yeni i nsanlara yer 
vermek zorunda ka ldı larsa da, eski burjuva devlet ve iktidar cihazı n ite
l iğ in i  baştan beri korudu. Sovyet bölgesinde ve Viyana'da devlet cihazı, 
işçi fonksiyonerlerine yer veri lerek bir  dereceye kadar demokratikleştiri
lebi idi .  Işçi fonksiyonerleri, Memur Atama Kanunu'na dayanı lara k  memur
l uk  göreviyle bu işe yerleştiıer. Burjuvazi ve yüksek bürakrası temsi lci leri 
i le  on ları destekliyen b ir  kısım Sosya l ist Partisi yönetim i  bu kanuna karşı 
şiddetle d i rendi ler. Sonundo, sermayenin ve burj uva devletin i n  yeniden 
güç kazanması i le bu işçi fonksiyonerleri ya devlet cihazında «eriti id i ler .. , 
ya da önemsiz mevkilere kaydırı larak her bakımdan öylesine bir  kenara 
b ı ra kı ld ı lar  ki, b i rçoğu kendi isteğ iyle devlet h izmetleri nden ayrı ldı. 

Devlet cihazında demokrati k  güçlere karşı yönetim a lan ındaki bu savaş, 
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demokrasi adına anti-komünizm siyaseti v� ideolojisi i le yürütüldü.  Ama 
bu savaş yaln ızca komünistlere karşı değ i l ,  bütün sol elemanlara karşı, 
işçi s ın ıf ından gelen ya da ona bağlı kalan herkese karşı yönelti lm i ş ;  
kimisine karşı yönetim tedbirleri, k imisine karşı politik ve  ideoloj i k  baskı 
ku l lan ı lm ıştı r . 
. Bel i rttiğ imiz g i bi hükümetin anti-komünizm ve demokrasin in  korunması 
bayrağın ı  açarak g i riştiği bu pol it ik ve ideoloj ik  çatışmayı devlet ciha
zındaki - eski ve yeni - güçlerin birçoğu gerçekten de demokrasi uğrunda 
savaş olara k  aldı .  Ha lbuki bu savaş hem özü ve hem de biçimiyle anti
demokratik olduğu gibi, devlet cihazının bir  sermaye egemenliği aracı 
olara k  sağlamlaştırı lması için atılacak yeni adımların temeliydi. Onceler; 
anti-komünizmin gayretkeş öncü savaşçıları olara k  sivri len ve demokrasi
den yana görünen gerici güçler, ş imdi yeni bir gel işmenin b i l lu rlaşma 
noktaları olmaktad ırla r. Yavaş yavaş, a ma eskiden olduğu g ibi gene 
düzen l i  b i r  biçimde, anti-komünist kampanyan ın  demokratik yard ımcı la rı 
ş imdi kenara itilmekte, mutlakiyet devleti ideoloj isi yayı l makta, halk ın ve 
ü lkenin yöneti lmesinde devlet cihazın ın .. özel görevleri» öne sürülmekte
dir. Burjuvazinin gerekli gördüğünde ve elverişl i b i r  fırsat çı ktığ ı nda halk ın 
eriştiği demokratik başarı lara darbe ind irebilmesi iç in bütün koşul lar 
yaratı lmaktad ı r. 

Yüksek okul lardaki profösörler kuru l ları n ı n  eskiden olduğu gib i  ş imdi 
de gerici l iğ in  birer kalesi a lma sı burada kesin rol oynamaktadır. Elbette 
yüksek okul öğretmenleri bütün öğrenci leri n i  kendi benimsedikleri ruh i le 
etkileyip eğitemediler; çünkü genel toplumsal gel işme etkisini göster
mektedi r. Ama, Avusturya'da çocukları n ı  yüksek oku l lara gönderen aydın
lar  hep geric i l iğ in dümen suyunda yüzdüklerinden, gerici yüksek okul 
öğretmenleri karşı larında düşünce ve siyaset bakım ından uygun olarak 
hazı r lanmış gençleri ve böyle l ikle de elveriş l i  koşul ları buldular. 

Devlet cihazın ın bütün kesimleri, burjuvazin in ve sermayenin egemenl i
ğinin gara ntisi bakımından eşdeğer değ i ld i r. 

Avusturya'da burjuvazi başlang ıçtan beri en büyük önemi, mali yöne
timi ,  mal iye bakan l ığ ın ı  s ık ıca el i nde tutmaya vermişti. 1945'ten bu yana 
bütün hükümetlerde maliye bakanı, sermayenin güvenli b i r  olmuş ve bun
lar sermayenin ekonomi k  egemen l iğ in in güçlenip sağ lamlaştı r ı lmasında 
büyük b i r  rol oynamış lard ı r. 

Ama, her zaman ve her yerde özel l ikle öneml i  olon, s i lah l ı  i ktidard ı r, 
ordu ve polistir, ada let cihazıd ı r. Art ık  duru mların ı  sağ lamlaştırmış olan 
gerici  g üçler şimdi ada let ci hazında, orduda ve poliste planl ı  hücumla
rı na, dayanoklarını  kurmaya başlamaktadır lar. Yı l lard ı r  yürürlükte olan 
kanunlarda, işçi s ın ıfına ve emekçi ha lka karşı kul lan ı labilecek pa ragraf
lar bulunup çıkarı lmakta ya da bu a maca uyacak biçimde anlamland ı rı l 
maktad ı r. Orneğ in,  send ikalar ın toplu sözleşme hakkı, ya da kooperatif
Ierin kapital ist işletmelerle hak eşitl iğ i  sorunlarında yapı ldığı g ib i .  Buna 
karşıl ık adalet cihazı, Güney Ti rol teröristlerine, neo-nazi örgütlerine, 
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Otto Habsburg'a, anti-semitist propagandaya v.b. karşı bir  kanun  uygu
laması olanağ ı bu lamamaktadır. 

Orducia, poliste ve jandarmada gerici e lemanlar açıkça desteklen
mekte ; dis ip l in i  arttırmak, erleri politi kadan uzaklaştırarak üstlerin in  
el inde gözleri kapal ı  b ir  a raç yapmak a macıyla sürekli olara k  yen i  ted
birlere baş vuru lmaktadır. 

Bu hedefe götürecek yol henüz uzun. Ama tecrübeler gösteriyor ki, 
gerici l ik için bu yönde atı lan ilk adımlar her zaman en zoru olmuştur ve 
tersine de en çok ve en kolay bu ilk adımlara karşı direnme gösteri le
b i l i r. Halbuki daha sonra ları olayların gelişmesinde büyük bir h ız lanma 
başlamakta ve direniş gittikçe güçleşmektedir. 

Büyük sermayenin ve gerici l iğ in anti-demokratik savaşında neofaşist 
örgütler elbette türlü oyun larda üzerlerine büyük bir rol a lmaktad ı r. Bu 
neo-faşist örgütler, iki dünya savaşı arasında faşist ve nazist hareketin 
gösterdiğ i nden başka bir karakter ve rol taşımaktadı r. Bütün çabalara ve 
büyük sermayeni n  gösterdiğ i geniş maddi ve öteki desteklere rağ men bu 
örgütler halk ın içinde yığınsal bir temel sağlaya ma mışlardır. Bunun türl ü 
nedenleri vardır. Avrupa ha l kların ın  i kinci dünya savaşında ve savaş önce
s inde edindiğikanlı ve acı l ı  tecrübelerin, genç kuşakta da daha büyük 
ölçüde yaşıyan bu tecrübelerin burada büyük önemi o lmuştu r. Faşist d ik
tatörlüğe karşı duyu lan  nefret, demokrasi istemi, ha lk  arasında deri n 
kökler sa lm ıştır. 

Neofaşist örgütler bugün demokratik güçlere karşı sürekli bir politik 
baskı aracı rolü  oynamaktadı rlar. Bunlar ayni zamanda sürekl i o larak 
geniş leti len yedeklerden oldukları g ibi, belir l i buna l ım durumlarında 
bulaşıcı b i r  mikrop da olabi l i rler. Taşıdıkları tehl ike de buradan gelmek
tedir. Halk y ığ ın ları şaşırt ı larak, özel l ikle de bu örgütlerin küçük ve zayıf 
oldukları ve bugün ha l k  a rası nda büyük bir yankı bulmadı kları öne sürü le
rek, bu teh l ikenin büyüklüğü örtbas edi lmektedi r. Sosya l isİ. partisi içi n
deki ve katol iklar a rasındaki demokratik g üçler, neo-faşist örgütlere karşı 
ciddi olara k  savaşacakları yerde, durmadan anti-komünizm a kı ntısına 
kendi lerini kaptırıp gitmektedi rler. Böylel ikle neo-faşist örgütler ve gurup
lar dayanakları n ı  - en başta da devlet cihazında - büyütme olanağını 
bu lmaktadıriar. 

Gerici l iğ in  p lônlarında işçi sı n ıf ın ın  bölünmesi ve demokratik güçlerin 
parça lanması baş yerlerden birini a lmaktad ı r. Bunun en önemli  a racı, 
önceleri o lduğu gibi şimdi de anti-komünist histeri ve iftiradır. Bu reçete 
bi l inmektedir. Ama, sosyal ist partisi ve kato l ik  kam pındaki demokratik 
güçler, bir yandan gerici a nti-demokratik g üçlerin, yabancı emperyal iz
min in, en başta da Batı Alman ve Amerikan emperyal izmin in ve yerli 
buyük sermayenin getirdiği teh l ikeyi küçümseyip öte yandan da hôlô 
komünizmin demokratik gel işmeyi tehdid ettiğ ine inandıkça ve anti-komü
nizmin baskısı karşıs ında komünistlerle işbirl iği yapmaktan kaçınorak s ın ı f  
savaşından korktukça, bu reçete daha da kul lan ı labi l i r. 
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Işçi s ın ıf ın ı  ve demokratik güçleri bölmek için burjuvazi ve gericiler, çok 
kere daha ince bir biçimde eski a raçları, m i l l iyetçi ve ı rkçı çatışmalar 
çı ka rma aracın ı ,  rüşvet yolunu  kul lanmakta ; emekçi halk ın tabaka ların ı  
birbirine düşü rmeye ça l ışmaktadır iar. Bunu yaparken de a raç ve kişi ler 
bakım ından titiz davranmamaktadır lar. 

Halk yığ ın lar ın ı  her gün politik ve ideoloj ik  etki a ltı nda tutan geniş bir 
ağın komutasın ı  e l inde bulundurmak çok büyük önem taşımaktad ı r. San
sasyon ve kaldır ım gazeteleri büyük tirajlarla yayın lanmakta ; i lôn larla 
ve öteki a raçlarla iktisaden güçlendiri len bu gazeteler, haberleri yaymoda 
gösterd ikleri eği l im le, küstahça ve demagoji  a raçla rıyla,  objektif ve par
ti ler üstü görünüşleriyle m i lyon larca i nsanı etki lemektedi rler. Bu basın, 
büyük halk yığ ın la rına yaptığı  etki i le  kamu oyuna ve polit ik parti lere 
baskıda bu lunmaktadı r. Böyleli kle muhafazakôr parti lerin yönetim lerine 
gerici, anti-demokrati k tedbirleri desteklemelerinde kolayl ık  sağlamakta ; 
sosya l -demokratik parti lerin yönetim lerin in  de oportunist b i r  bağım l ı l ı k  ve 
ast l ık siyaseti gütmelerini kolaylaştırmaktadır. 

Fakat bugün radyo ve televizyon, basından çok daha öneml idir. Ozel
l i kle televizyon politik hayatta geniş değişik l ikler doğurmuş olup, ha lk  
a rasından ç ıkan düşüncelere der in  ve çok kere kesi n  etkiler yapmaktadır. 
Hergün m i lyonla rca insan televizyon seyretmektedir. Onceleri politik par
ti ler söylenen sözleri ancak toplantı larda ya da kişisel buluşmalarda 
yığ ın lara u laştırabi l iyorlard ı .  Televizyon yüzünden toplantı lar büyük ö l 
çüde bir kenara iti lmiştir. Ote yandan politik önderlerin televizyonda ver
diğ i  demeçler, yapı labi lecek toplantı lar ın en büyükleri o lduğu gibi ,  üste
l ik  de hiç kimsenin hemen cevap veremiyeceği toplantı lard ı r. Işletmelerde 
ve konutlardaki karş ı l ı k l ı  tartışmalar gene kalmıştır; a ma bunlar da radyo 
ve televizyonun verdikleri n in etkisi a ltında bulunmaktadı r. 

Kapitalist ü l kelerde komünist partilerin in  ve demokrati k güçleri n, radyo 
ve televizyonu kendi aydın latma ça l ışmalarında kul lanabi lme olanakları 
çok azdır. Ote yandan radyo ve televizyonda düzenl i  olarak gerici, anti
demokratik görüşlere yer veri l mekte, yanl ış ya da yarı doğru haberler 
yayı lmakta ; sosya l izme, Sovyetler Bir l iğine ve sosyal ist ü lkelere karşı, 
demokratik ve sosyal kuru mlara karşı psikolojik usta l ık la şişirme bir pro
poganda yü rütülmektedir. Bunun etkisi büyük olmakta ve komünistlerle 
demokratik güçleri çok kere ajitasyon yoluyla savunmaya zorlamaktadır. 

Ozet olarak diyebili riz ki : Avustu rya'da - ve öteki kapital ist Avrupa 
ü lkelerinde de - sermaye ve gerici l ik, gel işmeler s ı rası nda elveriş l i  b i r  
fırsat çıktığ ında demokratik kurumlara ya do genel ola rak burjuva -demok
rasisine kesin bi r darbe indirebi lmek için ekonomik, politik o lan larda, 
devlet kesim inde elemanların ı  ve yapı taşlar ın ı  hazı r lomoktad ı r. Bu g i ri 
şim lerde henüz Batı Almanya'da o lduğu kadar i leri g id i lmemiştir. Batı 
Almanyo'da Şah' ın gezisi s ı rası nda polisin gösterd iği hiddet, bu «i nzibat 
birl ikleri»n in  özünü bir şimşek g ib i  aydın lotmış ; bu ülkede polis ve ordu 
yanında işletmelerde fabrika bekçi l iğ i  adı a ltında s i loh l ı  gerici hücum 
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bi rlikleri n in  kurulmuş olduğu, bunları «birl ik  .. , «tak ım .. ve «gurup .. lar 
hal inde düzenlendiği ,  «gerçeğe yakı n koşullar alt ında ve geceleri pratik 
tatbikatlar .. yaptı kları az önce ortaya çıkmıştı r. Olağanüstü duru m  kanun
ları halkın demokratik hakların ı  yok etmek iç in  şeklen kanun uygulamaları 
sağlan ması  a macın ı  g ütmekte ve bugün Batı Almanya'da savaş bu kanun
lar üzerinde yürütü lmektedir. Bu eğilim ve polisle orduyu gerici l iğ in  dümen 
suyuna iterek «hücuma hazır . .  duru ma getirme çabası her yerde görül
mektedir. 

Bu g i riş imlerle baş başa, «sı n ı rl ı  .. ve «bölgesel .. harpler için ideoloj ik  ve 
pratik hazı rl ık lar yapılmaktad ır. Yakındoğu'da başarı l ı  bir yıldı r ım har
biyle yürütülen ısrai l  sald ı rganlığı ,  Avrupa'da kapita list ülkelerdeki «sı n ı rl ı  
harp .. tarafta rları n ı n  açı kça ortaya çı kmalarına önayak oldu .  Onlar, daha 
güçle silahlanman ın  zorunlu olduğunu öne sürüyorlar. Bunu yaparken, b i r  
keresinde, Avusturya'da o lduğu g ibi ,  sözümona ü lkenin tarafsızl ığ ın ın  
daha iy i  korunması gereğ inden ; başka b ir  kere de,  Batı Almanya'da ol
duğu gibi ,  «bölgesel kuvvet karşı laştı rması .. hazırl ığ ından söz ederek, böy
lelikle kendi emperyalizmlerin in  işga lci emellerini s i lahlı tehdid ya da 
doğrudan doğruya si lah zoruyla gerçekleştirme amacın ı  güdüyorlar. 
Demek ki, kapita l izmin ve gericil iğ in güçlenmesiyle yalnızca demokrasi 
için içerden gelen bir tehli kenin değil, fakat harp tehlikesin in de art
makta olduğu gene ortaya çıkmaktadı r. 

Şimdi şu soruyla karşılaşıyoruz :  Bu gelişmeler açıs ından, toplu m  düzen
Ieri başka olan devletlerin barış içinde yan yana yaşama siyaseti doğru
luğunu korumakta mıd ı r? 

Barış içinde yan yana yaşama siyaseti, dünya barış ın ın  koru nması 
uğrundaki savaşın ş imdiki politi k biçimidir. Işçi s ın ıfı her zaman halklar 
arasında barış için savaş yürütmüştür ve bir barış gücüdür ;  öte yanda da 
emperyalizm harpler çıkartmaktad ı r. Işçi sınıf ı  daha h iç bir ü l kede devlet 
i ktidarını ele geçirmemişken, daha doğrusu yalnızca bir ülkede, Sovyetler 
Birl iğ inde iktidarı ele alana kadar, emperyalistlerin kendi s iyasetlerin in 
öneml i  b i r  bölümü saydıkları harpleri önleyemedi, ancak e l inden geldiğ i  
kadar geciktirebi ldi .  Bugün i se başkadır, dünya durumu temelli olarak 
değişmiştir. önceleri, hatta öteki ülkelerde devrimci gelişmeler gecikse 
bi le, devrim i n  başka bir ülkeye silah zoruyla, d ışa rdan u laştı rı lam ıyacağı  
gerçeği tarafla rdan  birine, yani  sosya l ist devlete, Sovyetler Birl iğ ine barış 
içinde yan yana yaşama olanağın ı  vermişken, karşı taraf halklar ın barı ş  
isteğ ine rağ men barışı korumaya zorlanamıyordu.  Bu karşı taraf, emper
yal izmin en saldırgan kesimi ,  her zaman sosyalizmi harpler yoluyla yeryü
zünden kald ı rmak için var gücüyle çalıştı, bir dünya savaşı ndan da kaçın 
mad ı  ve  bilindiği g ib i  savaşı da çıkarttı. 

Fakat bugün halkların barış isteklerin in  a rdında eskisinden bambaşka 
bir güç bu lunmaktad ı r. 

Yalnızca 20 y ı l  g ib i  bir  arayla birbiri n i  izleyen ik i  dünya savaşın ın  kor
kunç tecrübeleri yüzünden, barışın korunması uğrunda savaş isteği eski-
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siyle karşı laştır ı lamıyacak kadar büyüktür. Harplerin, ha lkları esi r ve ter
b iye etmek için bir araç, devletlerarasındaki an laşmazl ıkların  sözümona 
kesin l ikle çözümlenmesi için bir a raç olarak övülmesi ; halkla r  a rasında 
kaçın ı lmaz bir  savaş biçimi olarak n itelenmesi ; tari hte bunun her zaman 
böyle olduğu ve böyle de ka lacağı, bütün bunlar eskiden kapital ist ü lke
lerde kamu oyunda üstünlüğünü koruyordu. Bugün, eğer emperyal ist harp 
pol itikac ı ları h iç bir umut beslemeden kendi lerin i  halk yığ ı n larındon tecrit 
etmek istemiyorlorso, - halk y ığ ın lar ın ın barış isteği ve Sovyetler Bir l iğ in in 
barış siyaseti bakımından - böyle bir görüşü ancak küçük bir  azınl ık tem
sil edebi l i r ;  bazı ü lkelerde ise artık h iç bir  şekilde temsi l  edi lemez. 

Harp siyasetçileri bu yüzden her zamandan daha çok ba rış meleği pos
tuna bürünmek zorunda kalmaktadır. Bu bir yandan barışın korunması ve 
g üvenl iğ i  ha reketin in  genişlemesine yol açmakto ; fakat öte yandan, baş
lar ında A.B.D. o lmak üzere emperya l ist ü lkelerin gerçek karakterleri, 
hedefleri ve çok kere de somut harpçı ad ımları üzerinde hayal ler beslen
mesine önayok olmaktad ı r. Kurtu luşları uğrunda savaşan sömürge halk
ları ,  Sovyetler Birl iğ i  ve sosyal ist ü lkeler, askeri savunma güçlerini modern 
teknik  düzeyine ç ıkarmak isted iğ inde, barış bozguncularımış g ibi gösteri l
mektedir. Halbuki ,  barış uğrunda yürütülen savaşta ologelen temel l i  değ i
şikl iğ in  başl ıca nedeni, tom da Sovyetler Birl iğ in in ve sosya list ü lkelerin 
askeri g ücüdür. Çünkü bu askeri güç - işçi s ın ıfı n ı n  ve sosyal izmi n  bir 
kuvveti olduğundan - bi r  barış g ücüdür, başka başka toplum düzenleri 
olon devletlerin barış içinde yon 'yana yaşamasını devam ettiren bir güç
tür. En modern s i lahlara, güçleri genellikle bi l inen s i lahıara sahip olon 
Sovyetler Birl iğ in in  pol itik, ekonomik ve askeri kudreti, dünya barışını 
bugün saldırgan emperyal istlerin istekleri karşıs ında koruyan en kuvvetli 
a raçtır. 

Ama, emperya l istlerin eninde sonunda si laha sarı labi lmek için kuvvet 
dengesin i  kendi yararları na değiştirme umutlarından vazgeçtiklerini san
mak ağır b i r  yon ı lma olur. Insan lara yen i b i r  dünya harbinin zorunluğunu 
aşı lamak için Sovyetler Bir l iğ in i  barışı tehdid eden bir  tehl ikeymiş g ibi 
gösterme çabalarının karşısına, etki l i  b i r  şeki lde Sovyetler Birl iğ in in şaş
maz barış siyaseti çıkmaktad ı r. Sald ı rgan emperya l istler bir zamandan 
beri yen i  b i r  yöntem daha kul lanmaktadır iar. Türlü yerlerde «s ın ırl ı», böl
gesel ha rpler ç ıka rmaya başladı lar. Bunu yaparken, sosyal ist ü lkelerin ve 
barışçı g üçleri n henüz bu g ibi «s ın ı rl ı »  ha rpleri önleyecek durumda olma
d ıkları noktasından hareket ediyorlar. Sa ldırgan emperyal istler böyle l ikle, 
Sovyetler Bir l iğ i  ve sosya l ist ü lkelerin bu g ibi «sı n ı rl ı»  ha rplere her karış
maları hal inde, onlara halk y ığ ı nları önünde yeni bir dünya harbine doğru 
ad ım otma ifti rasın ı  yükleyebilecekler in i  ve bu yol la bir yandan sosyal ist 
dünyayı durumu gerg in leştirmekle suçlayabi leceklerini ,  öte yandan da 
kendi politik ve askeri daya no klar ın ı  ad ım ad ım sağlamlaştırabi lecekleri ni 
hesapl ıyorlar. 

675 

TÜSTAV



Buna verilecek cevap a ncak barış uğrunda savaşın her doğrultuda kuv
vetlendiri lmesi olabi l ir . Sosya l ist ü lkelerin gücünde kend in i  gösteren barış 
nöbetine, barıştan yana olan bütün kuvvetlerin a labi ld iğ ine geniş birl iğ i  
ve savaş azmi eklenmelidir. Zayıflıklar işte burada çıkmakta ve saldırgan  
emperya l izm, hem «sı n ır l ı» harp taktiğ inde ve  hem de kurtuluş savaşı yürü
ten halklara karşı sa ldırı larında bundan yararlanmaktadır. fakat bundan 
şu sonuç  da çıkıyor k i ,  önceden olduğu gibi  şimdi de barış içinde yan 
yana yaşama uğrunda savaş, bar ış uğrunda savaşın temel i  o larak ka l 
maktadır. Ama açıkça söylemek gerekirse, bu savaş bütün barışsever 
güçlerin dôvôsıdır ve «sı n ırlı» harpler taktiği i le  halkların kurtuluş hareket
lerini ön leyen harplere karşı koymak ve b i r  dünya harbi teh l ikesine karşı 
başarıyla savaş yürütebi lmek için gerçek olanaklar, ancak barışsever güç
leri n kararlı işbirl iği ile sağlanabil ir . Sosyalistler, katolikler, bütün kamp
lardaki barışçı lar, büyük bir  sorumlu luk  taşıdık ları n ı  ve  dünya barışı n ı n  
korunup korunamıyacağ ın ın  onların da tutum larına bağl ı  o lduğunu bi lmek 
zorundadırlar. Eğer onlar - anti-komünizmin etkisiyle - adım adım yürü
tülen harp hazırl ı klarına, «sı n ırl ı» ha rplere, Amerikan emperyal i stleri n in  
Viyetnam harbine ve öteki harp macera la rına, atom s i lahların ın  Batı 
Alman intikamcılarına tesl im edilmesine karşı çakmazlar ve haUô bunla ra 
yard ımcı olurlarsa, o zaman sa ld ı rgan emperya l izmin yaratmağa ça l ıştığ ı  
g ibi bir durum ortaya çıka bi l ir  ve bu da herşeye rağ men harple sonuç
lanabi l i r. Barış içinde yan yana yaşama temel ine dayanan ortak d i reniş 
yalnızca «büyük harplere» karşı yürütü lmel id ir. 

Şunu açı kça söylememiz gerekir :  Bugün geniş ha lk  yığ ın larında, demok
ratik parti lerin yönetici çevrelerine, hattô komün ist parti lerine kadar ağır  
basan bir  görüş ve hava var. Bunu belki şöyle ifade edebi l i riz : Eninde 
sonunda Sovyetler Bir l iğ i  barışı başarıyla savunacaktır. 

Bu hava, sosyalist Sovyetler B i rl iğ in in  barış gücü ola rak taşıdıg ı ta rihsel 
rol hakkındaki doğru b i lg i lerden doğmaktadı r ;  bu hava tehl ikel idir, em
peryal izmin gücünü ve  türl ü olanaklarını küçümsemekted i r. Bu hava, asıl 
en faa l  d i reniş in gerekl i olduğu yerlerde, yani emperya l izmin tek tek, her
günki sa ld ırgan çıkışlarında pasifl iğe yol açma ktadır. Tek başına Sov
yetler B i rl iğ i  ya da sosya l ist kamp her yerde ve her duru mda emperyal ist
leri s ın ı rı n  gerisine dönmeğe zorlayamazlar. Bunu yapab i lmek için bütün 
barışçı güçlerin ortak çaba ları gerekl idir ve hem bu savaşı n, hem de 
bunun sonuçları n ın  sorumlu luğunu hepsi taşımaktadır. 

Son zamanları n  olaylarına dayanı larak şu soru öne sürü lmektedi r :  
Avrupa'da b i r  s ıra kapita l ist ü lkede barışçı yol lardan sosyal izme erişmek 
içi n yürütülen savaş ;  türlü pol it ik kamplar ve eği l im ler a rasında tartış
malar ve karş ı l ıkl ı  konuşmalar yapı lması için çaba harcan ması acaba 
doğru mudur? Acaba bir  yandan komünistler, sosyal istler, katol ik ve 
burjuva kampından demokratlar araları nda bugün ve yarın hakkında, 
demokrasi düşünceleri hakkında tartışırla rken, öte yandan her türlü 
demokrasi düşmanlar ın ın tüm demokratik güçleri b irden sırtlarından han-
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çerleyecek kadar  kuvvetlenmeleri ya da hazırl ıkların ı  tamamlamaları teh l 
kesi yok mudur? 

Avrupa'daki bir  s ıra kapita l ist ü lke için barışçı bir  yoldan sosya lizme 
u laşma olanağın ı n  kaynağı, dünyada ve bu ü l kelerde değ işmiş o lan kuv
vet dengesindedir. Kapita l izm reform tarafl ıs ı  ve tesl imi ka bul lenmiş 
olduğundan deği l ,  fakat onun bir yurtdaş harbi  çı karmasına işçi s ın ıfı i le 
demokratik güçleri n kuvveti engel olduğundan ve d ışardan gelecek b i r  
ka rşı-devrim işga l in i önleyebi lecek güçler kuvvetlenmiş o lduğu içi n, barışçı 
bir yoldan sosyal izme u laşma olanağı gerçekçi n itel i k  kazanmıştı r. 

Ama bunun gerçekleşmesin i n  ön şartı, demokratik güçlerin bir l iğ idir. 
Tek başına komünistler, tek başına işçi s ın ıfı bu yolu aşamazla r. Tekelci 
sermayeye ka rşı işçin in  s ınıf açısı ndan nası l  halk ın bütün ça l ışan tabaka
larıyla - köylü y ığ ın larıyla, şehir küçük burjuvasıyla, emekçi aydın larda -
bağlaşması gerekliyse, komünist partis in in de gerici l iğe ve neo-faşizme 
karşı bütün demokratik güçlerle bağ laşması ve bir l ik kurması gerekl id i r. 
Ya ln ızca bu da, gerçekten böyle b ir  bağlaşma sağlamak için yeterli değ i l 
d i r. Ama bu bağlaşma, ha lk ı n  öteki ça l ışan tabakalar ın ın da  çıkarları na 
uygundur ;  on lar  da kendi  temel çıkarlar ın ı  - barış, demokrasi, ekonomik 
kalkı nmayı - aynı şeki lde a ncak işçi  s ın ıfıyla bağlaşma kurarak garanti 
edebi l i rler. Tekelic sermayenin, gerici l iğ in ,  sald ı rgan emperya l izmin çıkış
ları , böyle b ir  bağlaşmayı önlemek, on lardan önce davranmak -amacın ı  
gütmektedir. 

Bunlardan çı ka rı lacak sonuç, komünistlerle demokratik güçlerin barışçı 
bir yoldan sosyalizme u laşma olanakları n ı  bir kenara bıraktıkları deği l ,  
aksine bunu  savundukları, hem de şimd iye kadar olduğundan daha faa l ,  
daha güçlü ve daha iy i  savunduklarıd ı r. 

Somut o larak bunun an lamı  nedir?  Demokratik güçlerin bağ laşma kur
mala rı hızlandır ı lmal ı; tekelci sermaye ve geric i l iğ in her türlü pa rça lama 
oyun la rına karşı savaş yoğunlaştırı lma l ıd ı r. Ama bu a ncak karş ı l ı kl ı  ola rak 
gösterişten uzak bir güven yaratmakla sağ lanabi l i r. Bunu yapmak için 
tartışmalar ve karş ı l ıkl ı  konuşmalar düzenlemek, hatta bun ları yoğunlaş
t ırmak gerekl idir. Ne var ki bunlar da yeterli değ i ld i r  ve demokratik güç
lerin birl iği uğrundaki savaşı m ı n  a ncak bir yönüdürler. Eğer bunlar, de
mokratik kampın  birl iği uğrunda politik adım larla, sa ld ı rgan emperya
l istlerin barış ve demokrasiyi hedef alan her bir çıkışına karşı ortak savaşla 
ş imdiye kadar olduğundan daha geniş ölçüde desteklenmez ve tamam
lanmazsa, o zaman öyle bir  duru m  meydana gelebi l ir  k i ,  demokratik güç
ler birleşme şartla rını tartışa d ursun lar, on ları n  ortak düşmanları iş lerin i  
yürütü r giderler. Bunun soru m lu luğu demokratik ka mpın her  kesimine de 
düştüğü g ibi, sonuçla rı da herkese etki l i  o lur. 

Komünistler, bütün barış ve demokrasi güçleriyle bir l ikte ortak savaş 
yürütme isteklerini duyurmuşlardır. Komünistler, bu savaşta hiç b i r  özel 
yer istemedi klerin i ,  öteki bütün demokratik ve barışçı güçlerin çıkarlarına 
saygı göstermeğe hazı r oldukları n ı  göstermişlerd i r. Bu b ir  taktik manev-
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rası deği ld i r ;  bu bizim i lerilik uğ runda savaştaki temel tutumumuzun 
sonucudur. 

Sosya l ist partiler başka başka ü lkelerde ayrı gelişmeler gösterdi ler. 
Her yerde sosyal ist partilerin içinde, geçmiş in tecrübelerine dayanarak 
bütün demokratik güçlerle bağlaşmaya çal ışan gurup lar  ve güçler var. 
Ama bunlar ın etkisi başka başka ve çok dalgal ı  oluyor. Son za manlarda 
Batı Almanyadaki ve Avusturyadaki g ibi oldukça önemli sosyal ist parti lerin 
yönetim leri sağa doğru bir dönüş yaptı lar ve anti-komünist hattı gene 
daha güçle destekliyorlar. ingi l iz  işçi Partisi 'n in ,  Batı Alman Sosyal De
mokrat Partisi 'n in  ve ıta lyan Sosya list Partisi 'n in  yönetimleri, birer hükü
met partisi olarak, anti-sosyal tedbi rleri n uygulanmasında ve a merikan 
emperya l izminin ,  Viyetnam harbinde harpçı t ırmanmayı a rttırarak ve sal
d ı rgan davranış lar ın ı  hem içeriye hem de dışarıya doğru tehl ikel i  bir ger
gin leşmeye yöneltmesine rağ men bunlar ın desteklenmesinde burjuvaziye 
kolayl ık  göstermekted i rier. 

Avusturya Sosya l ist Partisi yönetim i ,  parti muhalefette olduğu halde, 
«1945 in  kalı ntıları"nı g idermeyi hedef edindiğini  açıklayan halk partisi
hükümetine karşı ciddi bir direniş göstermeye yanaşmamaktadı r. Geçmi
şin tekrarlanmasını  yen i  bir biçimde önlemek isteyen sosya l istlerin sorum
lu l uğu  bu bakımdan daha da büyüktür. Bunu ancak ş imdiye kadarkinden 
daha şaşmaz bir tutu m a ld ıkları taktirde yapabi l irler. Eğer komünistlerin 
gerici l iğe ve harp teh l ikesi ne karşı ortak bir cephe kurma çabala rına sos
ya listler saldırgan emperyal izme karşı a ktif çıkışlarıyla cevap vermezlerse, 
eğer sosyalistler anti-komünizmin gerçek rolünü görerek gösterecekleri 
yerde bunun baskısına boyun eğerlerse. o za man taşıd ık ları tarihsel sorum
lu luğu hakketmiş olmayacaklard ı r. 

Avrupadaki kapital ist ü lkelerde sosyal ist partileri içinde, i lerici kato
l ikler. demokrasi ve barış tarafta rları aras ında. genel l i kle gerici l iğ in ve 
harbin g i ttikçe o rtan teh likesine karşı endişe verici b i r  vurdum duymazl ı k  
hüküm sü rmekte ve  Batı Alman intika mcı larıyla m i l itaristıerine karşı dav
ranış ları nda da bu kendin i  göstermekted ir. Bu vurdumduymazl ık  büyük 
ölçüde şu inanca dayanıyor : gene de «nası l olsa herşey demokratik olara k  
yürüyor". hükü metin v e  parti lerin başında demokratik tutumların ı ,  ba rış 
sevgi lerin i  beli rten insan lar  bulunuyor. Ne var ki bu noktadan. yani pol i
tikacıla'rı n  görüşlerin in  de sözlerin in  eşi olduğu noktasından hareket etsek 
bi le gene de bu tarih in  öğrettiği g ibi gelecek için bir garanti değ i ld i r. 

Biz geçmişte birçok ü lkede ve az önce de Avusturyada çeşitli insan lar ın  
çabucak değ iştiğ i olaylar yaşadık. I ki üç y ı l  önce Olah daha sendika lar  
bir l iği n in  başkanı .  �osyalist parlamento gurubunun öncüsü id i  ve çok 
kere oldukça rad ika l  b i r  tutum a l ıyordu.  Bugün eski parti dostları b i le 
hakl ı  o larak onun b i r  yeni-faşist politik doğrultu a ldığını söylüyorlar. Hiç 
kimse Olah' ın b i r  istisna olduğunu ya da tek bir olay ka lacağ ın ı  öne süre
mez. Sonra, az ya da çok demokratik ya da barışçı bi r tutumları o lan 
politikacı lar ın a rkası nda aynı partilerde öyle yeni  güş ler ortaya çıkıyor ki. 
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belir l i  b i r  durumda bunlar öne fır layarak, ve eğer daha önceden bir 
d i reniş örgütlenmemişse hele h iç te gösteri l memişse, söze değer bir d ire
nişle karşı laşmadan diğerleri n in  yerlerin i  a labi l iyorlar. 

Bir zamanlar faşizmi n  ga l ip gelmes in in  nedenlerinden biri ,  sosyal ist
lerin, demokratik kato l iklerin, burjuva anti-faşistlerin in faşizmi  demokratik 
seçim araçlarıyla yenebileceklerin i  sanm ış a lmala rı öte yandan ise faşist
lerin çokta n iktidara gelmek için zora başvurmuş olmalarıdır. Bu i nancı 
besleyenler devlet cihazına, demokratik haklara ve kanunlara güvenmişler 
sonra da faşist zorbal ı klar  karşısında hakların ve kanunları n  kend i leri ni 
korumamasına şaşakalmışlard ı r. Ayrıca bütün demokratik güçlerle, komü
nistlerle de bir l ik kurmaktan kaçı nmışlar, anti-komünist histeri n in etkisiyle 
kapı ld ıkları korku sonucunda a ld ı kları tutumla bu histerin in etkisin i  daha 
da a rttırmış lard ır. 

Birçok sosya l ist, katol ik demokrat, burjuva anti-faşisti, bir yeni -faşist 
hareketine karşı o ldukların ı , «demokrasi faşistler iç in değ i l  demokratlar  
içindir» şiarını gerçekleştirmekten yana olduklarını hatta b i r  yeni-faşist 
zorlamasıno demokratik zorlama ile karşı koymaya hazır o lduklar ını  açık
l ıyorlar. Fakat tari h o kadar basit tekrarlanmıyor. Bugün geric i l ik ve sal
d ı rgan emperya lizm demokrati k güçlerin bu direnişinden kaçınmak için 
yeni-faşist örgütleri en başta birer baskı aracı ve yedekler olara k  kul lan
makta ; en büyük ağ ı rl ığ ı ,  düzen l i  o lara k  anti-demokratik adımları ve 
eylemleri bir darbe yapana kadar, demokrati k başarı ları yokeden e kadar 
yürütebilmek üzere devlet cihazında ya do onun bölümleri üzerindeki 
hazırl ık lara vermekted irler. Barış ve demokrasi taraftarları buna karşı 
cevap bulmak ve bu cevabı vermek zorundadırlar. 

Devlet cihazı nı, orduyu, polisi, ada leti, okulu ve eğit im i  gerici l iğ in 
karan l ı k  komplolarına terketmemek gerektir. Durumunu sağ lamlaştırmak 
içi n gerici l iğ in  yaptığ ı  her çıkış ı  açıkça suçlamak ve bunları önlemek 
gerektir. Gerici, karşı-devrimci, neo-faşist hücrelerin bulunduğu devlet 
cihazında bu hücrelerin karşısına demokrasi uğrunda savaşmaya hazır 
o lan örgütleri ç ıka rabi lmek için düzenl i  bir ça l ışma yürütmek gerekl idir. 
Gerici l iğ i n  zorlamasına karşı demokratik kuvvetlerin g ücüyle ve bunların 
planl ı örgütlü savaşıyla çıkmak zarunluğu hakkında açık bir ayd ın latma 
ça l ışması yürütmek gereklidir. 

Aynı zamanda şu da b i linmelidir ki, bütün bunlar hiç te ya lnızca komü
nistlerin bir davası olamaz ; bu savaş ancak bütün demokratik güçler 
taraf ından yürütülürse mümkün olabi l i r ;  hatta sosyalistler ve demokratik 
katoliklere burada büyük bir sorumlu luk düşmektedir, çünkü onların tem
si lci leri devlet cihazında komünistlerle karşılaştı rı lamayacak kadar daha 
kuvvetle temsi l  ed i lmişlerdir. Eğer onlar komünistlerle birl ikte bu savaşı 
yürütmeye yanaşmazlarsa, bu, eskiden faşizmin iktidara geçmesin i  ve 
böylece bütün demokratları yoketmesin i  kolaylaştırmış o lan feci kusurun 
bir tekrarı o lur. 
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Fakat burada söz konusu olon yalnızca gerici l iğ in  çıkış ların ı ,  onlar ın 
demokrasiyi ve barış ı  bozma hazırlıkların ı  ve p lan lar ın ı  ön lemek değ i ld i r. 
Söz konusu olan, barış ve demokrasiyi güven a ltına a lmaktı r ;  ve bu da 
ancak halkın demokratik hakla rın ın  daha da gel iştir i lmesiyle, tekelci ser
mayenin egemenl iğ in in kısıtlanmasıyla mümkün olabi l i r. Ya demokratik 
başarı ları n  yokedi lmesine doğru geri gidi lecek, ya da bunlar ın gelişmesi 
ve yücelmesine doğ ru i leri gidi lecektir. işte bunun içindir ki, komünistlerin 
barış içinde yanyana yaşamak ve barışçı bir yoldan sosya lizme gitmek 
için bütün güçleriyle savaştı klarını, bu yolda bütün çalışan insanlarla 
bütün barış ve demokrasiden yana olan larla bir l ikte yürümek isted i kleri n i  
tüm barış ve demokrasi taraftarla rı n ın  daha iy i  görüp an laması bu kadar 
önemlid ir. Bütün demokrasi ve barış ta rafta rları aras ında günümüz ve 
gelecekle i lg i l i  tartışmalar bundan sonra da gene gereklidir. Ama onlar 
gerici l iğe ve saldırgan emperyal izme karşı ve demokras in in  sağ lamlaş
ması ve gel işmesi uğrunda ş imdiye kadarkinden daha çok ortak savaş 
yürütmek zorundadırla r. 
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Alman Komünist Partisini yasaklama kararmm 
koldınlması 

D. N. Pritt 

On bir y ı l  evvel, 1 7  Ağustos 1956 da, Batı Almanya Anayasa Mahke
mesi, Adenauer Hükümetin in 1951 'de g i riştiği bir kovuşturmaya uyarak, 
Alman Komünist Partisini (KPD) yasakladı . Böylece ispanya, Portekiz 
ve Yunanistan gibi  gerici devletlerin hizasına geliyordu .  Bu tehl ikel i kara ı 
ve sonuçların dikkatle incelenmesi gerekir. özel l ikle, bir yandan iktidarda 
olan sınıf ın ve Batı Alman Hükümetinin, i kinci Dünya Harbinin sonundan 
bu yana dünya barışı için mis l i  görü lmemiş bir tehl ike teşkil ettikleri, öte
yandan Federal Almanya Cumhuriyeti nde işçi s ın ı f ın ın ve aydın ları n  yeter 
derecede o lmazsa bi le, artan bir mukavemet gösterdikleri ve Alman 
Komünist Parti sine konan yasağ ın  kaldırı lması n ı  istedikleri bu günlerde. 

Bu konuda tekliflerimiz şunlard ı r :  
1 .  Demokratik prensipleri n böylece ağ ı r  b i r  şeki lde çiğnenmesin in 

yarattığı durumun  özünü  göstermek maksadıyle Federa l Almanya Cum
huriyeti n in Anayasasın ı  incelemek. 

2 .  Bu yasaklama i lan  edildiği zaman pol iti k ve hukuki haklı sebebierin 
va r olup olmadığ ın ı  tesbit etmek. 

3. Batı Alman Hükümetin in Alman Komünist Partisini yasaklamak için 
i leri sürdüğü gerçek sebebieri i ncelemek. (Şekil bakım ından yasaklama, 
Anayasa Mahkemesin in hukuki bir kararı i le  al ındı .  Fakat gerçekte söz 
konusu olan hükümetin politik bir kararı idi.' 

4. Alman Komünist Partisini yasaklama karar ın ın Batı Alman Halk ı , 
Avrupa ve dünya halkları , özel l ik le dünya barışı veiki Alman Devletini bir
leştirme umutları üzerindeki kötü etkilerini izah etmek. 

5. Yasağın kaldır ı lması için etki l i  bir eylemin perspektivleri n i  incelemek 
ve yasağı n  kaldır ı lması kararı n ı n  sağ layacağı i mtiyazları göstermek. 

Anayasa 

23 Mayıs 1 949 Anayasas ın ın  esası nedir? Muhakkak olan şu ki, Ana
yasa epeyce iy i ,  l i beral bir yasadır. Bat ı  Almanya bu Anayasaya bağl ı  
ka lsa idi, bu günkünden çok  daha  iyi durumda o lurdu. Anayasan ı n  
20. maddesi, açık olarak, «federa l, demokratik ve  sosyal .. Batı t ipinde 
parlamenter demokrasiye bağ l ı  bir devlet yaratmayı öngörmekted ir. 
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Burjuva parlômento demokrasisine göre, devlette, ekonomik ve sonunda 
politik iktidar azın l ıkta olan egemen bir sınıf ın eli nde kal ı r, fakat yöne
tim in  mekanızması, Anayasas ın ın  tesbit ettiğ i  usul lere göre halkın oyu i le 
seçilen b i r  parlômentoya dayan ı r. Halk tarafından seçilen parlômento 
üyeleri, değiş ik parti lerde toplanmış lard ı r. Bunlar ın uyguladığ ı  politika 
değ işik derecede açık l ık la seçim ler s ırasında seçmenlere an latı l ı r  ve genel 
seçimlerle halk tarafından tasd ik ed i l i r. Büyük ve modern bir devlette 
finans sermayesin i  temsi l  eden egemen çevrelerin s ın ı rsız kuvvetine karşı 
bu g ibi bir demokrasinin ne kadar eksik ve s ın ı rl ı  olduğu açıktır. Bununla 
beraber, bu şeki l idare, egemen s ın ı f ın benci l  politikasın ı  ve iradesin i  
demokratik mekanizmaya karşı saygı göstermeden dayatmasından, yani 
otoriter bir  polis devletinden iyidir. Durumu bir örnekle göstermek gere
ki rse, bütün zayıfl ı kları ve yetersizli kleri ile Weimar Cumhuriyetin i ,  onun 
yerine geçen Nazi d iktaturası i le  mukayese etmek yeter. 

Bir  çok l ibera l anayasa g ibi, Federal Almanya Anayasası da şunları 
i lôn ediyordu : I nsan onurunun,  özgürlüğünün, kanun karş ısında herkesin 
eşitl iğinin, kadın eşit l iğ in in,  inanç, dinsel ve politik düşünce özgürlü
ğünün,  her çeşit polit ik ve sosyal inanca katı l ma hakkı n ı n  garantisi. Fikri ni 
serbestçe açık lamak hakkı, eğitim toplanma send ika la r  dahil örg ütler 
kurma serbestl iği ,  iç  düzeni demokratik prensiplere uygun olan siyasi 
partiler ku rmak özgürl üğü.  (Bu hüküm faşist parti leri n  kuru lamıyacağı  ve 
yeniden canladır ı lamayacağın ı  açıkca göstermek için konmuştu r.) Ana
yasa, cinsel, doğuş, ı rk, dil , yaşama yeri veya sosyal doğuş dinsel ve 
polit ik inançlar sebebi i le  aşağı lamalar  yasaklam ıştı r. ( 1-5, 8, 9, 21  ve 23, 
maddeler.) 

Anayasan ın  26. maddesi halk lar arasında barış iç inde yanyana yaşama 
yı engel leyecek her türlü faa l iyeti, özel l i kle bir  saldırı harbi hazırl ı klar ın ı  
yasaklamaktadır. Başlangıç kısmı i le  23 ve 1 46. maddeleri h iç bir tered
düde yer b ı rakmayacak şeki lde Almanyan ın ,  gönül rızası ile yani barışçı 
bir  yoldan birleştiri lmesi hedefin i  ilôn etmektedir. 

Anayasanın ,  demokratik bir devletin kurul masını kolaylaştırmak için 
yarat ı ld ığı  açı ktı r. Bu anlayış, Batı Almanyada egemen sınıf ın ve Federal 
Hükümet idareci leri n in yaratmak ve bu gün  de Hitlerci modelde bir d ik
taturaya çevirmek için büyük gayretler gösterd ikleri, otoriter, sa ld ı rgan ,  
m i l itarist ve intikamcı devlet a nlayış ındon çok farkl ıd ı r. Anayasan ın  niçin 
s ı k  s ık  değişti ri ld iğin i ,  Kiesinger-Straus hükümetin in ,  d iktaturayı olağan 
kı lacak 84 değişikl ik daha yapmaktan niçin söz ettiğ in i  anlamak mümkün
dür. Fakat, 1 951 y ı l ı nda, daha hiç bir değişikl iğe uğramayan bu Anaya
sadan doğan rej im  sırasında, H ı ristiyan-Demokrat H ı ristiyan Sosyal Bir l iği 
hükümeti, Komünist Partis inin kapatı l ması  için Anayasa Mahkemesine 
başvurdu. 

Hükü metin bazı pol itik tedbirleri i le, yarg ı laman ın  bazı aşama ları ara
s ı nda gözönünde tutu lması gereken bazı benzerl ikler vardır. Hükümet 
22 Kasım 1 951 'de mahkemeye başvurdu. Aynı günde, Batı Almanyan ı n  
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si lôhlandırı lması  için, Fransa, Ingi ltere ve Birleşik Amerika i le konuşma
lara g i rişti. !Jstün gelen kuvvetler evvelce her türlü s i lôhlanmayı yasakIa
mış ve bu konuda tavizde bulunmayı uzun zaman reddetmişlerdi .  Fakat, 
Bat ı l ı  Devletler daha sonra, soğuk harbe hizmet ve soğuk  harpte Batı 
Almanya i le onun toprakla rını kul lanabi lmek için, birer birer Bonnun 
bütün si lôh lanma tekliflerin i  kabul ettiler. (Yaln ız  atomla si lôhlanma 
yönünde tam serbestl ik isteği kabul edilmedi .) 1 950-1 951 y ı l larında si lôh
lanma ve askeri hazırl ı klar politikası, değiş ik şeki l ler altında kamu oyu
nun Komünist Partis in in kadrosunu aşan geniş bir kesimi tarafı ndan redde
di l iyordu. (Birinci Dünya Harbinden sonra Almanyan ın  si lôhlanması ve 
Ikinci Dünya Harbinden sonra Batı Almanyan ın  s i lôhlanması ,  anti -sovyetik 
ve anti-komünist bir politikan ın  icabıd ı r. Evvelce konmuş yasaklara rağ
men bu s i lôhlanmaları n  sağ lanması zamanımız ın başl ıca akı lsızl ıkları n
dan birid i r. Bu olay Batı Almanyada kendin i  gösteren endişe verici hadi
selerden biridi r.) 

Gözönünde tutu lacak tarihlerden biri daha : Usul gereğince yargı lama 
24 Kasım 1954'de Anayasa Mah kemesinde başlad ı .  Bu tari hten b i r  ay 
evvel, Adenauer Pariste Batı  Almanyayı Nato üyel iğine ve ş imdi çok 
kuvvetlenmiş olan kendi özel s i lôhl ı  kuvvetlerini yaratmaya götü recek 
an laşma ları i mzalam ıştı. 

Açık duruşmalar  14 Temmuz 1 955'e kadar sürdü, Alman Komünist Par
tisini yasaklayan kararsa 17 Ağustos 1 956'da verildi .  Aşağı yukarı aynı 
zamanda da, yani 25 Tem muzda da Batı Almanyada mecburi askerl ik 
kabul edi ldi .  

Yasaklama kararının hukuki değeri 

Komünist Partisinin yasaklanmasın ı  hakl ı  gösterecek kanuni  veya politik 
bir sebebin bulunup bulunmadığ ına bir bakal ım .  Olayın evvela hukuki 
taraf ın ı  a la l ım.  Bu konuda şu noktadan hareket etmek gerek : Federal 
Almanya Anayasası parlômenter demokrasinin uygulanması için yara
tı l mıştır. Bu nitel ikteki bir demokrasinin yürüyebi l mesi için siyasi partilerin 
serbestçe çal ışabi lmeleri ve temsil ettikleri halk ın sınıf menfaatlerin i  
savunma la rı şarttır. Anyasan ın  2 1 .  maddesin i n  yazıl ış şekli, onu kaleme 
o lanların bu fikri taş ıd ıklar ın ı  gösteriyor. (Bununla beraber Batı Alman
yada belki de parlômenter demokrasi zor  yaşayacaktı. Orada toprak her 
zaman bu g ibi bir idare için az elverişli oldu. 1933'ten beri demokrasi 
uğurunda hiç bir gayret gösteri l medi. Egemen s ın ı f  gerici ve kuvvetli idi .  
Devlet makanizması nozi lerle dolu idi .  Hem de 1 933'ten evvel de parlô
menter demokrasi de memnunluk verici bir şekilde yürümemişti. Bu gün  
daha  da önemli  o lon  şudur :  Batı Almanyada Anoyası n ı n  yorumlanma
s ında demokrasin in etkili b i r  şekilde işleyebilmesi i ç in  herhangi bir  gayret 
gösteri lmemektedir.) 
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Komün ist Partis in in kapatı lması  isteği hakkında b i r  karara varab i lmek 
için Anayasayı yorum layan h ukukçular ın, bu  gün olduğu g i bi o zamanda 
yapacakları pa rti n in yasaklanmasın ın , Anayasaya karşı olacağ ı ,  çünkü 
parlamenter demokras in in işlemesin i  engelleyeceğ inden onun özünü teh
l i keye sokacağı sonucuna varmaları gerekirdi. Çünkü Komün ist Partisi 
işçi s ın ıfın ı n  menfaatleri n i  temsi l  eden biricik parti o lmak nitel iğ i  ile s ın ıf  
savaşın ı  da açık b i r  şekilde temsi l  ediyordu.  Oysa çaresiz kalan hukukçu 
hükümete veya mahkemeye, partiyi kapatabi lecek tarafa yani 21. mad
deye dönüyor. Fakat bu maddenin de Komünist Part is in in düşman ların ı  
cesaretlendirecek nitel ikte o lmadığ ın ı  farkediyor. Madde siyasi parti ler 
i çin  tek s ın ı rlandı rıcı b ir  hüküm taşımaktad ı r :  i ç  tüzükleri demokratik 
prensibiere uymaı ıd ı r. Madde, parlamenter demokras in in  yürümesinde 
partilerin önemin i  ve üstün gelen devletlerin faşist partileri yasaklamak 
karar ın ı  da gözönünde tutuyordu.  Çünkü bu pek mütevazi s ın ı rlandırma, 
öteki parti lerin legal varl ığ ına dokunmadan, ya ln ız  faşist partileri yasak
lama gayes in i  açıkca belirtiyordu. 

2 1 .  maddenin ikinci k ısmında ise, l ibera l  demokrati k n itel iğ inde Anaya
saya karşı olan veya, Federal Cu mhuriyetin varl ığ ın ı  teh l i keye sokacak 
partilerin kapatı lması  söz konusu ol uyordu.  H ukukçunun i l k  ola rak bu 
hükmün faşist partileri gözönü nde tuttuğunu an laması gerekirdi. Bundan 
başka bütün ceza landırmalarda olduğu bu hükü m dar açıdan yorumlan
mal ı  id i .  Yani bu hüküm ancak varl ığ ı  demokratik prensiplerin iş lemesini 
engelleyecek kadar yıkıcı partilere uygu lan ı r  ve yasaklama kararı demok
ratik prensiplere h izmet etmeli, onları tehlikeye sokmamal ı  denmeli  idi .  
Hukukçu, karşı ta raf ın menfaatleri ne aykır ı  menfaatler savunduğu için 
kuvvetli muhal ifler, bu a rada hükümetler tarafı ndan parti ler kapatı lamaz 
demel i  idi .  Hükümetin kapatma kararına i l iştirdiği gerekçeleri incelerken, 
bunları n  b'u mantığa ne kadar  aykırı olduğunu göreceğ iz. 

Komünist Partisi Potsdam an laşmasın ın tam uygu lanmas ın ı  yönünde 
açık ve şaşmaz bir  pol itika izl iyor, intikamcı ve sa ld ı rgan bir noktadan 
hareket eden s i lah lanmaya ve s i lah lanmayı yönetecek bütün hareketlere 
karşı duruyordu .  Parti, Almanyan ın  barışçı yol la rla b i rleşmesini ,  bütün 
sosya l ist ü lkelerle ve bütün Avrupa i le dostça i l işki ler kuru lmas ın ı  isti
yordu.  Pa rlamenter demokrasilerde bu gib i  bir pol itika bir parti n in kapa
t ı lmasına sebeb o la maz. Bunun tek istisnası, iktidardaki kapitalist parti
lerin veya s ın ıf ın kendi leri ile etki l i  bir şeki lde savaşan la rı politik bakım
dan saf dışı etmek istemeleridir. 

Alman Komünist Partis in in bu politikası 1 952'de "Birlemek için Mi l l i  
Program»da yansıtı i mıştır. Bu prog ram Anayasaya uygun  olduğundan 
2 1 .  maddenin kapsa mına g i rmezdi. Bu madde özgür  demokratik rej im i  
y ıkmak isteyen pa rti lerin  kapatı lmas ın ı  gözönünde tutmaktad ı r. Demek 
o luyor ki, Federal Almanya hükümeti, s i lah lanma politikas ın ın ın  yerine 
barışçı yol la rla birleşmeyi, barışçı bir pol itikayı ve demokrasin in kuvvet
fendiri lmesini Anayasaya aykı rı bul uyor. Komünist Partisi Anayasaya bağ l ı  
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ka lara k  Adenauer Hükümetin in  çeki lmesini istiyardu.  Demek aluyor ki, 
Batı Alman Hükü meti, Adenauer Hükü metini  ve pol itikasın ı ,  hür demok
ratik rej im le karıştırm ıştır. Federa l Anayasa Mahkemesi bu yorumlama 
şekl i nden esin lenm iştir. Demek oluyor ki, yasaklama için hukuki b i r  gerek
çeden söz edi lemez. Olsa olsa sahte hukuki bir gerekçe söz konusu ola
bi l i r .  Gerçekte, mahkeme karar ın ın  gerçekleri demokratik, burj uva ana
yasasın ın yukarıda sözünü ett iğimiz demokratik ve barışçı hükü mlerine 
karşıd ı r. Son o la rak denebi l i r  ki, Komünist Partisini yasaklama kararın ı n  
etkileri gün  geçtikçe daha belir l i  b i r  şeki lde duyu lmakta ve  Anayasan ın  
burjuva demokratik yapıs ına daha  fazla tesir etmektedir. Demek oluyor ki, 
yasaklama hukuki bakımdan bat ı ıd ı r. 

öyle görülüyor ki ,  Federal Anayasa Mahkemesi, durumun  hukuk i  ba
kımdan zaafın ı  an lamıştı r. Ya rg ı la ma s ı rasında bu du rum bir  kaç defa 
hükümetin mahkemesen isted iği kara rı çıkatmak için gösterdiğ i  çabada 
görüldü. Polit ik yarg ı lamala rda hükümet istediğ in i  elde etmeyi ka ra laş
t ı rd ı  mı ,  mahkemeler a rtan baskı a lt ında tutu lu r  ve bunlar sonunda bas
kıya boyun eğerler. Duruşmalar uzatı ld ı  ve Anayasa Mahkemesi Birinci 
Senato başkanı Adenauerle görüştü. Bu görüşmeden sonra Birinci Senato, 
du ruşma için 24 Kasım gününü tesbit etti. Ya rg ı lama sekiz ay sürdü ve 
14 Tem muz 1 955'te sona erdi .  Hükümet, Mahkemenin kendi isteğ ine boyun 
eğerek Komünist Partisine ka rşı ka rarı bir kaç hafta içinde vereceğ in i  
tahmin etti. Fakat Senato b i r  y ı ldan fazla tereddüt etti. Ve hükümet 
sonunda Senatoya kabaca hakaret etti. Federal Anayasa Mahkemesi Kuru
luş Kanununu değ iştirmek üzere bir  kanun tasarısı teklif etti. Bu değişi kl ik 
tasarısına göre, Birinci Senato kendine tesl im edi len bir dôva hakkında 
a ltı hafta içinde b i r  kara r vermedi mi, dava i kinci Senatoya verilecekti. 
Bu kanun tasarısı 21 Temmuz 1956 günü parlômentoda kabul edi ldi ve 
Birinci Senato şantaja boyun eğerek, beli rttiğ imiz g ibi 17 Ağustos 1 956 
günü ka rar ın ı  verd i .  

Mahkeme karar ın ın metni de ,  ka rar ın  anayasaya aykırı o lduğu fikri ni 
doğrulamaktad ı r. Mahkeme, Alman Komünist Partisini kapatma kara rı n  
verdiğ i  ha lde, her yurttaşın komün ist o lmak, komünist fiki rleri ni ve poli
tikası n ı ,  Marksizmi-lenin izmi savunmak hakkına sa hib olduğunu kabul 
ediyordu.  Mahkeme kara rı nda yarıca şu nokta lar da vardı : Anayasa nın  
başlangıç kısmı ve  1 46. maddesi he r  yuttaşı Almanyan ın  bir leşti ri lmesi için 
ça l ışmakla ödevlendi rmeketdir. Bu hükmün, Komünist Partisi n i  yasaklama 
ka ra rına üstünlüğü vard ı r. Almanyan ın  bi rleşmesine engel olduğu anla
şı ldığı zaman partiyi kapatma kararı bat ı l  olacakt ı r. (Komünist Partisi 
kara rdan  bu yönünden istifade olanağ ın ı  bu lamadı .  Çünkü kara r değ iş
medikçe yasaklama hükümünü muhafaza etmekted ir. Fakat kara rın bu 
tarafı çok öneml id i r. Çünkü yasaklama karar ın ın  ne kadar  zayıf bir gerek
çeye dayand ığ ın ı  göstermekted i r.) 

Yasaklama karar ın ın  hukuki yön leri bun lard ı r. Şimdi de politik yön lerine 
bir göz ata l ım .  
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Hükümetin ileri sürdüğü sebebler 

Hükü meti yasaklamaya zorlayan sebebeler, i leri sürülenlerle kısmen 
uymaktad ı r. Tamamen değ i L .  

Bütün öteki lerini geride bırakan  baş  sebeb, «anti -komünizm ahmakl ığ ı» 
ve onun sonucu olan «soğuk harp»ti. Batı Almanyada iktidarda olan gerici 
sınıf ve nazilerle dolu hükümet, özell ikle Birleşik Amerikaya elli yı l ları 
başında hoş görünmek iç in özel b i r  gayret gösteriyordu .  Ayrıca bu s ın ı f ın 
ve hükümetin sosya l i zme ve sosya l ist ü l kelere karşı k in i  va rdı .  Bu bakı m
dan Batı Almanyada anti-komünizmin özel bir durumu  vardı. B i r  çok 
örnekler arasında 1 1  Kasım 1 956'da kara şöhretli Strausun söylevini ele 
a la l ım .  «Yaşadığ ım ı z  devirde, demişti Straus, teknoloj i k  alanda kaydedi
len gel işmeler, müttefi kleri miz in bi rleş ik kuvveti, Sovyetler Bir l iğ in i  dünya 
haritasından s i lmeye yeter.» Bu gün  Straus son zamanlarda kuru lan  ortak 
hükümetin en etki l i  bakanlar ından b i rid i r. 

Onemli sebebierden b i ri de, Komünist Partisin in  egemen s ın ı f ın polit ika 
Ve hedeflerine karşı gerçek bir muha lefet yürüten tek partin in  o luşuydu. 
Bu  sınıf demokrasiye katiyen inanmıyor, Potsdam ı  hatırlatan herşeyi red
dediyordu. Bu s ın ıf kendisi ve tekelci sermaye iç in hergün daha fazla 
kuvvet arıyor ve kapita l izmin sönmeye yüztuttuğu çağ ım ızda yüksek dere
cede bir güvenl i k  arıyordu. Demek o luyor ki, bu s ın ıf, soğuk  harbi kuv
vetlendi rmeye koyu ldu. Maksat, mümkün olan her yerde sosyal izmi yen
mek, Batı Almanyayı iyice s i lôhlanmış  bir devlet olarak yeniden ku rmak 
Ve bu devleti bizzat kendi  çıkarlar ın ı  sağ lamak iç in ku l lanmaktı . Tekelci 
sermaye, i ntikamcı arzuların ın  biran evvel uygu lanmasın ı  sağ lamak, 1 937 
Almanyası s ın ı rlarına Demokratik Alman Cumhuriyetin i  dahi l  elde etmek 
için sabırs ız lanıyordu .  Batı Almanya anti-komünizme heveslen iyordu.  
Zamanında s i lôhlanmaya karşı o lan lar  çok ve enerj ikt i ler ve bu unsurlar  
Komünist Partisi etrafında toplanıyor/ardı . Komünist Partisinden kurtul

makla,  Federal Almanyaya hôki m olanlar, projelerini daha kolayl ık la 
başarmayı ve uygu la mayı tahm in  ediyorlard ı .  Bunun iç in de Komün ist 
Partisi n in yasaklanması yönünde hukuki bir ka ra r a radı lar. 

Hitlerin Reichstag yangın ından sonra a ld ığ ı  tedbirleri kopya ettikten 
sonra bu konuda daha i leri g itmeye sosya l -demokratlar ve öteki l i bera l 
u nsu rla r ve partilerle uğraşmaya lüzum görmed i ler. Sosya l-demokratla r  
d a h a  az kararlı muhaliflerdi, on la rla  anlaşmak ve onları eldeetmek daha 
kolaydı .  Bu unsurlar ın zayıf l ığı  d iktaturaya götürecek «olağanüstü duru m  
kanununu» kabul etmekte gösted ikleri acelede belird i .  Oysa sendika lar 
kesi n l i kle bu kanuna karşı durmaktad ı ria r. Bununla beraber Alman Sosyal 
Demokrat Partis in in kapatı lmas ın ı  sağlamak çok daha zor  alacaktı. Bu 
parti ve onun la beraber l ibera l muha lefet, komünist muha lefetin s i l in
mesi ,  ve hükümetin uygu lamaya hazı rlandığı  başka tedbirlerle zayıf ladı .  
Söz konusu yapmak isted iğim, hemen uyg ulanmaya başlayan pol it ik bas-
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kıdır. Bu baskı cesur o lan lardan başkas ın ı  korkuttu, susturdu ve 1933 le 
daha sonra bel i ren devlete uyma havasın ı  yarattı. 

Hükümet Federal Mahkeme önünde, Komünist Partis in in kapatı lması 
yönünde tezlerini açıklarken en fazla partin in  s i lôhlanmaya karşı durduğu 
yönü üzerinde duruyordu. Oysa s i lôhlanmaya karşı koymak hukuki bir  
tutumdu, m i lyonlarca i nsan da böyle düşünüyordu ve bu düşünce 2 ) .  
madde s ın ı rlar ına g i rmezdi .  Ş u  Markkartici iddiaya özel b i r  yer veriliyordu : 
Deniyordu ki, Parti Markscı -leninci doktrine sah iptir ve proletarya dikta
turas ına, devrimci bir duruma taraftardır. Mahkeme bu iddiaları aylarca 
münakaşa etti. Hükü met bundan başka Partin i n  i leri sürdüğü «Almanyanın 
bi rleşti ri lmesi hakkında u lusal program»ın ı  hatırlattı. Parti bu programda 
birleşmek için herkese düşen ödevlerini yerine getirmek için yapacağı 
polit ik eylemi anlatıyor, Parti s i lôh lanma ve barış anlaşmasın ı n  i mzaIan
ması konu larında gayri resmi b ir  referandum teklif ediyordu. Hükü met bu 
referandumu engellemeyi başard ı .  

. 

Demek oluyor ki, yarg ı lama bir f ik ir muhakemesi id i  ve yasaklama 
hukuki bakımdan temelsiz, hükümetin tam bir polit ik kararı idi .  

Yasaklamanın sonuçları 

Yasakla manın sonuçları ağ ı r  oldu ve öylede kalmaktadır. Yankı ları 
uzaklara varıyor. Genell kile, Batı Almanyada Nazi l iğ in  yeniden doğuşunu 
gösteren tablonun elemanlar ından birid i r. Bu süreç çok zayıf b i r  d i renme 
i le karşı l aşıyor. Oysa Komü nist Partisinin ve onun eylemnin i  görenlerin 
çok kuvvetli d i renmesi i le karş ı laşabi l ird i .  Gerçekte, Batı Alman politika
s ın ın  gel işmesin in  her yönü teh l ikel idir ve buna karşı d i renmek gerekir. 
Bu d i renme, Komünist Partisi legal olduğu takdirde çok daha etki l i  o la
caktı. Bu elemanları n  bazı lar ın ı  inceleyeceğ im .  

Hemen hemen bütün i lerici şahıs lar ın ve  örgütlerin baskı a lt ına a l ınd ığ ı  
oluyor. Ayrı ayrı veya bir l ikte, parti n in giz l i  faa l iyetlerine katı l mak, Partin i n  
a lması muhtemel politik tutumlara benzer tutumlar  a l makla suçlanıyorlar. 

Böylece, bazı ları Orta Avrupada atomsuz bir bölge yarat ı lmasın ı ,  Nato 
ile Varşova Paktı ü lkeleri a ras ında bir sa ld ı rmaz l ık  paktı i mza lanmasın ı  
ve  atom si lôhları n ı n  yasaklanması n ı  sağlayan b i r  a nlaşma istedikleri için 
kompnist faal iyetle itham edildi ler. işler, yuttaşları ayırım yapmak zorunda 
b ı ra kacak kadar i leri götü rüldü : Ya hükü meti n  politikasın ı  olduğu g ib i  
kabu l  etmek ya da komünist faal iyetinde bu lunmaktan kovuşturmaya 
uğramaya razı olmak. Ayrı politik ve sosyal hedefleri bu lunan bir teşkilat 
bulmak zordur. (Tabi i  faa liyetlerinde serbest bırak ı lan ve serbestçe hare
ket edebilen birçok Yen i-Nazi teşki lôtı n dışı nda. Bu alanda ki l ise ve sen
d ikalar da istisna teşkil etmektedirler. Fakat bunların da zorluklar içinde 
bulundukların ı  biraz sonra göstereceğ iz.) 
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Kadın, gençl ik, Nazi l iğ in  kurba nları, barış ta raftarları ve daha b ir  çok 
örgüt ya ortadan kaldırı lm ış ya da baskıya uğra mış ve etki l i  bir şeki lde 
çıl ışmaz hale getiri lmiştir. Mahkemelere veri lmiş  bu g ibi 300.000 olay 
vard ı r. Bir çok hal lerde kovuştu rma Komünist Partis ine girmemiş o lan 
şahıs lara karşı yürütülmeketdir. Bun lar  Parti n in i l legol faa l iyeti n i  yürüt
mekle suçlandır ı lma ktad ı rlar. Bu g ib i  dôva larda savunma avukatfığı yapan 
tan ınm ış l ibera l avukatlardan Amiann,  bu  dôvalar ın sahikları arasında 
yaln ız  komünistlerin bu lunmadığın ı ,  komüni st olmayanların, atomla si lph
lanman ın  karşıs ında o lan ların ,  barışçıların, sosyal-demokratların i lôhiyat
çı ların ,  ün iversite profesörlerin in, sendika l ı ların  veya sendika idareci lerin in ,  
politik gazeteci lerin ,  redaktörlerle editörlerin de bu lunduğunu açıklamış
tır. (Bu yarg ı lamaları n  çoğunda görü len iddia komünist faal iyeti nde bu
l unmaktır. Fakat son zamanlardt! Ceza Kanununun değ işikl iğinden sonra 
«devlete zara r  verecek faal iyetlerde bulunmak»tan da dôva lar  açı lmaka
tad ı r. Oysa bu faa l iyetler normtı l demokratik bir devlette normal politik 
muhalefet sayı lmaktadır.) 

i ntikamcı l ığa, s i lôh lanmaya, eti ktaturaya yol açan «olağanüstü duru m  
kan ununa» karşı d i renmek KomÜn ist Partis in in  i l legol faaliyetine katılmak 

sayıl rnoktadır. Çünkü mahkemelerin yayg ın  yorum larına göre, Komünist 
Partis in in i leri sürdüklerini desteklemek suçtur. Send ikalara gel ince, bun
lar  legal  o lnaklar beraber, ça lışmaları n ı  norma l  bir şekilde yürütemiyor
lar. bunun sebebi de bir çok sendika mi l i tan ın ın  «komün ist» diye kovuş
turmaya uğramalardı r. 

Mahkemenin  kararında komüıı istlerin ,  komünist fi kirleri yaymakta ser
best oldukları kaydedi lmiş o lmakla beraber, Part inin eski üyeleri seçim
lere aday olara k  katı ld ıklarında kovuşturmaya uğramakta ve çoğu zaman 
hapishaneyi boylamaktadırlar. 

Yasaklamın ın  en önemli sonLlçları kuvvetli ve tehl ikeli b i r  şekilde iki 
Al man devletin i n  i l işki lerinde gÖrülmektedir. Ne Almanyada ne de Avru
pada, iki Alman devleti n in  i l işki leri normale dönmedikçe gerçek bir barış 
sağlanammıyacakt/r. Fakat on i �i yıldan beri Bonn, Batı Almanyın ın  AI
manyayı ve bütün Almanları temsi l  etmek iddiası ndadı r. Ve daha kötüsü, 
Batı Almanyanın, Demokratik Alman  Cumhuriyetin i  «kurtarmaya» kalkış
ması yani onu si lôh zoru i le tOPraklarına katmak istemesidir. (1 933 Eylü l  
ay ında Adenauer açı kca şun la ı·ı söylemişti. Bu güne kadar Almanyayı 
bi rleştirmekten söz ettik. Bundan sonra «kurtarmadan» söz açacağız.) 

Kanıma göre, yasaklamanın  sonuçları aras ına m i l itarizm in  ve intikam 
eıl ığın, 1 937 Alman devleti s ın l�lar/n ın  geri istenmesi hareketin in  geliş
mesini de katmak gerek. 1 937 s ın ı rla rı n ı  i steyen ler, yaln ız  Demokratik 
Alman Cumhuriyetini  istemiyor, I'olonyan ın  öneml i  bir kısmın ı ,  ve Sovyet
ler Birl iğ ine ait bazı toprakları <:fa istiyorlar. (Bu l isteye Çekoslovakyan ın  
Südetler bölgesi ni ,  bazı Avustu ryayı ve isviçrenin de bir kısmın ı  katıyor
lar.) Komünist Partis i  legal kalsa idi, belki de bu g ibi b i r  gelişme olmaya
cak, veya en azından daha bÜY4k bir direnme ile karş ı laşacaktı. Bu pol i-
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tika, Batı Almanyan ın  Natoya kabul etti rdiğ i  «I leri startej i»  çerçevesi iç in
deki tehl i keyi azaltmıyor. Bu politika gereğince, Demokrati k Alman Cum
huriyeti ve Çekoslovakya s ın ı rlar ına Batı Alman ve öteki Nato üyesi devlet
lere ait önemli  kuvvetler yığ ı lm ıştır. Bundan maksat, bu memleketlere 
karşı istendiği zaman  b ir  y ı ldır ım harbine başlamak, saldırıyı Polanyaya 
kadar sürdürmek, Polanya ve Demokratik Alman Cumhuriyetin i  teşkil eden 
Oder-Neisse s ın ı r ın ı  zorlamakatır. (Şunu kaydetmek gerek :  1966 da 
Spiegel derg is in in  yayınladığı  haritada Batı Alman kuvvetlerin in  Demok
ratik Alman Cumhuriyeti Çekoslavakya ve Avusturya s ın ırlarında mevziye 
g i rd iğ in i  gösteriyordu.) 

Fakat Batı Alman hükümeti politikas ın ın  en karanl ık  elemenı «Olağa
nüstü Kanun» tasarıs ıdır. Bu tasarı hükümete istediğ i  zaman ve basit b i r  
açıklama i le d i ktatürce tam yetkiler a lma hakkın ı  tan ımaktad ı r. Bu tasa
rın ı n  1933'te H itlere yetki tanıyan kanunla traj i k  bir benzerl iğ i  vardır. (Bu 
klôsik faşist bir tedbird i r. Egemen bir sınıf, basit demokratik garantiler 
uygu landığı  takdirde i ktidarı elde tutam ıyacağ ından karkar ve bu garan
ti leri b i r  d iktatura i le değiştiri r.) Anayasa hakkında söyled iklerimiz  gözö
nünde tutulacak olursa bu g ibi  bir tasarının kolayca hukuki bir kıym�t 
taşımak şartı ile kolayca kanunlaşam ıyacağı  meydandad ı r. Hükümeti n bu  
hedefe varab i lmek için Anayasayı 84 yerden değiştirmek zorunda kala
cağı tahmin  edilmektedir. Hükümet bu yönde enerjik bir faa l iyette bulun
maktadır. Sosya l -Demokratlar bu projeyi kabul etmişlerdir. Fakat sendi
kalar  tasarıya karşı d i renmektedi rler. Legal  b i r  komünist part is in in de bu 
tasarıya karşı savaşacağ ı  normaldır. Böylecede l iberal unsurların tasa rıya 
karşı direnmesi kuvvetlencekti. 

Komünist Partisinin yasaklanması sonuçları hakkında şun ları diyebil iri z : 
Eğer yasaklama kararı olmasaydı ,  sonuçları da mevcut olmayacaktı. Hiç 
o lmazda bu g i bi sonuçlar derece derece ve zorlukla elde edi lecekti. Bütün 
bu sonuçlar Anayasayı veonun temeli olan parlômenter demokrasiyi çiğ 
nemektedir. Ve sonuç olarak Batı Almanyayı otoriter, bir polis devleti 
hal ine getirmektedirier. Batı Almanyan ın  komünist partisi olmadan on bir 
yı l l ı k  varl ığ ı  bazı soru ların soru lmasına meydan vermektedi r. 

Parlômenter de olsa demokrasi  hôlô yaşamakta mıd ır? Bütünü i le pol i 
t i k  sistem geri lemiş m id i r?  Anayasa daha iyi iş lemekte mid ir? Ve ada let? 
Yoksa memleket Hitler d iktaturası tipinden bir pol i s  d i ktaturasına yaklaş
mış mıd ır? 

Insan hakları korunmuş mudur? Fik ir  ve münakaşa özgürlüğü mevcut 
mudur? Işçi hakları ve menfaatleri daha iyi savunuluyor mu?  

Batı Almanyan ın  iç  ve  d ı ş  politikası daha iyi durumda mıd ı r? Muazzam 
silôhlanma memlekete daha iyi b i r  g üvenlik sağlamış mıdır? 

Ik i  Almanya arasında birleşme ve barış içinde yan yana yaşama pers
pektivieri daha da yaklaşmış mıd ır?  

Avrupa barışı Batı Almanya tarafından daha mı  az tehdit edi l iyor. 
Mi l letlerarası gerg in l ik  aza lm ış mıdır? 
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Yasağın kaldır ı lması meselesine gelmeden, Batı Almayanın  politikas ına 
kısaca bir göz ata l ım .  üzei l ikle dış politikasına, çünkü,  bir  başa rısızl ı k  
o n u  daha teh l i kel i  hale sokabi l i r. Dediğ i m  g ibi d ı ş  politika şöyle özet
lenebi l ir :  Demokratik Alman Cumhuriyeti mevcut deği ld i r. onu tanımamak 
gerek. Batı Almanya bütün Almanyayı temsi l  etmekted ir. Bundan ötürü 
de bütün Almanyayı hôkim iyeti a lt ına a lab i l i r. (Hattô, 1937 sın ırları i le  
i lg i l i  doktrini gözönü nde tutacak olursak, daha büyük b i r  a razi parçasını 
bi le.) Demokratik Alman Cumhuriyet in i  tanıyan devletlerle i l işki kurula
maz. Bununla beraber Batı Almanyan ın  dışında ve hattô içi nde de şu 
gerçek an laşılmaya başlanıyor:  Bu iddialar gerçekci deği ldir. Ve bunlar 
«i leri sta rtej i" ya da başka yol larla gerçekleşti ri l meye ka lkış ı ldı ,  ve bu 
yönde en ufak bir gayret gösteri ld i  mi ,  üçüncü bir  dünya harbine yol açı
labi l i r. Gerçekte bu  istekler verimsizdi r. Memleket idarecileri b i r  çıkmaza 
g i rmişlerdir. Bu çıkmazdan kurtu lmak için politikada değişikiik yapmak 
gerek. idareci ler bunu yapmayı redetmektedi rler. 

Batı Alma n idarecileri kendi durum lar ın ı  hiç olmazsa kısmen anlamış 
olacaklar k i ,  bir zamandan beri sosyal ist memleketlerle i l işki leri n i  iyileş
tirmek için gayret gösterdi kleri fa rked i lmektedir. Ilk görüşte durum elverişli 

- görülmektedir. fakat ne yazık bu bize pek az güven vermektedir. Ve bu, 
Bonn idareci lerin in ,  Demokratik Alman Cumhuriyetin i  tan ımadıkları , d ikta
turaya varmak istedikleri, «i leri starteji" ile 1 937 s ın ı rları n ı  istedikleri 
müddetçe böyle olacaktır. Çı kmazda bu lunmanın  teh l i keleri vard ı r. Pol i 
tikayı gerçek bir şeki lde değiştirmeyi redetti klerine göre, tehl ikel i  askeri 
serüvenlere atı lmayı deneme çukuruna düşebi l i rler. 

Yasaklama kararının kaldırılması sorunu 

Gözönünde tutulacak iki sorun ka l maktad ı r :  Yasaklamayı kald ı rmak ve 
ona u laşacak yolu bulmak. 

Bütün yazd ıkları mdan da anlaş ı lacağı g ibi, Alman Komünist Part is in i  
yasaklama kararı kabu l  edilemez. Ve bu karar, veri ld iği  andan bu yana 
her zaman bozu labi l i rdi .  Bu gün onu herzamandan fazla hükümsüz i lôn 
etmek gerek. Adalet an layışı, demokrasi, anayasa hukuku pol it ik ve insan
cı l  unsurlar Komün ist Partisine konan yasağ ın  ka ldır ı lmasından yanad ıria r. 
En son normal bir  demokrasi o lmak iddiasında olan bütün memleket siyasi 
bir partiye konan yasağ ın  kaldırı lmas ın ı  ister. Normal bir insan ın  mide
si ndeki bir  ku rşunu çıkarmak istemesi gibi. Pol it ik çıkmaz içinde bu lun
mak bu tezi kuvvetlendiren b i r  unsursur. Çünkü yasağın kaldır ı lması hava
nın iyileşmesine, parlamenter demokrasin in daha iyi işlemesine, gerçek 
bir parlômento muhalefetin in kuru lmasına, d iktaturayı tekrar ku rmak içi n  
al ınan tedbirlerin engellenmesine yard ım  edecektir. 

Yasağın ka ldırı lması nası l  sağlanabi l i r? Batı Alman halk ından gelen 
baskı i le. Bu baskı n ın  hükümeti ha rakete getirecek kadar kuvvetli olması 
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gereki r. Savaş uzun  olabi l i r. Fakat olayla r ın g i l iş i ,  hükümetin önünde 
duran zorluklarla h ız lanab i l i r. Savaş daha ş imdiden bin lerce i mzanın top
Ianmasına ya rd ım  etmiştir. (Anayasan ın  17 .  maddesi şi kayet etme ve 
istida gönderme hakkını tan ımaktadı r.) 

Yasağ ın  kaldır ı lmasına karşı olan la r, b i r  ada let o rganından çıktığı iç in ,  
kara rın ka ld ı r ı lmas ın ın  imkônsız o lduğunu iddia ediyorlar. Bu yersiz bir 
iddiad ı r. Bu yönde b i r  çok huku kçunun kuvvetle i leri sürdüğü gerekçeler 
varellr. Bu gerekçelerin burada an}atı}masma ihtiyaç yoktur. Fakat, halk 

baskıs ın ın  artt ığ ı ,  dayan ı l maz hale geldiği anda hükümetin,  yasağ ın  ka l
d ı rı lmasına h iç b i r  engel a lmadığı kanısına varacağ ın ı  g üvenle söyleye
b i l iriz. 
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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 . Y I L I  

OKTOBR VE DüNYA KüLTüRü 

Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi insan uygarltğmm gelişmesinde 
evrensel-tarihi bir rol oynadı. Bütün dünyada, çeşitli memleket
lerde, Oktobr'un, onun fikirlerinin ve yeni bir toplum yaratma pra
tiğinin etki/eri insanlann hayatmda hissedildi. Ilerici kültürün geliş

mesi bakımmdan da Oktobr'un olağanüstü bir önemi vardır. 

Redaksiyonumuz, Oktobr Devrimi'nin 50. yıldönümü münasebe
tiyle birçok ünlü kültür adamlanna başvurarak, Oktobr'un ilim ve 

sanatın gelişmesi konusundaki önemi hakkında düşüncelerini be
litmeleıini rica etti. Aldığımız cevaplar aşağıdadır. 

Oktobr Devrimi'nin ilmi-teknik ilerlemedeki rolü 
CON BERNAL 

1917 Devrim i  i l im  ve teknik alanında yeni bir devir açtı. Bu  olay, Dev
rim ' in  politikada yen i  b i r  devir açması kadar önem l idir  ve Devrim bun ları 
biribirine bağ lam ıştır. Rusya gibi  koskoca emperya list bir  devlette, Mark
sist-Leninist fikirlerin etkisi a lt ında egemenl iğin ha lka geçmesi, i lm in  duru
munu başka laştı rdı .  

Çarl ık Rusyasın ı n  tarihinde i lm in  çok büyük b i r  rol oynamadığı söylene
mez. Büyük Petro Rusyoda Batı hayat ta rz ın ın tohumlar ın ı  ekerken, i lm i, 
o zamanlar geri ka lm ış  duru mdaki bu memlekette dönüşümler yapmak 
için gerekli temel etkenlerden bir i  o lara k  kul lanmış  ve Rusya I l imler Aka
demisi 'ni kurmuştur. Fakat Petro gerçekte Alman i lmine hayran olduğun
dan,  kurduğu a kademi bütün parlaklığ ına rağ men Alman  karakteri taşır. 
Bu akademin in  gerçek Rus karakterini a lab i lmesi için, çok yönl ü  bir Rus 
bilgini olan Mihai l  Lomonosof'un  büyük g irişim g ücü ve -dehası i le  ortaya 
çıkmasına ihtiyaç hôsı l  o lmuştur. Birçok bakımdan, Rus i lm in in  ve önemli 
derecede Rus tekniğin in de kurucusu odur. 
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lomonosof, seramik  ve mozaik sanatını canlandırdığ ı  g ibi, Rusyan ın  ve 
komşusu ü lkelerin tarih ve coğrafya larına karşı da derin b i r  i lg i  uyan
d ı rd ı, ve bu i lgi daha sonra meyva ları n ı  da verdi. 

Ne var ki ,  lomonosof yal n ız bir muştucu, habercidir. Rus i lmi XVii i .  ve 
XiX. yüzyı f /ar boyunca ge l işmeye devam etmişse de, aka demik olarak 
ka lm ış, Batı Avrupa ve özel l i kle Alman i lm in in  kuvvetli etkisinden ku rtula
mamıştı .  Böyle o lsa da, Rus i lm i  dünya i lmine kendi öz katkı s ın)  eklemeyi 
başardı .  Azei l ikle jeoloji ve m ineroloji a lan ları nda, keza Mendeleet' i n  
periyod ik  elemanlar sistemi (tablosu) i le  b i r  devir açtığ ı  kimyada ve 
Lobaçevski 'nin Oklit o lmıyan geometriyi yaratmasiyle daha bir zeng in leşen 
matemati kte Rus i lm in in  hizmetleri büyüktür. 

Bunun la beraber, 191 7  Devrim i 'n in  yol açtığı değiş imler, hem bu değ i 
ş im ierin kendileri , hem de  geleceğe açı lan ufuklar bakım ından hiçbi r 
şeyle kıyaslanamıyacak kadar  büyük b i r  önem taşır. Bu ufukları açan her 
şeyden önce Marksist teori olup, bizzat Marks ve Engels bu teoride ağ ı rl ı k  
noktasına tabii i l imIeri oturtmuşlardı r. Daha sonra, i lme derin b i r  i lg i  gös
teren Len in  muazzam bir rol oyna mışt ır. O zamana kadar i lme ya soyut 
teori gözüyle bakı lıyor (Nivton'a ve Darvin ' in tabiatı tan ım lama ve n ite
leme devrimine olduğu g ibi), ya da kapital istlerin sözgelişi soda ve şeker 
ü retim inden (Napolyon zamamında olduğu g ibi) zenginleşmeleri a racı 
ola ra k  bakı l ıyordu.  Ve artık i lm in  halk tarafı ndan ve halk için bi l inçl i  ola
rak ku l lan ı fması olanağı ortaya çıkmışt ı .  I l i mden bu yönde yararlan ı lması ,  
bu arada yenibaştan kuru lmuş olan Rusya i l im ler Akademisi ortamında 

. . .  Bu memleket (Sovyetler Birliği) yalmz dev kombinalar, fabri

kalar ve makineler meydana getirmekle kalmadı. Bu memleket, 
binlerce yeni insan, yeni dünyaya sımsıcak bir inançla dolup taşa
rak harekete geçmiş ve kanat/anmış, yılmoz, sağlam, güçlü, dürüst 

insanlardan yepyeni bir nesil de yaratmıştır, ve benim için en 
önemli, en hôrikulôde olan da budur. Kana susamış düşlerle dol
gun, soğuk ve kısır karanlıklar içinde sönmekte olan eski insanlığa, 

yeni günün, gerç'eğe kök salmış yeni bir idealin alevini ve bu idealı 
hayata geçirmeye yetenekli genç kuvvetler ord usunu sizler sunu
yorsunuz. Ve biz, Bat/mızln alaca karanlığı içinden, yeni tan ağar
tıslnln Doğu'dan nasıl uç verdiğini, kudretli alevlerin kızıltısı içinde 
yeni çağın ufuklarının nasil alabildiğine açtıdığini görüyoruz. Doğ
makta olan güneşe selôm ! Ben bu güneşe doğru, size doğru yürü
yorum. Ve sizlere, benim yaptığım gibi, geceden yüz çevirenleride 

getiriyorum ve eski incil deyimiyle "ölmüşler kalıyor ölüleri göm-
meye�', 

Romen Rolôn, 1931 
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gerçekleşti riliyordu .  Ve Rusya tarih i nde i lk  defa olarak, i lm in  ve onun 
metodları n ı n  durumu değ işiyor, bu i lm i  yapan insan lar  do değişiyordu. 
i lme bağ l ı l ı kla rı na  ve ono önemli katkı larda bu lunmuş olmalarına rağ
men, sayıca çok, fakat Rus  bi lg in leri toplam ı  içinde yine de az ı n l ı k  teşkil 
eden bazı i l im  ada mla rı Rusyayı terketti ler ve Avrupa ülkelerine dağı l 
d ı lar. Rusyoda ko lon lar  iç in ,  ôdeta sıfırdan başl ıyorak, yeni  bir  i lm i  uygar- ı 
l i k  kurmak gereği ortaya çıktı. Rus d i l i nde «i l im" sözcüğü art ık ta ri h ve l 
f i lolojiye kadar çok çeşitli sanatları n, büyük b i r  atı l ım la  yeniden işlenen 
bütün sa nat kol ları n ı n  öğreni lmesi an la mına do ku l lan ı l ı r  oldu. B i l imsel 
a raştı rma iş lerin in  önemi daha başlangıçta kabul edilerek, birçok yeni 
enstitüler kuru ldu.  Bu cümleden olarak, len ingrad'da kuru lan ve Yafe 
tarafından yönetilen fizik-Tekn ik Enstitüsü'nü, bizim s in ir  sistemi  a n layışı
mız ı  tomomiyle değ iştiren dünyaca tan ınmış  fizyolog Pavlof'un  yönetimin
deki fizyalaji Enstitüsü'nü ve benzerlerini soyab i l i riz. 

Ben burada Sovyetler Birl iğ in in b i l imsel-teknik başarı ları n ı  sayı p  döke
cek deği l im.  Bu çok yer a l ı r  ve uzun sürer. Yaln ı z, yap ı lmakta olon çal ış
ma ları n  en öneml i  yönlerinden bazı larına işaret etmek isterim. 

O büyük ülkede yeni düzen, Sovyet egemenliği yerleştikten sonra, Sovyet 
devletinin i l k  kayg ı la rından biri , bu uçsuz bucaksız ü lkenin bağrında ne 
g ibi zengin l ik ler g iz l i  o lduğunu ve bunlardan nas ı l  yararlan ı locağın ı  
tesbite girişmek o ldu.  Bunun iç in enine boyuna fiziki. jeoloj ik  ve minerolo
j i k  a raştırmalar gerekiyordu .  Ne lôzımsa yapı ld ı .  Çabalar  do boşa g itmedi. 
Yeni ve büyük demir cevheri, petrol ,  e lmas ve potasyom tuzla rı dahi l  
o lmak üzere çok zengin minera l yataklar bulundu. Bu buluş lar öyle ras
gele başarı lar değ i l ,  çoğu bakımdan eski Rus geleneğ i olon,  fakat olağa
nüstü bir enerji ve g i riş im gücü i le sürdürülen, büyük bir maharetle uygu
lanan jeoloj ik  a raştırma işlerin in  sonucuydu .  

Bu başarı lar ın yanıs ıra,  demi r-çel i k  sanayi i nde oksijen verme ve  daimi  
a kıtma l ı  döküm g ibi yeni metodları n  uygu lanmasiyle esas teknoloj ik  süreç
ler önemli derecede modernleşti ri ldi . Meta lürj ide teori k esasların yeni 
lenmesi büyük ö lçüde Sovyet b i lg in lerin in  başarıs ıd ı r. Bu başarıdon daha 
sonra bütün dünya fayda landı .  Metalü rj ide yeni lenen teorin in  bi l imsel 
temeli katı lar  (maddeler) fiziği ve özel l ik le Yofe ekolünün ortaya koyduğu 
değerl i eserlerd i .  Krista l lerin fiziği ,  Sovyet bi lg i nleri n in  dünyada öncü yeri 
a ld ıkları o lon lardan birid ir. Bu do, doğal olarak, katı maddenin incelenip 
çözüm lenmesine, elektroniğe ve transistörlere yol açtı . Kimya, özel l ikle 
organik kimya a lanında, başlangıçta enine boyuna bir gelişme olamadı .  
Bu alanda öncü lük daha ziyade Almanıarda id i .  fakat Sovyet kimyager
lerin in  ısrarl ı çal ışmaları sayesinde bu durum bir hayli değişti. Suni kauçuk 
sentezin in başarı lmas ı  Sovyet kimyagerleri n in  ısrarl ı  çal ışma ları n ın  pratik 
sonucu oldu.  Bu do harp s ı ras ında Sovyet ordusunu ku rtardı. Ve ancak 
harpten sonra, kimyon ın  plôstik madde (Ievhalar) ve suni  dokumalar 
üretiminde daha geniş ölçüde uygu lanmas ı  iç in  ciddi ça l ışmalar başl ıya
bi ld i .  
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Fizik ve kimyadaki bütün bu başarı ları n  yan ıs ı ra,  matematik a lan ında 
da başarılar kaydedildi .  Bu bi l im dal ında, ha rpten sonra uzayın fethi zafer
Ierini mümkün kı lan yepyeni bir ekol meydana getiri ld i  ve gel işti ri idi .  Artık 
herkes bi lmel id ir  ki, Syolkovski 'n in eserlerin in  esin lediği uzay uçuşla rın ın  
gerçekleşti ril mesinde ve hele roket yapı m ında, Sovyetler Birl iğ in in  büyük 
başarı lar  sağ ladığ ı  astronomi de dahi l ,  e lektronik b i l imin in ve hemen 
hemen diğer bütün b i l im dal lar ın ın payı va rd ı r. Ve gerçekten, dünya mız 
etraf ında yörüngesine atu rtulan i lk suni peykin başaryıla f ı rlatı l ması, B i r
leşik  Amerikayı da i lm i  a raştırmaların ve öğretim sistemin in önemini yeni 
bir şeki lde değerlendi rmeye yöneltti. Sovyet i lm i  böylece dünya i lm i  içi n  
doğrudan doğruya m ihrak noktası oldu. B u n u n  yanıs ıra, atomun ve radyo
aktivitenin özel l ikleri n i n  derinden derine i ncelenip tesbiti Sovyetler Birl i
ğ i ne gerekli teorik temeli kazandırd ıktan başka, onun - Amerika l ı l a rı n  
Ruslar için reel kabul ettikleri za mandan çok önce - atom bombası ve 
daha sonra h idrojen bombası yapmasına da imkôn verdi .  

1 917  yı l ı nda Rusya ger i  kal mış b i r  ta rım ü l kesiydi. 1917-den sonra yapı l 
ması  gereken i l k  i ş ,  bu ger i  ka lm ış  tar ım ü lkesi n i  endüstri devleti ha l ine 
getirmek, makine tekniğ in i  uygu lamaya koyu lmak, traktör yap ımı  için yeni 
fabrika la r  meydana getirmek ve elektrik santral leri ku rmaktı . Lenin,  
«Komünizm-Sovyet egemenl iğ i  bütün ü lken in elektrikleştir i lmesi» diyordu. 

B i r  diğer öneml i  meselenin çözümü de, köy ekonomisinde biyolojik 
etken lerin tesbitin i  gerektiriyordu. Bu konuda, belirtmek gerekir ki, Lisen
ko'nun  daha çabuk pratik sonuçlar elde etme çabaları ,  onu başarı l ı  ol
m ıyan a nti-genetik teoriye sürükledi .  Bu da,  ne yazık ki, köy ekonomis in i  
o ksaton ağ ı r  son'uçlar doğurdu, Batı'da n ice bi lg in leri üzdü ve «soğuk 
harp» tarafta rlarınca bir hayli sömürüldü. 

Sözün kısası, bugün kü i lmi i lerleme, ya ln ız  teknik a nlamda deği l ,  öğ re
tim nakı m ından da muazzam ölçüdedir. Evvelce, öğretim bir hayli klôsik 
ka rakter taşıyordu. Fakat ş imdi buna kesi n l ikle son veri ld i .  Artık tabiat
bi lg isi, i lkokuldan ü niversiteye ve daha ötesine kadar, hemen hemen ün i 
versal öğretim sistemin in ayrı l maz bir  parçası oldu.  Sovyetler Birl iği nde 
hayata geçirilen yeni i lm i  öğretim sistemi, yan i  erkek ve k ız bütün çocuk
lar için o rta öğrenim i  zorun lu  k ı lma fikri a rt ık dünyan ın  hemen hemen 
bütün i leri memleketlerinde kabul ed i lmiş  bu lunmaktad ı r. 

Moskova ü niversitesi, Sovyet ü lkesi n in harpten sonraki yenibaştan kuru
luşunun gerçek an ıt lar ından b i rid i r. Daha sonra, Sibirya'da bundan da 
yüce bir a nıt kurulmuştu r. Bu do Akademgorod adın ı  taşıyan i l im  şehridir. 
I l im ler Akademisi, şüphesiz ki, Sovyetler B i rl iğ in in  topyekun devlet meka
n izmasın ın  öneml i  unsurlarından biridir. Başkalar ından duyduğu m  bir  söz 
va r :  Rusya'da eskiden düğün lerin «kamberi», yani h iç eksik ol mıyan en 
öneml i  m isafiri mutlaka bir general o lurmuş. Şimdi ise, en iyi misafir b i r  
akademisyen olabi l i r. 

Apaçık görülüyor ki, 1917  yı l ında gerçekleştirilen devrim, daha baş
langıçta, i lm i  bütün dünyan ı n  malı ha l ine getirme dönüşüm ü  olması 
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yönündeki ümitleri boşa çıkarmamış ve i lmin gelecek karakterini bel irle
miştir. Bu il im, her şeyden evvel barışa hizmet etmekte, fakat kapital i st 
ôlemin değ işmiyen düşmanl ığ ı  dolayısiyle savunma sorun lariyle de meşgu l  
o lmaktadır. 

Devrimin müziği 
DiMiTRIY ŞOSTAKOViÇ 

Büyük Oktobr, hayat sahnesine yeni, sosyalist sanatı çıka rd ı .  Bu sanatın 
olağa nüstü b ir  önemi vard ı r. Yen i  derken, ya ln ız  bu sanatı n özünde taş ı 
d ığ ı  devrimci fiki rleri değ i l ,  onun tüm imajlar düzenini ve ifade a raçla rı n ı  
gözönünde bulunduruyorum.  

Müz ik  a lan ında bu sanatın üstün örnekleri, meselô, Prokofiyef, Myas
kovski, Haçaturyan ,  Sviridof, Kara-Koıaef ve daha böyle birçok ustaların 
eserleridir. 

Süje bak ımından zamanım ızla doğrudan doğruya bağ l ı  o lmıyan nice 
eserler de, Büyük Oktobr'un ,  onun ölü msüz fikirlerin in  ve Sovyet rea lite
s in in ü rünlerid i r. Ben kuvvetle ina nıyorum ki, örneğ in, Prokofiyef' in  dôhi
ya ne operas ı  «Harp ve barış», Devri m'den önceki y ı l larda meydana getiri
lemezdi. Ve eğer bu opera o za manlar  yazı lmış olsaydı, Prokofiyef' in bi l
diğimiz eseri nden a payrı b i r  şey olurdu. Unutmamal ıyız ki, Prokofiyef bu 
eseri n i ,  Sovyet halk ın ın  Hitler faşistlerine karşı verdiği destani  savaş ın  
iz lenimleri a ltında yaratıyord u ;  bu savaş kompozitörü esinlem iş, onun 
yaratıcı eserini içten içe günümüzün olayla rına yaklaştı rmıştı. Bu bakım
dan, «Harp ve barış» yurtsever bir Sovyet sanatçıs ı n ı n  operasıd ı r  ve onun 
yurttaşl ık ses ve uyumunun gücünü bel irl iyen de budur. 

Sosya l ist sanat her türlü konu ve imaj ı  kapsar. Bu sanatın temsi lci leri, 
reel gerçeğ in  daha derin, daha doğru ve daha çekici şekilde bel irti l
mesine yard ım etmesi şartiyle, her türlü ifade a raç ve metod larından 
yararlanabi l i rler. Sovyet müziği, bizim sanatçı ları mız ın geniş yaratıc ı l ı k  
ufkunun ve uzlaşmaz prensipçi l iğ in in bir örneğ idir. Bir bak ın ,  Myaskovski 
i le Şapori n' in, Maçovariani ile Iyatoşinski' n in,  Şçedrin ile Tamberg ' i n  
eserleri birbirl erine ne kadar az benzerler !  Demek k i ,  Sovyet müziği nde 
çeşitli kişisel üs lGplar ve çeşitli sanatçı eğ i l imler gelişmekted i r. Fakat 
bizim bütün kompozitörleri mizi birleştiren şey, kendi sanatlariyle barış 
için, sosyal i lerleme için, komünist idea l lerimizin zaferi için mücadele 
atı l ım ıd ır. 

Büyük Oktobr bi rçok halklar ın yaratıcı güçleri ni özgürlüğe kavuştu rdu .  
Bu halk la r ş imdi  u lusa l  sanat ve kültürlerini kurmoda çok büyük başarı lar  
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sağladı lar. Bu konuda da çok mi l letli Sovyet sanatını örnek olarak göster
meden geçemeyiz. Sosyal ist devletimize dahi l  bu lunan bütün halklar ın 
edebiyatta, müzikte ve tiyatroda ne büyük başarı lar  elde etti kleri n i  bütün 
dünya bi lmektedir. örneğ in, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Estonya, 
letonya, litvanya ve diğer b irçok Sovyet Cumhuriyetleri seçkin kompozi
törlerin in  başarı ları cidden büyüktür. 

Şunu da bel i rtmeliyim ki, gağdaş besteci l i k  tekniğin i  uygu l ıyan Sovyet 
kompozitörleri, kendi halk ları n ı n  karakteristik u lusal  sanat özel l iklerin i  de 
asla ihmal  etmiyorlar. Bu konuda Kara-Karaef'in Oçüncü Senfonis i  ti p ik  
bir örnektir. 

Bana öyle gel iyor ki, sosya l ist memleketler d ış ında yaşıyan bütün i lerici 
dürüst sanatçı lar Büyük Oktobr fırt ınas ın ın hayatverici etkis ini h issetmiş
lerdir. Bizim yaratıcı prensiplerimiz in dünyasal bir önemi vard ı r. Yeni,  
sosya l ist sanatın yeryüzünün bütün kıta larında benimsenmesi gerçeği 
bunun del i l id i r. 

Sanat çal ışmalarına Oktobr'dan sonra başlamış o lan d iğer Sovyet 
kompozitörleri g ibi ,  ben de sanatçı kişi l iği mi ve ölçümü, memleketimizde 
sosya l izmin zaferiyle sonuçlanan ta rihsel devrimci dönüşümlerin dolaysız 
etkileri a lt ında bulduğumu söyl iyebi l i r im. 

Sovyet müziğ in in  düne kadarki ve bugünkü ödevi, Büyük Oktobr Devri
mi 'n in  s imalar ın ı  ve i majlarını somutlaştı rmaktı r. Ben de bu büyük ve 
a labi ldiğ ine sorumlu  ödevi yerine getirmeye çabal ıyanlardan biriyim .  
Şüphesiz, sanatçı çal ışmaları m ı n  ü rün leri n i ,  sonuçları n ı  değerlendirmek 
bana düşmez. Ben burada, sadece, Büyük Oktdbr'a ithaf ettiğim  eserIe
rime işaret etmekle yetineceğim .  

Daha 1920 y ı l ları nda Ikinci Senfoni 'mi  yazd ım.  Bu senfonim "Oktobr'a .. 
başl ığ ın ı  taş ı r. Sözleri Aleksandır Bezimenski'ye ait b i r  koro i le son bulan 
bu senfonimi  Oktobr Devrimi 'n in  onuncu yı ldönümüne ithaf etmiştim .  

Aradan y ı l lar  geçti kten sonra, ,,1917 y ı l ı  .. ad ın ı  verdiğim Yirminci Sen
foni 'mi  ortaya koydum. V. i .  len in ' in  an ıs ına ithaf ettiğ im  bu senfonim 
programl ı  b i r  eserdir. Senfonin in  bölümleri şu başl ıkları taş ı r :  Birinci 
bölü m :  "Devrimci Petrograd... I kincisi : "Razl iv" (leningrad dolayında, 
len in ' in ,  1917  y ı l ı nda Geçici Hükümetin takibi nden kurtulmak için g izlen
diği yerin adı). Oçüncüsü : "Avrora" (yan i  "Avrora" z ı rh l ı s ın ın  25 Ekim 1917  
günü gürliyen tarihsel sa lvoları). Dördüncüsü : (final) "Insan l ığ ın  şafağı". 
(Yirminci Senfoni 'mi  1961 y ı l ında tamamlamıştım .) 

Şimdi bütün Sovyet kompozitörleri, büyük bayramı ,  Oktobr'un e l l inci 
y ı ldönümünü eylemle kutlamaya hazır lan ıyorlar. Art ık değ işik janrlarda 
ve bu tarihsel güne ithaf edi lmiş birçok müzik eseri ortaya konmuştur. Bu 
yen i eserlerin çoğu Moskova ve len ingrad, Ukrayna ve Belorusya, Gür
cistan ve Kazahistan besteci lerinden, tek sözle bütün cumhuriyetlerdendir. 
Bunlardan b ir  kısmı, Sovyet Kompozitörleri Birl iğ i 'n in  bu Ekim ayı nda 
yapı lacak jübile plenumunda ça l ınacaktır. Diğer eserler de 1967-68 jübile 
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sezonu içinde icra edilecektir. Ben, bu eserlerden çoğunun ,  büyük bayra
m ım ıza, Sovyet yurdunun e l l inci y ı ldönümüne Sovyet kompozitörlerin in  
sesini  ve  sanat gücünü katacağ ı na i nan ıyorum. 

Sanatçı aydmlar ve Devrim 
PABLO N ERUDA 

Oktobr Devrimi ,  Sovyetler B i rl iğ in in  başarı ları ve yeni yeni ü lkelerin 
sosya l ist gelişme yoluna koyu lmaları bütün dünyan ın  kültür hayatı üze
rinde güçlü etkiler yaptı. Denebi l i r  ki, bu etkenler yaln ız kültürün kend i 
sinde devrim koşul ları n ı  hazırlamakla ka lmadı ,  ayd ın lar  i le  ha l k  arasın
daki bağların gel işmesini de sağladı .  

Gözleri mizi geçen yüzyı la ve hele iç inde bulunduğumuz yüzyı l ı n  baş
langıc ına çeviri rsek, aydın lar ın y ığ ın lardan hemen hemen tamamiyle 
tecrit olduğunu görürüz. Geçmişe sadece b ir  göz atmak bi le, b ir  yandan 
nice kültür adamın ın  bu tecridi b i r  trajedi olarak hissettiğ in i  ve yaşadı
ğ ı nı ,  öte yandan aynı tecrid in sanatta özerkl i k  hakkında çeşitli teori lerin 
ortaya atı lmasına temel olduğunu  görmemize yeter. I lerici ıspanyol yazarı 
Anhel Gan ivet' in yaşantısı ve sonu bu trajedin in  bir örneğid i r. Bu yazar 
bir Avrupa memleketinde i nt ihar ett i .  i lerici fikirlerden yana olan ve ayd ın
lar  zümresi i le  yığ ın la r  arasında bağların gel işti ri lmesi gereğin i  doğru 
olara k  kavrıyan bu yazar, o ta ri h i  devrede memleketin i n  halkı ile dolay
sız b i r  bağ lantı kurmaya muvaffak o lamadı .  Onun bütün hayatı, mektup
larına ve bazı eserlerine göre dôhi d iyebi leceğ im iz bir sanatçın ı n  besled iği  
üm itlerin traj ik bir şekilde yitiri lmesi ta r ih idir. 

Sözkonusu tecrit, b i r  yandan do zarif ve i nceden i nce bir duygu sana
tı n ın  doğmasına yol açtı. Bunun karakteristik temsi lcis i de Fransız şa i ri 
Stefan Malarme'di r. Malarme'nin eserleri zor an laş ı l ı r  m istik ş i i r  teori ve 
pratiğ in in  özü ve esas ıd ı r. 
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Başa"II olursa, bizim için, şimdiden tasavvur bile edemiyeceğimiz 
bir tarih, yeni tarih başlamış demektir ... 

Bernard Şov, 1 931 
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Oktobr Devrim i 'n in  zaferiyle içimiıde i l k  defa ümit  ışıkları doğdu. Yüz
yılımızın başında, aydınlar arasında, kendi memleketlerinin halkı ile sıkı 
boğlantı lar  kurma eğ i l im i  şeki l lendi. Bu eğ i l im in  gelişmesi zamanımızda 
da durmuş değ ildi r. Bono kal ı rsa, bu meseleyi iki yönden incelemeliyiz. 
Bir incisi, yüzyı l ım ız ın başlangıcında sönen demokratik hümanizm ideal le
ri ne dönüş bakımından. Ikincisi de, ha lkla ve onun savaşiyle sıkı sı kıya 
bağ l ı  yeni bir aydın lar  zümresin in ortaya çıkışı bakım ından . . .  Burada 
gözönünde tuttuğum, insan l ığ ın ,  şu veya bu ölçüde, ama daima muhafaza 
ettiği hümanist geleneklerin yeniden canlanmasıd ır. öte yandan, sözko
nusu olan,  Oktobr Devrim i  ve onun gel işmesi dönemin in  en seçkin şairi 
Vladimir  Mayakovski'n in  en parlak şekilde temsi l  ettiği yeni edebiyattır. 

El l i  y ı l l ı k  hayat, sanatın amaçları üstüne e l l i  y ı l l ı k  çetin tartışmalar, e l l i  
yıldır  devam eden büyük görüş ayrı lıkları, ancak aydınların dünya devrim i  
davası na sada katini ortaya koydu ve  perçin Iedi. Gerçi şekil ve  metodlar  
sorunu, evvelki g ibi ,  bundan böyle de tartışma konusu olacaktır. Orneğ in, 
bi rçokları i çin  Maksim Gorki 'n in rea l izmi devrim-öncesi ve devrim döne
min in  büyük h ikayeci l iğ inde en yetkin türlerden birid ir. Bazı ları da, sanatta 
en Cesur a rayışların ,  sanatın ve yaza r veya şa i r  sanatçı n ın  toplumdaki 
sosyal rolü i le  çelişmediği  ka nıs ındadır. Yüzyı l ımız ın bu en güçlü eğ i l im
leri - rea l izm ve eksperimenta l izm (deneyci l i k) - a rasında büyük bi r  tar
tışma yapılagelm iştir. Çeşitli tutum, problem ve olanakların tükenmez 
zengin l iğ in in  b i r  gösterisi olan bu tartışma Oktobr Devrimi 'n in sonuçların
dan b i ridir. Şüphesiz ki, zaman ım ız yazarla rı n ın  ve sanatçı ların ın  büyük 
çoğunluğu sol mevzilere eğilim lidider. Aydınla rı n  m ücadele ruhundaki bu 
olağanüstü yüksel işin, evvela yüce sosyal ist devletin varl ığ ından ötürü, 
sonra da kendi öz değerleri, u lusal çizgi leri ve tarihsel gel işme özel l ik
leriyle sosya l izmi  kurma yoluna g i ren yeni yeni memleketlerin ortaya ç ık
masından ötürü mantıki b i r  sonuç olduğu da şüphesizd ir. 

Orneğin ,  ş imdik i  olayla rı ele a la l ım .  Biz, tari h in  en traj i k  olayla rından 
bir ine, yani Viyetnamda Amerikan sa ld ı rıs ına tanık olmaktayız. Bu konu 
açı ld ığ ı  zaman kaçın ı lmaz olara k  dolup  taştığ ım ız duyar l ı l ı k  ve öfkeyi b i r  
a n  iç in  kenara b ı raka l ım  da,  meseleye bu olayları n  ayd ın lar  üzerindeki 
etkisi açıs ından baka l ım .  Hemen diyebi l i riz ki , ta rih ,  ş imdi tan ık olduğu
muz bu sald ı rgan l ı k  gibi ta rihsel b ir  gerçeğ in  böylesine oybir l iği i le itham 

44" 

«Eğer daha Avrupada adaletin dostlan varsa, böyleleri, bunca 
yüzyıl sonra dünyada halk tarafından ve halk için yönetim iktidan
nın ilk tecrübesini gerçekleştiren bu devriminnünde saygıyla eğil-
melidirler ... 

Anatol Frans, 1922 
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edildiğ in i  görmüş deği ld i r. En gel işmiş kapital ist memleketlerin ayd ınları ,  
emperyal izmin kalesi Birleşik Amerikada çağdaş kültürün bütün seçkin 
temsi lcileri (verdiği demeç hemen de bütün dünyada nefretle yerilen 
Ştaynbek g ibi ler hariç) sağduyulu  tüm Amerikan aydınlar ı ,  Lôtin Amerika, 
Afrika, Asya ve elbette Avrupa ayd ın ları bu sa ldırganl ığ ı  şiddetle yer
mektedirler. Eğer bu çeşit bir sömürgeci l ik  saldırısı (ki bunlar sayısızd ı r) 
geçen yüzyı lda veya yüzyı l ımız ın başında yapı lsaydı, bu olay, evvelce 
bi l inm iyen uzak ve zayıf halkların hakları n ı  çiğ nemeye al ışmış olan dev
letlerin sömürgeci l ik politikası n ı n  basit bir epizodu olmaktan öteye geç
mezd i .  Bereket versin ki, dünya sosya l ist sistem in in, Sovyetler Birl iğ in in  
varl ığ ı  sayesinde, Viyetna m halk ın ın  hak l ı  savaşı dünyan ı n  her bucağ ın
daki halklar ın dôvası hal ine geldi. Bana öyle gel iyor k i ,  başka zamane 
larda işler böyle gel işmezdi. Zamanımızda artık sömürgeci l ik  politikas ın ın  
uygulanış ı  cümlesinden olup da önemsenmiyecek, ufak-tefek diye geçişti
ri lebi lecek olay yoktu r ;  en küçük saldı rıya bi le, buna dair haberler bir  
pol is vakası derecesine ind ir i lerek göz yumulamaz. Bütün dünyada yazar
ları n  ve kültüre hizmet eden kişilerin b i l inci nde büyük bir uyanış vardır. 
Onlar bi l i nçle lôyık oldukları yeri a l ıyorlar. Bu bi l i nçlenme sürecin i n  ana 
etkeni, Sovyetler Bir l iğ i  g ibi bir ü lkede tari h in  en büyük devrimin in  başa
rı lm ış olması, bu devrimin sömürgeci l i k  tarafından ezi len halkları tutması 
ve bizzat kendi varl ığ ı  i le bütün dünyada maddeten ve mônen daima 
yardımda bulunduğu mi l l i  kurtuluş hareketine hız vermiş olmas ıd ır. Bütün 
bu gerçekler ta rihsel panoramayı değişti rmekte, zamanımız  kültürüne 
büyük bir soru mlu luk duygusu ile yönelmeyi zorun lu  k ı lmakta, sanatta 
yeni şekil ler yaratmakta ve bu şekiller artı k günümüzde farkedi l ir  hale 
gelmektedir. 

Yeni insanlığm şafağı 
NiKOLAY TiHONOF 

Artık el l i  yaşın ı  tamamlıyan Büyük Oktobr' un  zaferi, it iraf etmek gerekir 
ki, insanl ık ta rihinde başka hiçbir olayla kıyaslanamaz. 

Büyük Oktobr insanl ık  ta ri h inde yeni çağ ı n  başlangıcıdır. Dünyaya, 
o zamana kadar ne Doğu'nun,  ne de Batı'n ı n  tan ıd ığ ı  bir adam gelmiştir. 
Bu adam, yeryüzünde yeni ,  sosya l ist top lumun kurucusudur. O, Batı'da 
bu evrenin gelecek efendileri diye sözü edilegelmiş kahramanlardan h iç
birine de banzemez. Burjuva edebiyatı ve felsefesi, dünyan ın  gelecek 
kuşakları n ı n  portrelerin i  çizerken, emperya lizm ve kapita l izm dünyas ın ın  
ak l ın ı  başından a lan bu simaya b ir  ad ım  bi le yaklaşabi lmiş  değ i ld i r. 
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Gelip geçmiş hiçbir kahraman, dünya kültürüne, zamanı mız ın Büyük 
Oktobr'dan doğan bu gerçekten can l ı  kahraman ıtıı n  hizmeti kadar  kat
kıda bu lunmamış ve bulunamamıştır. 

Bu adam, dünya kültürüne yen i  bir adalet ve h ürriyet anlayışı getirmiş
tir. Ve dünyaya yeni top lum kanunla rı ile öyle sosy<:ı l  gerçekler i lôn etmiş
t ir  ki, o andan itibaren dünya kültürü bunları gözönünde tutmamazl ık 
edememişt ir. 

Büyük Oktobr, Çarl ı k  esareti nden kurtu lan ha lkların m i l li kültürleri n in  
serpi l ip gel işme g ününün,  o hôrikulôde günün şafağı o ldu.  Bu ha lklar ın 
sanat ve edebiyatıarı dereler ve ı rmaklar g ibi yollcırını ara maya başladı
lar ve dünya kültürünün başarı la r  denizine ulaşıp dökülme yolunu buldu
lar. O zamana kadar memleketimizin s ın ı rları dış ı tıda is im leri bi l inmiyen 
nice şair, a rtist, ressam ve bi lg in lerimiz dünyan ın  ün lü  eylem adamlar ı  
genel  l istesine g i rdi ler. 

Faşizmin esaret zinci rine vurduğu ha lkları n  hü rriyeti için savaşmış o lan 
Sovyet vatandaşları n ı n  kahra man l ık  eylemleri, dünya kültürünün gelişme
sinde özel l ikle belirg in  bir yer tutacaktır. Barışın ve insan l ığ ın  düşmanın ı  
kesin l ikle hezimete uğratan Sovyet ordusunun zaferi o lmasaydı, Hitler
ci l iğ in karan l ı k  i ktidarı esir ettiği memleketlere <:Iaha bir hayli ı stırap 
verecekti. 

Büyük Oktobr örneği sömürge memleketlere ceSaret ve kuvvet kazan
d ı rdı .  Onlar da sömürgeci l iğe ve emperyal izme karşı daha şiddetl i b ir  
savaşa giriştiler. Bu savaşlar sonucunda, Asya ve Afrikada birçok memle
ket yeniden doğdular, yeni hayatı kurdular ve kendi eski kültürleri n in 
başarı lar ın ı  tekrar insan l ığ ın  ortak hazinesine ma letti ler. Sömürgeci leri n 
i radesiyle unutu lmuşluğa itilen bu başarı lar, yeniden tüm halk ın ve her
kese aç ık  hazinesi hal ine getiri ldi .  

Dünyan ın  bütün halk ları n ı n  elçi leri ve temsilci leri, Büyük Oktobr'un  
sönmez ateşinden kendi meşalelerini yakarak memleketlerine götürdüler. 
Ve Oktobr'un böylece taşınan a levleri n in  kıvı lc ımla rı bütün dünyada yeni 
kültürün ateşlerini tutuşturmaya başladı. 

Dünya kültürünün başarı ları ve kazan ım ları ,  Yüzyı l la r  boyunca, kimi 
okumuş k imi  cah i l  za l im ler ve ha lkları n kanına SUsa mış müstebitler ta ra
fından açı lan harplerde yakı l mış ve y ıkı lm ış, insafsızca yokedi lmişti. Ama 
bu kültür katl iôm ına da yeter d iyen Büyük Oktobr Devrimi 'n in  i lk günü 
«Barış Buyrultusu» i le başladı. 

«Barı ş  Buyrultusu» her bakımdan yı kım olan harbe son veri lmesini 
öngören yeni kanunu ilôn etti. Ve bu buyrultunun i rısan l ığ ın  hayatına hiz
meti bütün gelecek zaman üzerinde eşsiz ve sürekli bir etki yaptı .  işte 
Sovyet ha lkları e l l i  y ı ld ı r  bütün ha lkları n hürriyet, barış ve bağ ımsızl ı k  
haklarına kanat gererek h i ç  şaşmadan barışı savuhuyorlar. 

Eski dünyan ın  harabeleri üzerinde Oktobr'un muzaffer bayrağın ı n  dal 
galandığ ı  g ünden beri dünya kökten değişti. Emperya l izm ve  kapital izmle 
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ölüm-ka l ım  savaşı devri başladı .  Dünya sosya l ist sistemi meydana geldi. 
Sosya list top lumun kurucusu olan insanoğ lu,  maddi ve mônevi muazzam 
değerler yaratarak, dünya kültü rüne paha biçi lmez katkı larda bulundu. 
Aynı insanoğ lu  i l k  olarak uzay yolunu  açtı ve o zamana kadar  dünya mız
dan hiçbir can l ın ın  çıkamadığı uzay boğ luğunda i lk ad ımları attı .  Böy
lece, doğanın  ve insan ı n  dönüşümü, eşi görülmemiş i m kô nları ve kudre
t iy le bütün insan l ık  için ayd ın  geleceğe yol açan  bir  dünyan ın  yaratı lması 
dönemi başlad ı .  

Büyük Oktobr insan bi lgis inin bütün alanla rına öyle çok ve büyük ye�i
l ikler getirdi ki, a rt ık bu başarı lar gözönünde tutul madan dünya kültürü 
tari hi nden söz edi lemez. 

Dünya güzel olmalı 
ROKUEL KENT 

Bence, Batı'da kültürün bas ın ım ız  ta rafından resmen yayı lan idea l leri 
ile reel politika a rasında bir uçuru m  vardı r. örneğ in, dünyan ı n  en büyük 
gazetelerinden biri olan "Nüyork Tayms"de, birinci sayfasında, yeniden 
yüzlerce Viyetnaml ın ın  k ı rı l ı p  g ittiği, i nsan ları n  Napa l m  ateşleri içinde 
yan ıp  kül o lduğu kanl ı  salhaneye dair  haberler, Amerikan ın  g üney eyalet
Ierinde zencilerin hunharca coplandığına ve öldürüldüğüne dair haberler, 
polit ikan ın  en çirkin yönünün ve cinayetlerin göstergesi olan çeşitli enfor
masyonlar okuyabi l i rs iniz .  Ve aynı gazete iki nci veya üçüncü sayfasında, 
memlekette ekonomik  a ktivitenin gel iştiği ne dair bi lgi ler verir. Bi rkaç sayfa 
daha çevi rdin iz  mi ,  kültüre, sanata, müziğe ve kitap lara dair  mükemmel 
yazı lar bu lursunuz. Artık i nsana öyle gel i r  ki, kitaplardan, m üzikten ve 
sanattan söz edilen bu sayfa larla, cinayetlerin, yolsuzlukların ve gaddar
! ık lar ın yer a ld ığ ı  b i rinci sayfa a rası nda sanki hiçbir i lişki yoktur. 

Bizde iyi l i k, sevgi, dost ve hısım lara şefkat konu ları üstüne  gayet şai
rane, mükemmel ve dokunakl ı  eserler yazı l ıyor. Fakat bunlar bizim diğer 
ha lklara karşı münasebetim iz le nası l  bağdaşır? B i l iyoruz ki, Ingi ltere 
zamanın en büyük emperyal ist sömürgeci devletiydi. Işe bakın ki, sözünü 
ettiğ im hayat ideal lerin i ,  sevgiyi ve şefkati d i le  getiren o mükemmel, 
dokunakl ı ve duygu lu  eserlerin çoğu ıngi l izlere aittir. Bana öyle gel iyor 
ki, kültür üstüne söylenen sözler ile hayattaki gerçek a rasında gerekli 
olan bağ ve a henk a ncak sosyalist memleketlerde vardır. Bu olay büyük 
bir  önem taş ır. Bence, kültür idea l leri i lk olarak Oktobr Devrimi 'n in  mey
dana getirdiği sosya l ist top lumun  hayatı nda gerçek an lamın ı  kazandı .  
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I l k  defa bu toplumda, sanat ürünleri, artı k yüze sürülen kozmeti k veya 
giyi len güzel bir  entari g ib i ,  görenlerin sözünü etmeleri arzulanan nite
l ikte bir kültür o lmaktan çıkt ı .  Kültür idea l leri ve sanat ürün leri a rtık hal
k ın  benimseyip yaşadığ ı ,  onun yaşama tarz ın ı  etkiliyen, onun eylemleri 
ve diğer halklara karşı, bütün dünyaya karşı münasebetleri üzerine etki 
yapan bir varl ı k, b i r  değer ha l ine geldi. 

Bil iyorum ki, bu  oluşma insanl ık ta rih inde i lk defa görüldü. Söz eylem 
ha l in i  aldı. Söz artık, hayat gerçekleriyle i l işkisiz ve sadece güzel, sadece 
duyar l ı  bir şey olara k  kabu l  edi lemez. Işte, kanaatimce, bu b i l inci Batı'da 
bütün insan lara her zamanki nden daha büyük bir inandırıc ı l ı kla Oktobr 
Devrim i  getirdi. Sanat, hayatın kanavası üzerinde nakış deği ld ir ;  sanat 
hayatı n kanavasın ın ta kendisidir ve biz im bütün işlerimiz in temel i nde 
yatan odur. 

Sosyal ist toplumda sanatı n gel işmesi ve sanata karşı münasebetin de 
elbette kendi ta rihi vard ır. 

Benim görüşüme göre, sanat burada başlangıçta ta mamen devrim in  
menfaatleri hizmetine  koşulmuş ve  bu ölçüde koşulma bazan bizzat sana
t ın zararına o lmuştur. Sosyal ist ülkeler sanatçı ları n ı n  da bunu i nkôr etme
d iklerin i  sanıyorum .  Bunu da bir zorunluk gerektirmişti, z i ra devrim in  
zaferi n i  garanti a lt ına a l mak için, onun savunu lması yolu nda sanatçı ları n  
d a  ka lemleriyle, paletleriyle, sanatın sahip olduğu diğer bütün araçlarla 
çal ışmalarına i htiyaç vardı .  Ama şimdi,  devrim in  zaferi yerleştikten sonra, 
kültürün gelişmesi hürriyetin yeni aşamasiyle bel irlenmelid i r. Sosyal ist 
toplumun özgür sanatçı lar ın ın ,  sanatı ve kendi  kabil iyetleri n i  devrim in  
yerleştirdiği prensiplere uyg unlukla gel iştirme hakları vard ı r. 

Bence, devrim i  tamamen ve içtenl ikle desteklemek, kapita l i zmin doğur
duğu ve a lab i ld iğ ine derin leştirdiği büyük ve müthiş adaletsizl iğe  karş ı ,  
i nsanlar ın d ikkatini  sivriltmek sanatın topl u m  önündeki en büyük h izmeti 
ve ödevidir. Amerikadaki sanatçı lar ın ödevi de, Viyetnamda yaptığ ım ız 
barbarl ığı hal ka göstermek, iş lenen ci nayetlerin bütün a macını  kavrama-

«Rus Devrimine, benim yaşadığım zamana ras/ıyan bu tarihse/ 
o/aya karşı bes/ediğim saygıdan kimsenin şüphe etmesini istemem. 

Bu devrim, kendi memleketinde ömrünü çoktan tüketmiş olan anak
ronik düzene son verdi, yüzde 90-1 okuma-yazma bilmez bir halkın 
kültür seviyesini yükseltti ve yığınlaTın yaşama şartlaTIm geçmişte
kiyle kıyaslanamaz şekilde iyileştirdi. Bu büyük bir sosyal devrimdir 
ve 1789 politik devrimi gibi, insanltğln bütün hayatında iz bıraka-
caklir ... 

Tomas Man, 1 950 
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s ına yard ım  etmek ve keza memleketim izi kapl ıyan getolarda zencilere 
yapı lan hunharca muamelenin ne utançverici bir adaletsiz l ik olduğunu 
anlatmaktır. Bu her santçı n ın  ödevidir. 

Bu sözlerimi inançla söylüyorum, a m ma ben im de çokluk kendimi 
kenarda tuttuğum ve olup bitenleri eleştireceğime, onla rı dile getirdiğim 
bir gerçektir. Hep manzara lar çizd im. Içinde yaşad ığ ım dünyayı, çevreyi 
seviyoru m. Bunla rı sevmekten ve tüvale akta rmaktan vazgeçmiş de değ i 
l im.  Fakat içinde yaşadığ ım ız dünyayı seviyorsak, sadece onun  bize ver
d i kleriyle yetinemeyiz. O dünyan ın  bağrı nda ne zengi n  olanaklar g izlen
diğini anladıkça, bizi m ondan durmadan daha fazlası n ı  istemek hakkı
m ızdır. Aza kanaat geti rmekle avunamayız. Insanoğlu dünyaya bütün 
dolgunluğu i le  sah ip  o lma a rzusundadı r  ve bundan ötürü, dünyayı soysuz
laştıran her şeyi protesto etmel id i r. 

Bana kal ı rsa, Batı'da, bizde sanatçın ın ödevi, kötülük ve adaletsiz l ik
Iere karşı, burjuva uygarl ığ ı  şartla rı iç inde yaşıyon lar  a ras ındaki i l işki
lerde insan l ı k-dışı iş lemlere karşı olanca gücüyle protesto sesini  yükselt
mektir. Sanatçın ın  ödevi en gür  sesiyle şöyle haykı rmaktı r :  Etrafın ıza b ir  
bakın,  bütün yaptıklarınızdan utan ı n  ve dünyayı değiştirin ! 

«Emeği, köy ekonomisini, sanayii, tabii servetleri, tekniği, insa
noğlunun bilgilerini, insanın tabiat üzerindeki egemenliğini, bütün 
bunları emekçilerin hayatim iyileştirme dôvası hizmetine koşalim; 

bunu gerçekleştirelim ki herkese daha varlıkli ve kültürlü bir yaşantı 

garantileyelim . . .  Işte Sovyet Devrimi'nin diğer bütün insanliğa ver
diği ders budur." 

T. Drayzer, 1937 

Oktobr, milli kurtuluş savaşı ve kültür 
FAiZ AHMAD FAIZ 

Büyük Oktobr Sosyalist Devrim i  dünyaca öneml i  ta rihsel bir olay id i .  
1917 yı l ı nda bölünmez bir ü lke meydana getiren Hindistan ve Pakistan 
için, Oktobr Devrimi 'n in,  bir başka ü lkeye kıyasla belki biraz daha dolay
sız bir önemi vard ı .  1 91 9-da devrim henüz sona erd i ri lmeden, beni m  mem
leketimden birçok i nsanların romantik anlamda hürriyeti a ra mak üzere 
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Afganistan üzerinden bugünkü Orta Asya Sovyet Cumhuriyetlerine geç
tiklerin i  bilen ler azdır. Bu vatandaşlar ımız ın kimi l i bera l ,  kim i  dindard ı lar ;  
a mma hepsini hü rriyet mücadelesinde muhtaç olduğumuz desteği devrim 
yapmış o lan Sovyetler Birl iğ inde aramak gerektiği düşüncesi birleştiri
yordu. Bun lar  Sovyetler Bir l iği nden devrim in  kendilerine şu veya bu ölçüde 
yaptığı etkilerle döndükten sonra, hemen hemen hepsi, memleketleri n in 
işç i  ve i lerici hareket in in a ktif savaşçı la rı oldular. 

Oktobr Devrim i  s ırasında, Industan'da Ing i l iz emperyal izmine karşı 
yönelti im iş u lusal hareket enine boyuna gel işme hal indeydi .  Sovyet dev
rim i  bu harekette yen i  ufuklar açtı, ona açı kl ı k  kazandırd ı .  O zamanlar, 
u lusal hareketin i l k  savaşçı s ın ı f  örgütleri kuruluyordu. Ayn ı dönemde, zor 
ku l lanmayı ve direnmeyi öngören romantik kişisel aksiyon larla Ing i l iz 
egemenl iğ in i  devirmeye çabalıyan baş l ıbaş ına bir gençlik hareketi şeki l 
leniyordu. Bu genç devrimci lerden çoğu nispeten kısa bir zamanda yoke
di ld ikleri ha lde, onlar ın gençl ik ve ayd ın lar  üzerindeki etkileri çok büyük 
ve sürekli oldu. N ihayet, Oktobr Devrim i ,  m i l l i  kurtu luş hareketi ne yeni  
bir  ü mit, yen i b i r  iyimserl i k  ve bir güven duygusu kazandırdı,  z ira dün
yan ın  a ltıda b i ri n i  teşkil eden büyük b i r  ü lke art ık es ir  ha lkları n  ta rafı n ı  
tutuyordu. Işte bu politik olaylar ve  gelişmeler ben im memleketimde 
ayd ın ları ve ayd ın lar  vasıtasiyle de kültürel  gel işmeyi etki ledi. 

Hindistan'da - ki o zamanlar Ing i l iz Hindistan ı  id i  - Avrupayı kapl ıyan 
harbin sol örgütleri faşizme karşı mücadelede askeri çaba ları destekle
meye sevkettiği 1 942 y ı l ına kadar, her türlü Marksist eserler yasaktı. O 
zamana kadar  hiçbir Marksist eser bası lam ıyor, yay ı lamıyor ve okunamı
yordu. Ama yasak o lmıyan başka kitap lar  vard ı .  Drneğin,  bir  Gorki, b i r  
Şolohof, ve "Dünyayı sarsan o n  gün  . .  g i bi eserler okunabi l iyordu .  I şte bu 
edebi eserlerin etkisiyle, ben im memleketimde de Sovyet devrimine, kıasik 
ve çağdaş Rus edebiyatı na karşı i lgi uyandı .  Bu i ki yönlü i lgi sayesinde, 
yazarlar, ayd ın lar  ve çeşitli sanatçı lar  a rasında yepyeni bir atmosfer mey
dana geldi, ve bu yeni hava içi ndeki hamleler bi rçok konkre örgütlenme 
biçim lerinde meyva ları n ı  verdi .  Bu cümleden olara k, I lerici Yazarlar  Hare
keti ' n in  temelleri at ı ldı .  

Bu hareket, memleketim iz in edebi hayatı nda, m i l l i  kurtu luş ve m i l l i  
bağımsızl ığ ın  elde edi lmesiyle yeni problemlerin o rtaya çıktığı ve  bu yeni 
durumun yeni t ip eserler gerektirdiği  1 940 yı l ları sonuna kadar hüküm 
sürdü. Ama otuz y ı l  boyunca, kültürün hemen hemen bütün i leri temsi l 
c i ler in i  kapsayan bu hareket üstün durumunu sürdürdü. Drneğ in ,  Hint 
Halk Tiyatrosu'nun kuru lması  bu hareket iç inde sağlandı .  (Bu, daha ziyade 
gençl ik hareket in in ,  devrim fiki rlerin i  sahne a raçlariyle ifade etmek isti
yen tiyatroseverlerin başarısıyd ı .) O dönemde, politik eylemler için dolay
sız bir a raç h izmeti gören birçok devrim şarkı ları yazı ldı ve yığ ın lara 
maloldu. Hint  sinemacı l ığ ında yen i  realist ekol meydana getiri ld i ; bu 
ekolün Hint rej isörü Satı rcı ve diğer bazı Pakistan rej isörleri tarafından 
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yapı lan f i lm leri büyük b i r  i lg i  ve ü n  kazandı .  Devrimin ,  devrim l iteratü
rünün ve Marksist eserlerin i ncelen ip  öğreni lmesi ve Gorki, Mayakovski, 
Şolohof g ibi sanatçı lar ın eserlerin in  okunması sonucunda, Hint sanat
çı ları ve yazarları görünüşte sübjektif kişisel problemlerin i  sosyal açıdan 
görmeyi öğrendiler. Aynı zamanda u lusal problemleri ta rihsel perspek
tifte görme yeteneğin i  kazand ı lar. Bu da onlar ın toplumsal gerçekçi l i k  
ve  daha geniş an la mda hümanizm diyebi leceğimiz  o lguyu kavramala rına 
yard ım  etti. Bu kavrayış da sonra on ların  eserlerine yen i  b i r  sıcakl ı k  ve 
tutkun luk verdi .  Ve yazarlar, yapıtlarında kişisel p roblemleri n çerçevesin
den çıkt ı lar, ve yen i  H indistan ın  kuruluşu a rzusuyla, daha iyi bir top lum 
düzeni kurma arzusuyla do lup taşar oldular. Ve yeryüzünde hürriyet ve 
m i l l i  bağımsız l ık uğrunda savaşanlarla candan dayan ışmalar ın ı  d i le ge
tirdikleri sanat ürünlerini bütün dünyadaki gericilere karşı yönelttiler. 

özetliyerek söylemek lôzımsa, Oktobr Devrimi 'n in yukarıda sözünü etti
ğ i m  faktörler dolayısiyle başl ıca etkisi, ayd ın lar ın ha lk  i le yakınlaşmala
rı na ve büyük dünya edebiyatı i le  daha yakından bağ kurma larına yar
d ım  etmiş olmasıd ı r. 

Benim  b i r  yazar, b i r  sanat adamı açısı ndan görüşün şudur :  Devrim in  
dünyada her dürüst yazarı ve  her  namus lu  vatandaşı doğrudan doğruya 
i lg i lendiren ve etkiliyen üç gerçeği vardı .  Mi l letlerarası plônda onun 
muhtevası bütün ezilen halkların kurtar ı lmasıydı .  U lusal açıdan, bu mu h
teva, sömürücü s ın ıf ların ortadan kaldır ı lması yoluyle y ığ ın lar ın  sosyal kur
tul uşuydu .  Kültür açısından ise, kişi n in  kör- inançlardan kurtu lması, b ireyi n 
tecrübesin in ,  y ığ ın lar ın  tecrübesiyle, onun kendi halkının ve çağdaş insan
l ığın tecrübesiyle bağdaşmasıydı .  

Bu üç gerçeğ in,  üç muhtevan ın  her b i ri ve a ra la rı ndaki ahenkl i  bağ
daşma, çağdaş insanın mônevi hayatı için, evvelce olduğu g i bi, belki de 
daha fazla önemlidir. Çünkü bugünkü dünyada, m i l l i  kurtuluş kuvvetleri 
ile emperyalist egemenlik ve sömürücülük kuvvetlerinin çatışması ,  özel
l i kle Viyetnamda, ku rtu luşçular  i le esaretçiler a rasında alabi ldiğine çetin 
bir ö lüm-ka l ım  savaşı şekl in i  a l mıştır. Bu, ha lkları n  sosyal kurtu luş m üca
delesi içi n de böyledir, çünkü dünyada emperyal ist boyunduğundan kur
tu lmuş, fakat sosyal ve s ın ıfsa l sömürünün yokedi lmesi problemlerini henüz 

. çözememiş olan halklar çoktur. Oktobr'un  kültür açı lar ından yaptığı etk i
n in  aktüel l iğ i ,  b ir  nükleer harp tehl i kesi yüzünden ve b i r  örneğ ine Yuna
n istanda tan ık  olduğumuz g ibi çeşitli ü lkelerde alıp yürüyen neo-faşizmin 
yeni kabarışı dolayısiyle daha da a rtmaktad ı r. 

Günümüzde kültür a lan ında çalışan lar ın gençl ik karşısındaki soru mlu
lukları da büyüktür. Birçok memleketlerde, burjuva l iderleri n i n  önem verir 
göründükleri manevi değerlerin yitiri lmesi nden duyulan hayal kırı klığ ı 
sonucu olarak, ayd ın  gençler a rası nda bel i r l i  ölçüde b i r  kabalaşma ve 
b i r  yabancı laşma duygusu vard ı r. Gençl ik için, kabal ığa sürüklenmekten, 
gerçeklerden kopma, bozgu n  ve mora l  yiti rme havasından kurtu la rak, 
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Oktobr Devrim i 'n in  etkisiyle 1920-30 y ı l larında doğan yeni i nanç, ümi  ve 
mücadele şevki i le tekrar donanmak çok önem l idir. 

«Avrupada, geri kalmış, hareket yeteneğini yitirmiş diye vaktiyle 
dudak büklÜkleri memleket, sosyalist devrimi ilk olarak başaracak 

kadar enel'Fyle dapdolu, zeki ve cesur olduğunu gösterdi. Sosyal 
yapı ve kuruluş alanında, en zengin ve demokrasileri ile öğünen 
bülÜn devletleri süratle geride bıraktı. Dünya bu memlekette olup 
bitenleri hayret ve hayranlıkla izliyordu. Çok geçmeden, yepyeni 
bir aydınlık Rusyanın sınırlarından ötelere yayılmaya başladı. Ve 
Lenin'in, bazılarını korkuyla titreten, bazılarını sevinç ve umutla 
dolduran adı, dünyada en çok anılan ad oldu. Lenin adı, nice gene
rallerin, başbakanların ve çeşitli politikacıların adlarını gölgede 
bıraktı. Dünya yeni bir biçimde yeniyi teneffüs etmeye başladı ; 

anun bunaitıcı atmosferini nihayet hayat esintisi kapladı. Ve böyle
likle, bülÜn dünyayı hareket getiren varlıklı ve yaşanmaya değer bir 
hayat yolu açıldı... Zdenek Ne

'
edli, 1 947 

Sanat ve edebiyat yolunda 
ViLEM ZAVADA 

1917 Ekim ayında Rusyada devrim ateşi parladığı zaman  ben a ncak 
oniki yaşındayd ım. Daha sonra, l iseye devam ederken, art ık  klôsi k Rus 
edebiyatını ,  onun Tolstoy, Dostoyevski, Puşkin, Lermontof, Gogol, Tur
geniyef, Pisemski, Saltıkof, Şçedrin vb. temsilcileri n i  büyük b i r  i lgiyle oku
maya başlad ım.  Bu yazarların eserleri, benim Çarl ık Rusyasın ın hayatı 
hakkında bi lg i  edinmeme ve b i r  tasavvur kaza n ma ma yard ım  etti .  Kazan
dığ ım i lk  parayla, Skabiçevski'n in, A. G. Stin tarafı ndan işlenm iş «XiX. yüz
yıl Rus edebiyatı ta rih i  .. ni satın a ld ım.  Bu kitap, benim Rus edebiyatı ve 
Rusyadaki fikir a kım ları hakkındaki bi lg ilerim i  bir hayli tamam ladı. Ancak 
l iseni n  son sı nıfla rında Prag edebiyat ve sanat derg i leri n i  okumaya baş
ladım.  Bun lar, bende Rus devrim i  ve yeni Sovyet devleti n in  hayatı i l e  daha 
sisteml i  ve derin ola ra k  i lg i lenme merakı uyandırd ı .  Beni m  Rus devrimiyle 
i lg im in  artmasında, heveskôr bir genç yazar olarak kendi lerine büyük bi r 
saygı beslediğim Yozef Gora, I rj i  Volker, A. M. Pişe, Yeroslav Seyfert, 
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Viteslav Nezva l, Kanstantin Bibl ,  Vladislav Vançura, Karel Tayge g ibi 
komün ist Çek yazarla rın ı n  ve daha eski kuşaktan da S. K. Noyman,  i. 01-

braht, M. Mayerova, M. Puymanoııa g ibi yazarları n  b i lhassa büyük etkileri 
va rdı r. O zamanlar  bizde öncü sanatı n bütün veya hemen hemen bütün 
temsilci leri komünist ya da sempcıtizan yaza rla r  idi . Bu yazarlar ve sanat
çılar dergi lerde kendi yazı lar ının yanısıra çağdaş Rus sanatın ı n  yapıtlarını 
da yayın l ıyor, bize Rus edebiyatında, sinemacı l ığ ında, tiyatrosunda, 
resimde ve diğer şekil sanatla rındaki öncü yeni l i klerin hepsini tanıtıyor
la rdı .  Bu derg i lerde çoğu i nceleme ve eleştiri yaz ı ları ,  hele Rus yazarla
r ından yapı lan çeviri ler beni çekiyor, kavrıyor ve Sovyetler B i rl iğinde her 
şeyle i lg i lenmeye sevkediyordu. Başlangıçta biz i  A. Blok'un ve Maya
kovski 'n in ş i i rleri, Ayzenştayn, Pudovkin ve Doııien ko'nun fi lmleri iyice 
sardı . Moyokovski'den farklı olarcık, devrimi birden kabul edememiş olon 
Esenin, Pasternak, Ahmatova ve Svetaeva g ib i  yenarların eserleri de bize 
heyecan veriyordu. Şi i rlerinde geleneksel köylü lük  an layışında direnen 
ve devrim in  önemini an ladı kları şüpheli olan Klüef ve Kliçkof g ibi şa i r
lerden de hoşlanıyorduk. O zamanlar, b i rçoğumuz ancak Mereikovski g ibi 
açıktan açığa gerici ve devrimin düşmanı olan yazarları ayırdedebilecek 

durumdaydı k. Gerçi böyleleri 'yo baneı memleketlere sığ ındı lar. Ne var 
ki, biz Sovyetler Bir l iği içinde ka lan  romancı ve şairleri kategorilere ayır
m ıyorduk. 

Rus edebiyatı bizde daima çok geniş ölçüde tercüme edildi. Bütün 
temel eserler Çek di l ine çoktan çevri lm iş bulunuyor. Biz, sadece iyi çeviri
cil er olarak kalmayıp, aynı zamanda yeni Sovyet edebiyatının propagan
dacı ları olan Bogomi l  Matezius Ile I ri i  Veyl sayesinde, bu edebiyatın en 
yeni başarı larına tan ık l ık  eden eserleri n i  de okuyabi ld ik. Burada Frontişek 
Kubka'n ın  .. Devrim Rusyası Şai rleri» ad l ı  kitab ın ı ,  Sovyetler Bir l iği  edebi
yatı n ı  tan ıma ufkumuzu genişleten bu başarı l ı  çeviri leri şükran la anma
dan geçemem . 
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.. San yüzyılın büyük devrimici dönüşümleri arasında Rusya'da 
gerçekleştirilen Oktabr Devrimi en büyüğüdür. Almanyadaki refor
masyon Avrupa vicdanını yenilemek için m ücadere ediyor, otuz yır 
süren çetin bir harpte dinlere ve maneviyata müsamaha adına çar
pışıyordu. Bundan sonra Fransız devrimi gerçekleşti. Bu devrim, 

etik kuvvetleri sayesinde feodalizmin iddiaları m silip süpürdü. Amacı 
burjuvazinin eşitlik ve hürriyet emelini gerçekleştirmekti. Rus dev
rimi ise, yalmz bir sımfın değil, bütün insanların, bütün halkların, 
akların ve inamşların hürriyet, eşitlik ve kardeşliği için mücade-
leydi.» 

Berngard Kelerman, 1 950 
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Gerici siyasi çevreler ve gerici bası n Sovyetler Bir l iğ ine karşı olumsuz ve 
hattô düşmanca b i r  tutum a l ıyorlard ı .  Bi rçok dergi ler yayınevleri bu 
konuda daha ak ı l l ı  davranarak, devrimden sonra pek gecikmeden, Sovyet 
yazarların ı n  eserleri n i  yayı n lamaya başlad ı lar. Bu derg i leri n ve yayı nev
lerin in  hepsi de sol eğ i l im l i  deği ld i ; a ra larında «Aventi num .. , .. Sfenks .. , 
.. Çin .. ve benzerleri de vard ı .  Hattô 1930 y ı l larında «Melantriks .. basımevi 
de yen i Rus edebiyatından eserler yayın lamaya başladı .  Ve Sovyet ede
biyatı başlangıçta yen i  muhtevası ve şekil a lan ındaki i lg inç buluş lariyle 
bizi çekerken, daha sonra biz ondan Rus devrimci gelişmes in in  tecrübe 
kaynağı o larak da faydalanmaya başladık. Bu konuda, Şolohofun, Rus 
ü lkesi n in devrim s ı rası nda ve daha sonraki hayat ın ı  geniş ölçüde ve bütün 
çel işmeleriyle gerçekçi ve açık olara k  gösterdiği .. Uyandır ı lmış  toprak» ve 
.. Sôkin Don .. g ibi eserleri üzerim izde çok kuvvetli etki ler yaptı. Maksim 
Gorki 'n in ,  A. Tolstolun,  A. Fadeef in  ve diğer birçok Sovyet sanatç ı lar ın ın  
yarattıkları eserlerin üzerimizdeki etkileri de büyüktü. 

Bence, yaln ı z  kendi m  değ i l, fakat bizde harbe kadarki i lerici ayd ın lar ın 
büyük k ısmı ,  devrim, sosya l izm ve Sovyetler Birl iğ i  hakkında tutumumuzu 
özel l ikle yerli edebiyatın ve Sovyet edebiyat ın ın  etkisi a ltında belirlem iş  
ve  şeki l lendirmişizdir. 

Zaman ım ızda yazarla r  kendi lerine düşen sorumlu luktan kaçınamazıar, 
kaçınma ları da doğru o lmaz. Ben sanatçı deneyin önemini  küçümsemiyo
rum, fakat kanaatimce yalnız sanat, insanın ve dünyan ın  kaderi ad ına 
sorumlu luk yükümlenmiş olan sanat, insan toplumuna kendin i  tan ıması 
ve i lerleme yolunda karş ı laştığı bütün bunal ımlardan ç ıkış çaresi bu lması 
için yard ım  edeb i l i r. Işte bu a landa sanatın önünde en geniş imkôn lar  
açı lmaktadır. Ta rihsel tecrübe büyük b ir  değer taş ır, a m ma ta rih tekrar
lanmaz ve hayat olduğu yerde durmaz. Bundan ötürüdür ki, yazarları n  
gerçekleri iyi tan ıma ları ve gözleri n i  geleceğe çevi rmeleri gereklidir. 

Insanlara doğru yolculuk 
PIYER GAMARA 

Bence, kültür ve edebiyat üstüne her konuşmada, edebiyat kendi real i 
zasyonu süreci içi nde, yan i  yazarı n kafasında fikri n doğuşUndan ve düşün
celerin kôğ ıda aktarı l masından, bunlar ın okuyucunun bel leğ ine ve yüre
ğ ine geçmesine kadarki gel i şme boyunca gözden geçiri lmel id i r. Sanatçı, 
kültürü kendisi için değil, başka ları için yaratır. Bana kal ı rsa, Oktobr 
Devrim i'n in kültürel  gel işmeye etkisi hakkındaki konuşmaya işte bununla 
başlamak uygun o lur. 
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Oktobr büyük bir ü lkenin halk ın ı  ku rta rdı r. Bu polit ik ve sosyal kurtu
luşun, kültür gelişmesi için önemli  sonuçları vardı .  Bununla,  örneği n  eği 
t im-öğretimin ve çocuğu yüksek kültürlü insan ha l ine getirmede yararlana
b i ld iğ imiz okul lar, kütüphaneler g ibi kültür kurumları sistemin in  gel iş
mesini kastediyorum .  Kültürü benimseme yönünde, sosyal ve pol it ik kur
tuluş sürecine eşl ik eden böyle b i r  istek ve atı l ım ı ,  kültür a lan ında da 
kaydadeğer eylemleri o lan Paris Komünü döneminde ve - Konvent' i n  
eğitimci v e  sosyal eylemlerin i  gözönünde bulundura ra k  - Biri nci Fransa 
Devrimi'nde de bu lmak mümkündür. Böyle bir eylem ihtiyacı bugüne 
kadar da gündemdedir. Ben burada okuyucuya ve kültürden yararlanan 
herkese bu ku rtuluşun önemini  a nlatmaya çal ışacağ ım .  

I ş i n  hem okuyucu açısından, hem de yaratıcı açıs ından e le  a l ı nması 
gerekir. Bence, Oktobr Devrimi ,  gerçekleştiği memlekette hem okuyu
cunun, hem de sanatın gel işmesinde öneml i  bir teşviki n de başlangıcıd ı r. 

Bu devrim hayata o kadar  i lg inç sanatçı araştı rma lar getirdi  ki, yüzü
müzü bugüne bugün de onlara dönüyoruz. Bugüne kadar da sanatçı lar  
on lardan ders a l ıyorlar. Dünyamız  üzerinden bir hü rriyet esintisi geçti. 
I nsana ve bütün vatandaşlara kişisel onur duygusunu iade eden Oktobr 
Devrimi ,  yine bir vatandaş olan okuyucuyu da büyük bir sevg i ve saygı 
ile sard ı .  Ama ona büyük bir soru lu luk da yükledi. Yazar, hü rriyete doğ ru, 
aydın l ığa doğru yürüyen b i r  top lumun üyesi olduğunu bi l iyor. Bu da ona 
iyimserl i k, heyecan, atı l ım  ve yaratma gücü kazandı rıyor. O basit b i r  
«birey" değil, ya b ir  parça keğıt üstüne, ya müz ik  partisyonu üstüne 
eğilen, ya da e l inde fırçasiyle tüva l i n  önünde dikilen kiş idir. O bir büyük 
bütünün parçasıd ı r. Yazdığ ı  ya ln ız  kendisi iç in deği ld ir. Ben, yaln ız ken
disi için ya da önündeki keğıt parças ın ı  doldurmak için yazan hiçbir 
sanatçı tan ım ıyorum .  Kendim için yazıyorum diyen varsa, yalan söylüyor
dur. Edebiyatçı başka ları için yazar, b i r  şeyi bel irtmek için, bir şeyi aktar
mak ve u laştı rmak için yazar. çağ ım ız ın  hümanist edebiyatı, sanat ve 
onun yetenekleri konusunda mert o lma l ı  ve aynı zamanda diğer i nsan lar  
üzerindeki otoritesin i  kavramaı ıd ı r. 

Bu konuda Romen Rolen  g ibi büyük bir  yazar ın  tutum u  örnek o larak 
gösterirebi l i r. Romen Rolen, bir yazıs ında dediği g ibi, yazar için iki yol 
görüyordu : «Dışa .. doğru yolcu luk  ve «kendine doğru .. yolculuk. Onun bir  
kitabı da «Kendine doğru yolcu luk .. baş l ığ ın ı  taş ı r. «Kendine doğru .. yol
culuk, insan ı n  kendisi için düşünüp yarg ı lara va rmasıdı r, onun düşünce
lerid i r, kiş i l iği ve tekrar edi l emez olan yapıtıd ı r, onun - deyim yerindeyse 
eğer - «ya ln ız l ığ ı  .. d ı r. Sanatçı ça l ış ı rken, yan ında el inden tutuverecek 
kimse yoktur. Onun büyüklüğü ve zayıf l ığı  işte bu yalnız l ığındadır. Ama 
öte yandan, yazar hiç durmadan «dışa .. doğru, insanlara ve büyük olay
lara doğru yolcu luk yapar. Iç yaşantı n ın  adamı olan, ya ln ız l ıkta düşünme 
ve aramalar  iç in çok vakit ha rcıyan Romen Rolen g ibi bir yazar do, bütün 
duygulariyle hep dış e leme doğ ru atı l ım lar  içinde bir i nsandı .  Bundan 
kastım, onu'n sadece önemli top lumsal olayların geçtiği Sovyetler Bir l i-
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g ıne ve diğer ü lkelere yaptığ ı  yolcu luklar  deği l ,  aynı zamanda onun 
düşüncesi ve ruhuyla «dışarı . .  dönüklüğü, «dışa .. yönelişi, onun daha sonra 
eserleri ni yaratmasına yarıyacak tohumu reel toplumsal hayatta a rayıp 
bulma ve toplama çabasıdır. 

Bana öyle gel iyor ki, yazar kendisine ak ı l  veri l mesini pek sevmez. 
Bununla demek istediğ im şudur :  B i r  şaheser yaratman ın  reçetesini k imse 
b i lmez ve bir roman ı n  yaz ı lması iç in formü l  tekl i f  edemez. iyi bir  destan 
veya şaheser bir piyes yaratman ın  kimyevi bir terkibi ya da esrarengiz 
bir  işareti yoktur. Bütün bunlar bizzat sanatçı n ı n  iş idir, k ısmen onun nite
l iğ i ne, kısmen ka bi l iyetine ve dehasına bağ l ı  bir iştir. Biz ise, ne yaz ık  ki, 
fabrikada dahi yapomayız. Bu, meselenin bir yönüdür . .  

B i r  d e  okuyucu var, seyirci var, yan i  kitle var. Yazar tek ve ya ln ız  değ i l 
d i r. Ve okuyan kitleyi baştan çıkaran yazar da, bu unvanı taşımaya layık 
o lamaz. Yani ,  ı rkçı l ı ğ ı n, i nsan ları birbirine düşü rmeni n  gelişmesine. yar
d ım  eden yazar, beni m  kötü lük dediğ im şeyi, insana yakışmıyan ve reva 
o lm ıyan şeyi yayan yazar h içbir değerli eser meydana getiremez, çünkü 
öylesi, insan ın ,  insan ruhunun ve onun yücel iğ in in mahvedi lmesinden yana
dır ve mahvına çağ ır ı r. Gerçek yazar, çevresindeki dünyaya, insan lara ,  
memleketlere, geçmişe ve  geleceğe a paçık gözlerle bakar. Or . .  eğ in, Karel 
Çapek gibi bir yazarın akl ı ,  zamanı  içeri a lmak ve benimsemek için açıktı, 
çünkü o i leri l iğ in  vatandaşıydı ve geleceğe bakıyordu. 

Ben im  için ,  taşıd ığ ı  unvana layık yazar, kendisinde vatandaşı da, sanat
çıyı da bağdaştıran  adamdır. Bu sözüm le, elbette bütün yazı lanların b i r  
ders o lmas ı  gerektiğ in i ,  şematik ve didaktik o lması gerektiğ in i  söylemek 
istemiyorum. Vatandaşl ık ödevin i n  sanatçı çaba ile nası l  bağdaşt ı rı lacağı 
meseles in i  her a hva lde sanatçın ın  kendisi  kişisel olarak çözmel id i r. Onun 
yaratıcı l ı k  sorumluluğu da bundad ı r. 

* 

Rakamlar ve deliller 

Sovyetler Birliğinde 1 966-67 dersytflnda her dereceden okul/ara devam 

edenlerin sayısı 72,6 milyon, yani ülke nüfusunun hemen hemen üçte biri
dir. Yüksek ok 'ılardan yeni mühendisler yetiştirme bakımından Sovyetler 
Birliği dünyada birinci yeri almaktadır. 1 966 yılında 1 72 bin yeni mühendis 
öğrenimini tamamlamıştır. Bu, Birleşik Amerika'dakinin dört mislinden 

fazladır. Sovyetler Birliğinin 767 yüksek okulunda 4 milyon kişi öğrenim 
yapmaktadır. Bu memleket doktor sayısı bakımından da dünyada birinci 
durumdadır. 1 966 ytflnda Sovyetler Birliğinde her 10 bin kişiye 24,7 doktor 
düşüyordu. 

Bütün dünyada basılıp yayımlanan kitap, broşür, dergi ve gazeteler 
toplamının dörtte biri Sovyetler Birliğindedir. Bugün ülkede ytfda 76 bin 
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kitap ve broşür bastlıyor. Bunlarm toplam tirajı 1 ,5 milyara yakmdır. 
Ulkede 8 bin gazete ile 4 bin dergi yaymlamyor. Sovyetler Birliğinde 
yayımlanan tercüme eserler Birleşik Amerika'dakinin 4 misli, Japonya'daki
nin 4,6 misli, ingiltere'dekinin 9 mislidir. Ulkede okuyucularm muntaza
man faydalandığı 368 bin kütüphane vardır ve buralardaki kitaplann 
toplamı 2,3 milyardu. 

Sovyetler Birliği tiyatrolarmdan 1965 sezonunda geçen seyirci sayısı 
1 00 milyondur. Ulkede 500 profesyonel tiyatrodan başka, 907 kadar da 
amatör tiyatro çalışmaktadır. Şehirlerde ve köylerde 127 bin kültür klübü 
vardır. 

Dünya basınında sovyet yazarları 

1 9 1 7-1 934 yıllart arasmda, Sovyetler Birliği dışmda, Rus ve Sovyet ede
biyatmdan 96 yazann eserleri çeşitli dillerde yaymlanmıştlr. 1 945-53 yıllan 
arasmda 900 Sovyet yazan 32 dile çevrilmiştir. Halen Sovyet yazarlaffmn 
eserleri dünyada 48 dilde yaymlanmaktadır. 

Ayrıntılı bilgiler 

1958-64 yılları arasmda Maksim Gorki'nin eserleri yabancı memleket
lerde büyük tirajlarla 600 defa, Mayakovski 1 00 defa basi/mışlir. Sovyetler 
Birliği dışmda eserleri geniş ölçüde tercüme edilen diğer Rus ve Sovyet 
yazarlaff T olstoy, Şolohof, fadeef, fedin, Simonof, Erenburg'dur. 
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Viyetnom : "Hür seçimD komedisi ve gerçek 
hürriyet yolu 

işgal edi lm iş  ve baştan başa harp a lan ına çevrilm i ş  bulunan Güney 
Viyetnam'da 3 Eylü l  1967 günü yapı lan sözümona «seçim», bi l indiği  g ib i ,  
general Tiyö i le mareşal Kao Ki 'n in ,  b i rçok s iv i l  rakiplerine «üstün» gel
meleriyle sonuçlan rnıştır. Ama bu seçimlerde a ldatı lan ve hayal k ır ık l ı 
ğ ı na uğrayan sivi l  rakipler, daha sonra b irbiri a rd ı na demeçler vererek, 
yapılan büyük-küçük bütün hileleri ve oynanan oyunun içyüzünü birer 
b i rer artaya koymuşlard ı r. Ve Beyaz Saray' ın ,  bizzat sahneye koyduğu bu 
oyuna önem kazandırmak için, Güney Viyetnama gönderdiği 22 «göz
lemci», sözkonusu h i lelerin - elbette - h içbir ini farketmemişlerdir. Orne
ğ in, bu «gözlemciler»in g rupça hazı r bulundukları büyük şehirlerin ço
ğunda, yöneticiler - hiç o lmazsa görünüşü ku rta rmak üzere - daha az 
ka ba davrandıkları için, Tiyö-Ki ik i l is i ora larda düpedüz azı n l ıkta ka lm ış 
tır. Buna karş ı l ı k, eğer resmi sonuçlara inan ı rsak, çoktan Mi l l i  Kurtuluş 
Cephes i 'n in  kontrolü a lt ına geçen ve kurtuluşçuların y ığınsal dayanakları 
o lara k  bi l inen köylük  bölgelerde halk toptan Tiyö i le Ki'ye oy vermiştir. 

Ne var ki, bu «seçim»in kanunsuz ve düzenbaz nitel iğ in i  ispatlamaya 
ka lkmak, açık gerçeği ispata kalkmakla bird i r. Burada daha öneml i  olo.n, 
B i rleşik Amerika emperya l istlerin in  çevi rdikleri siyasi manevran ın  gerçek 
hedefleri n i  ve doğ u ra bi leceği zararları açık lamak ve her şeyden önce de 
bu manevran ın  Viyetnamdaki Amerikan harp siyasetine, bu siyasetin ş im
d iki safhasına ve sömürge harbi t ı rmanmas ın ın  yen i  aşamas ına ne suretle 
bağlı olduğunu göstermektir. 

Bu açıklamaya g i rişmeden önce, ş imdik i  Amerika hükümeti n in  Viyet
nam'da uyguladığı  politika üzeri nde olağanüstü ve durmadan a rtan b i r  
etki yapan iki  hususu bel i rtmeliyiz. B i rincisi, Viyetnamda yürütülen sald ı rı 
harbinin çı ka r  yol o lmadığın ın ,  gerek Bi rleş ik Amerika ka muoyu geniş 
çevreleri, gerekse çok nüfuzlu n ice politikacı lar  ta rafından g ittikçe daha 
açık olarak anlaş ı lmas ıd ır. Ikincisi ,  yaklaşmakta olon 1 968 başkan l ı k  
seçim leri, ve  bu  seçim lerde Conson hükü metin in  Viyetnamda uygu ladığı 
sa ld ı rı ha rbin in  sonuçları hakkında seçme:nlere hesap vermek zorunda 
olmasıdı r. Daha oraya varmadan, kamuoyunu yokl ıyan Gal lup Ensti
tüsü' nün açıkladığı verilere bakı l ı rsa, Başkan Conson'un dış ve iç polit ika 
eylem leri n i  tasvip edenler, seçmenlerin ancak % 39-udur. Bu tesbit, Baş
kan Conson'un g itti kçe kamuoyunun  gözünden düşmesi, 45 ayd ı r  devam 
eden yönet imi  boyunca her zamankinden daha çok itibar ın ı  yitirmesi 
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demektir. Birleşik Amerikadaki gözlemci lerin «itibar buhranı» ad ın ı  ver
dikleri bu durumun kök sebebinin, Viyetnamda işlerin sald ı rgan a leyhine 
g idişi ve Yaşington yöneticilerin in  ırk çatışmaları problemini çözme yete
ğ inden yoksun iuğu olduğu da herkesçe bi l inmektedir. 

Netekim, Ameri ka n  «N iyüzvik» dergis i  aynen şunları yazmaktad ı r :  «Dzel
l ik le Viyetnam konusunda, haydi herkes Başkan ' ın  düpedüz yalan söyle
diğ in i  düşünmüyor d iyel im,  a ma onun bütün gerçeğ i söylediğine de inan
m ıyorla r.» Buna karş ı l ı k, Amerikan Harp Işleri Bakanı  Maknamara adeta 
daha açık konuşarak, Birleşik Amerika hava kuvvetlerin in  Viyetnam



Demokratik Cumhuriyetine hücumların ı n  «bu komünist ü lken in  mücadele 
azmini  k ıra mıyacağ ın ı» söyliyebi lmiştir. Ostel ik, sald ırganlar ın kayıpları da 
g ünden güne artmakta ve durumları ağ ı rlaşmaktad ı r. Drneğ in, kasten 
küçültü ldüğü besbel l i  Amerikan resmi verilerine göre, 27 Ağustosta biten 
hafta içinde, Amerikan hava kuvvetleri Kuzey Viyetnam göklerinde - bütün 
harp boyunca - rekor denebilecek sayıda uçak kaybetmişlerdir. Yine o 
günlerde, Güney Viyetnam Mi l l i  Kurtu luş Cephesi kuvvetleri de düşmana 
çok ağır  darbeler indirmişler ve en büyük Amerikan üssü olan Da-Nang'ı 
hemen de tamamiyle tecrit etmişlerdi r. 

Bu durumda, askeri-pol it ik g id işatı n karakteri hakkında gazetecilerin 
ısra rlı soru larına, Amerikan hükümeti sözcülerin in  verebi idi leri «resmi 
o lm ıyan» standard cevaplar «barbat», «karmakarış ık» ve «kördüğüm» söz
cüklerinden ibarettir. Vaşington'da düne kadar Conson'un en yakın yar
d ımcı ları o lan birçok kişi n in artık istifa larını vereceklerine dair söylen
tiler yayı l maktad ı r. Hatta, emsali arasında çetinl iği  ile tan ı nan Dışişleri 
Bakanı Din Rask, geçenlerde gazeteci lere gayet manidar bir cevap vermiş, 
«çok yorgunum» demiştir. 

Böyle karamsarı ık lar ve sarsı im ış i ık  ifadeleri, Conson'un ve danışman
ları n ın  bi r çı kmaz sokağa saplandıkların ı  ve gerçekte bu sokaktan ç ık ış 
da olmadığ ın ı  an lamaya başladıklar ın ı  apaçık göstermekted ir. Gel gör k i ,  
bugünkü durumdan bir ic ik gerçek çık ış yolunu tutmak - Kuzey Viyetnama 
hava akı n ıar ın ı  kesmek ve sonra Amerikan askerleri ni Güney Viyetnam
dan çekmek - Conson'un iz lediği dış politika hatt ın ın ,  gözle görü lür  
sonuçlariyle birl ikte, toptan iflasın ı  apaçık itiraf demek olacaktır. Başkan 
Conson ise, işbaşına geldiği nden beri, bir defacık olsun, kişisel ç ıkarları n ı  
memleketi n in gerçek çı karlarına feda etmeğe yanaşmamıştır. Karşıt a lter
natif - harbin Viyetnam s ın ırlarından taşırı lmak hesabiyle a la bi ldiğine 
genişleti lmesi - Amerikan emperyal izmi için öyle teh l ikeli sonuçlar gizle
mekted i r  ki, Conson ve hükümeti, hiç olmazsa ş imdi l ik, böyle bir ad ım 
atmaya karar  vermeyi göze a lamamaktadı rlar. 

Yoksa, yönetici çevrelerde birçok nüfuzlu senatörün ve yüksek rütbeli 
askeri sorumlu ları n  başı çektiğ i  en cerbezeli grup, Viyetnam Demokratik 
Cumhuriyetine hava akınıarı konusunda her türlü s ın ır la man ın  kaldı rı l 
masın ı ,  Hayfong l iman ın ın  mayın lanmasın ı  ve  çatışman ın  a labi ldiğine 
genişlemesine yol açacak diğer birçok tedbirlerin a l ı nmas ın ı  isteyip dur-
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maktad ı r. Ne var ki, onlar ın bu teklifleri en sorumlu lar  tarafından ş imdi l ik  
o lumsuz karşı lanmaktad ı r. 

Ş imdi  bu durumun sonucu olarok, p roblemin çözümü içi n bir hayale 
belbağlama şartla rı n ın  yaratı lması eğ i l im i  beli rmeye başlamıştır. B i l in
d iğ i  g ib i ,  vaktiyle, B i rleşik Ameri kan ın  Güney Viyetnama m üdahalesinden 
maksadın, bu memlekette «dışa rdan slzma"ları önleme ve halkına dir l ik  
düzenl i k  sağ lama yeteneğ ine sah ip  demokratik b i r  hükümet kuru lmasın ı  
teminat a lt ına a lmak olduğu bütün dünyaya i lôn edi lmişti . Günümüzde, 
yani 1968 seçim leri a rifesinde ise, Saygon'da «i lerici demokratik anayasa 
rej imi"n in maketine benzer bir şey ka l ı planmakta olduğunu görmekteyiz. 
Işte bi rkaç ay önce sözümona sosyal reformları öngören demagoj ik  prog
ram bu cüm leden o larok ortaya atı lm ış, taban böylece hazırlanmış  ve 
3 Eylülde de «hür seçim ler» fi kri uygu lanm ıştır. 

Vaşington strateji uzmanlarına göre, «demokratik kurumculuk» haya l i  
yaratma yolundaki bu çabalara pa ralel o larak, partizon lara karşı askeri 
ha rekôtı a labi ld iğ ine ş iddetlend i rme tedbirleri de a lı nma l ıydı. Netekim, 
bu ted birler a l ı ndı ve uygulandı .  Z i ra,  sosyal ve parlômenter demagoj iyle, 
hürriyet savaşçı larını halk yığınlarından tecrit etmek hedefi güdülürken, 
Güney Viyetnam ı n  komşulariyle i rtibatın ı  kesmek üzere d ikenl i -tel duvar
ları ,  mayın kuşakları ve çeşitli tuzaklar kuru lması g ibi en yeni askeri a ksi
yonlarla da, yu rtseverleri bütün dış destek kaynaklarından yoksun etmek 
ve böylel ik le onları sonra ortadan kaldı rmayı kolaylaştırocak şartları 
ya ratmak hedefi güdüıüyordu. 

B i l ind iğ i  g ibi ,  emperyal izmin bu çeşit politikası (bir yandan gerçek dev
rimci leri ve hürriyet savaşçıla rını s i lôhl ı  kuvvet kul lanarak i nsafsızca ezmek, 
bir yandan do sömürü ve ezg in in  bazı en azgın şeki l leri n in  ortadan ka l 
dırı lması iç in sasyal -po l it ik tedbirler vaadetmek) b i rçok memleketlerde 
karagerici kuvvetlerin geçici boşarı la riyle sonuçlanmıştı r. Gel gelel im, 
Güney Viyetnamda bu manevra suya düşmeğe mahkumdur. Orada Ame
rikan işgalci leri n i n  saydam bir iktidar z ırh ına sardı kları yöneticiler, yığın
lardan tamamen kopmuş, bütün ha lkı n  nefret ettiği ,  k in  beslediğ i ,  kendi  
kendi lerine gel in-güvey alan, polit ikada cahi l  ve kab i l iyetsiz bir  avuç 
m i l ita risten i baretti r. 

Amerikan işgalci leri ve yerli kuklaları hangi  h i le ve oyuna başvururla rsa 
vursuniar, apaçık görünen odur ki, bu yabancı efendi ler de, yerli ortak
la rı do Güney Viyetnam halkına bir şey söyliyebilecek duru mda değ i l ler
d i r. Z i ro onlar, köklü u lusal ve sosyal problemleri çözecek bir progra ma 
değ i l ,  ancak süngülere ve bombalara sahiptirler ve halkla bu s i lôhlar ın 
d i l iyle konuşmaktadırlar. 

Oysa, bu u lusal ve sosyal problemleri çözecek program mevcuttur. Ve 
son dönemde meydana gelen en öneml i  siyasi olay, Saygon'da düzen
lenen seçim panayırc ı l ığ ı  ve çığ ı rtkan l ığ ı  deği l ,  işte böyle bir p rogra m ı n  
ortaya çıkmasıdır. B u  program da, Güney Viyetnam M i l l i  Kurtuluş Cephe-
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si'n in  bu yı l ı n  Ağustosunda toplanan olaganüstü kongresi tarafı ndan 
onaylanmış  ve i leri sürü lmüştü r. 

lJlkenin bütün yurtsever kuvvetlerin i  ve unsurlar ın ı ,  yürütülen kurtuluş  
savaşında Mi l l i  Cephe'yi daha aktif ve  etrafl ı şeki lde desteklemeye çağ ı 
ran bu siyasi program, savaşın ana hedeflerin i  ve  ödevleri n i  e l le  tutulur
casına ortaya koymakta, ist i lôcı lar ve yerli uşakla rı üzeri nde kesin zafer
den sonra kuru lacak toplumun ona çizg i lerin i  bel irtmektedir. Bunun yanı
s ı ra,  Mi l l i  Ku rtuluş Cephesi ' n in, bu cephenin yönetici rolünü kabul  etmi
yenler de dah i l o lmak üzere bütün dürüst yurttaş larla içten ve geniş 
ö lçüde işbir l iğ i  sağlamaya hazır olduğuna do işaret ed i lmektedir. 

Mi l l i  Cephe, bu belgede, işgalci ler memleketten kovu lur  kovul maı der
hal serbest genel seçim ler yapı lacağın ı  ve bu seçimler sonucunda, ger
çekten demokratik bir  temele dayan ı lara k  m i l l i  meclis ve hükü metin kuru
lacağ ın ı  i l ôn  etmektedi r. Program ı n  ekonomik kısm ı nda ise, toprak refor
munu öngören ayrı ntı l ı  b i r  p lôndan, m i l l i  sanayi ve ticarette hem devlet 
sektörünün, hem de özel sektörün gel işmesin i  sağ l ıyacak tedbi rlere kadar, 
b i rçok konkre tekl ifler i leri sürülmektedi r. 

Dış politika alan ında, program, tarafsızlı,ğ, ve bütün barışsever ha lk
larla  dostluk ve işbir l iğin i  esas tutmakta, Viyetnam ın  i ki kısmın ın  birleş
tir i lmesi için gerekli şartların tedricen yaratı lmas ın ı  öngörmektedi r. 

Bu Mi l l i  Kurtu luş Cephesi progra mın ın  büyük önemini ve çekici gücünü, 
bağı msızl ık savaşçıların ın  açık düşmanları olanlar bi le itiraf etmek zo
runda ka lmış lardır. 

Şüphe yok ki, Güney Viyetnam hürriyet savaşçı ların ın  bu yeni programı ,  
on lar ın  saldırgana karş ı  d i renişinde, Saygondaki kukla yönetici leri n  çevir
dikleri manevraların demaske edi lmesinde g üçlü bir etken olacoktır. 
Programda aynen şöyle deni lmekted i r :  «Amerikan sa ld ı rgonlor ı  ve yerli 
ortoklo rı ,  kaba kuvvete başvurarak ve türlü entrika lar çevirerek halk ımızı 
s indirebilecekleri n i  zannediyor lar. Fakat bunda çok yan ı l ıyorlar. Halk ımız 
kaba kuvvete h i çb i r  zaman boyun eğmiyecek, aldatmacalara asla kapıl
mıyacaktır.» 

YAN PRAJKI 
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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  

Arjantin komünistlerine karşı yüzkarası bir 
baskı örneği 

Arjantin'de, daha önce Mi l l i  Güvenl ik Kurulu tarafı ndan onaylanan ve 
memlekette «komünist faal iyeti» ile itham edilecek herkesin şiddetle yar
g ı lanmas ın ı  ve hapis cezasına çarptırı lmasın ı  öngören «kanun»u, 25 Ağus
tosta, Başkan Huan Karlos Ongania da i mzaladı .  Bu kanun, komünistleri 
devlet kurumları nda ça l ışmaktan ve öğretim üyel iğ inden yoksun etmek
tedir. Komünistlerden memleket d ışında doğmuş olanlar ın Arjantin uyruk
luğundan yoksun edilmesini de öngören bu kanuna göre, yabancı uyruklu 
komünistler de memleketten çıka rı lacaktır. 

M i l l i  menfaatlere aykırı olan bu gerici kanun hazı r lanırken, Makaren'i n  
KYıkıcı faal iyet üzerinde kontrol» ad ın ı  verdikleri yüzkızartıcı kanunu örnek 
tutu lmuştur. Ve bu, gerici l iğ in memleketin geleceğinden korkusunun, 
büyümekte olan devrimci hareketten ve komünistlerden korkusunun ürü
nünden başka b i r  şey değ i ld i r. 

Böyle b i r  kanun çı ka rı l ması açıkça Vaşington tarafından telkin ed i l 
miştir. Güdülen maksat, yönetimdeki gericiler g ib i  düşünmiyenleri ürkütüp 
y ı ld ı rmak, özgür  fikirlerin kovuşturulmasında işkence metod lar ın ı  uygula
maktır. 

Doğ rudan doğruya komünistleri hedef tutan kanun, aynı zamanda 
bütün demokrasi, h ürriyet ve i leri l i k  ta raftar ları n ı  da tehdit etmektedi r. 
Gerici l iğ in  bu türlü azıtması geçmişte de görü lmüş, gerici d ikta rej im ieri 
her şeyden evvel komünistleri kırmayı hedef tutan bir  terör veya baskı ted
bi rleriyle başlam ıştır. Arjantin komünistleri n in  «Nuestra palabra» ad l ı  
gazetesi bu hususta şunları yazmaktad ı r :  «Hükümet, emperyalizme karşı, 
Pentagona karşı, d ikta rej im ine karşı her türlü muhalefete, memleketteki 
sosyal ezgiye ve polit ik bunaltıya karşı her eyleme komünizm deyivermek 
g i bi gayet basit b i r  yol tutmuştur." 

Komün izme karşı böyle bir kanun çıkarı lması, Arjantinde askeri rej imin ,  
kamuoyundaki hoşnutsuzluğu boğmak istediğ in i  göstermektedi r. Oysa bu 
hoşnutsuzluğun yığ ı n  yığ ı n  nedeni vardır. B i r  kere, ş imdiki rej im  yönetim i  
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ele a ld ığ ından beri, Arjanti nde en lüzumlu  ihtiyaç maddeleri fiyatlarında 
da im i  bir  yüksel iş göze çarpmaktad ı r. Resmi istatistiklere göre de, bu 
yı l ın i l k  yarıs ında hayat pahal ı l ığ ı ,  1 966 y ı l ı  i ki nci yarısı na kıyasla, % 29,8 
oran ında a rtmıştır. Memlekette tamamiyle işsiz 700 bin kişi vard ı r. Bunun 
yanıs ı ra ,  hükümet, büyük sermaye ve toprak sahiplerine çeşitli i mtiyazlar 
sağlamakta, yabancı tekellere yeni yeni imkônlar bağışlamakta, ülkenin 

doğal zengin l iklerini on lara peşkeş çekmekte, u lusal ekonomin in  kilit nok
talarını Mi l letlerarası Para Fonu ile yabancı tekel lerin kontrolüne terket
mektedir. 

Bu duru mda, ha lk  yığ ı n la rı ,  hükümetin uyguladığ ı  anti-komünizmin, 
kendi ihanetin i  g izleme, halk ın hayati haklarına ve hürriyetine tecavüz, 
yönet imi  ele geçirmiş para ve toprak babalarının çıkarları n ı  ve i mtiyaz
ları n ı  ne pahasına olursa olsun koruma tutumunu gözlerden saklama 
politi kası ndan başka b i r  şey olmadığ ın ı  gün lük hayatta gözleriyle gör
mektedirler. 

Sözkonusu kanun, memlekette b i rçok siyaset adamla rı ,  sendikac ı lar, 
sosyal kurumlar  mensupları ve basın tarafı ndan büyük tepki lerle karşı
landı  ve protesto edi ldi .  Eski Başkan Arturo lIia, bunun doğrudan doğruya 
işkence kanunu olduğunu söyledi. Arjantin Emek Konfederasyonu bu 
kanunu yeren bir açık lama yayınladı . .. Sendika ları n eylemlerini ahenkleş
tirme ve bir l ik hareketi • •  adına 14 Ağustosta yapı lan bir açık lamada da, 
d i kta rej im in in  a ld ığ ı  bu baskı  tedbiriyle «insa n  haklar ına ve en i l kel  
demokratik normlara karşı açıktan açığa hücuma geçi ldiği» belirti ld i .  

Memlekette bu kanunun yürürlüğe g i rmesiyle daha da gerg inleşen 
şartlar içinde, komün istler, bütün i lerici yu rtsever güçleri bir cephe b i rl iği 
kurmağa ve bu kanuna karşı, d iktaya karşı  mücadelede eylemlerin i  a henk
leştirmeye çağırmaktadırlar. Arjantin Komünist Partisi MK-nin bi ldi ris inde 
şöyle deni lmekted ir :  «Bu korkunç kanuna karşı, memlekette yalnız komü
nistler deği l, ekonomik, sosyal ve kültürel  i lerlemeden yana olan, barış, 
hürriyet ve m i l l i  bağımsızl ık f ik irleri n i  benimsiyen her demokrat ve kad ın
erkek her  Arjantinl i  yurtsever protesto sesin i  yükseltmektedi r.» 

Gelecek yı l ı n  Ocak ayında Arjantin Komünist Partisi 50 yaşını doldura
caktır. Bu e l l i  y ı l  boyunca Arjantin komünistleri büyük ve çetin bir  yol  
geçtiler. Bu, hü rriyet, demokrasi ve sosyal i leri l i k  uğrunda mücadele yolu
dur. AKP fedakôrl ıklarla dolu mücadelesiyle emekçi lerin saygı ve sevgis in i  
kazan mıştır. 

Arjantinde yönet imi  ele geçirmiş «gori l ler»in, bu yüzkızartıcı kanunla 
Arjantin Komünist Partisin i n  varl ığ ına son verme çabaları boşunadır. Bu 
çabalar suya düşmeğe mahkumdur. Arjant in Komünist Partis i 'n in tarihi 
ödevin i  yerine geti rmesine ve mutlaka zaferle sonuçlanacak olan demok
rasi ve i ler i l ik uğrunda m ücadelede yığ ın ları n  önünde yürümesine hiçbir 
kuvvet engel o lamıyacaktır. 

A. BElIDO 
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O Z E L  S A Y F A L A R ı M I Z  

Büyük Oktobr Sosyalist Devriminin 50 yıldönümü dolayısıyle Türkiye 
Komünist Partisi Merkez Komitesinin Sovyetler Birliği Komünist Partisi 
Merkez Komitesine gönderdiği kutlama mektubu 

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesine: 

Değerli Yoldaşla r. 

Büyük Oktobr Sosyal ist Devrimin in  50. yı ldönümü dolayısıyle Sovyetler 
B i rl iğ i  Komünist Partisini, Sovyet hükümetin i  ve Sovyet ha lkı n ı  bütün Türk 
komün istleri adına candan kutlanı. 

50 yıl önce bugün Rus işçileri ve köylü leri, başında büyük Lenin ' in bu
lunduğu Bolşevik Partis in in önderliği a lt ında Rusyada kapita l ist-pomeşçik 
iktidarın ı  devirip sömürü ve zulüm düzenin i  yıkarak yeryüzünde ilk sosya
l ist devleti kurdu lar. 

insanl ık  tarihi boyunca yeryüzünde meydana gelmiş sosyal devri m lerin 
en büyüğü, en haklısı ve en hümeni olan Büyük Oktobr Sosya l ist Devrimi 
n in  50. y ı l ı ,  bugün bütün dünya emekçi lerin in. bütün i lerici insanlar ın en 
büyük bayra mıd ı r. 

Oktobr Devrimiyle dünya ta rih inde yen i  bir  çağ açı ldı ,  insan l ı k  dünya
nın a lbda birinde kendi as ı l  tarih in i  yaşamaya başladı. Işçi. kendi eme
ğ iyle meydana getirdiği fabrikalarda ücretli bir köle o lmaktan kurtuldu.  
Köylü, yüzyı l larca a l ı nteriyle, gözyaşlarıyla su ladığ ı ,  fakat hasretin i  çektiği 
topraklara feodal i l işki lerle bukağ ı l ı  b i r  köle o lmaktan kurtu ldu,  toprağa 
kavuştu. Eski, «halklar z ındanı» yıkı ldı .  Mi l l i  tahakküm ve ezgi yok edi ldi .  
Cehaletle, geri l i kle başbaşa b ı rakı lan ve sadece sömürülen halkların 
ka rdeşçe birleşmelerin i ,  yard ım laşmaların ı ,  gel işmelerin i  engel liyen etken
ler ortadan ka ld ırı ld ı .  (Jretid güçlerin toplum yararı na olarak h ızla gel iş
mesi i mkônları yaratı ldı .  Sovyet ha lkı ve onun partisi harp öncesi beş 
yıl l ı k  p lôn ları, her türlü zorluk lara göğüs gererek gerçekleştirdi, sosya
l izmin ilk yurdu olan geri ka l mış ta rım ü lkesin i  kudretli bir endüstri devleti 
hal ine getirdi. Köy ekonomisinin kol lektifleştiri lmesiyle mi lyonlarca köy
lünün a ktif ola ra k  sosyal izm ku ru luşuna katı lması sağ landı .  Daha Ok
tobrun ilk günlerinde başlıyan kültür devrim i  a rtan bir gayretle gelişti ri l i p  
derin leştiri id i .  I nsanl ığ ı n  b i rikmiş kü ltür zeng in l ikleri eski sömürü ve ezgi 
düzeninde cehaletin karan l ı kla rında ka lmaya mahkum ettiği emekçi yığın
lara ve geri kalmış halklara maledildi, 
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Uygar insan l ı k  ta rihinde i l k  defa olarak üretim araçlar ın ın  ve üretim in  
gel iştir i lmesi. daha çok hükmetme. daha çok zulmetme ve sömürme 
a macına değ i l .  bütün toplumu gelişt irme ve emekçi halk ın maddi ve 
manevi hayat seviyelerini yükseltme amacına yönelt i id i .  

Sosya l ist endüstri n i n  modern i l im ve teknik başarı lar  temel i  üzerinde 
gelişmesi. onun kudreti n i  bir kat daha artırıyor. Bugün bi l imsel ve teknik 
başarı larda Sovyetler B irl iğ in in  başta geldiği . burjuva b i lg in lerincede 
inkar edilmemektedir. Atom enerj is inin barışçı a moçlar i çin  kullanılması 
Sovyet i lm in in  buluşudur. Uzay boşluğuna. yı ldız lara yol açan Sovyet i l i m  
v e  tekniğidir. I l k  dünya v e  a y  uyduların ı .  uzay roketleri ni .  i l k  gezegenlera
rası uzay gemi lerini. uzaya tek ve grup hal inde i nsan uçuşları n ı .  aya 
yumuşak in iş i .  y ı ld ız lararası boşluklara i l k  insan çıkışı n ı  Sovyet i l im  ve 
tekniği gerçekleştirdi. Ve nihayet gezegenlerarası otomatik .. Venüs 4,. 
istasyonunun Venüse yumuşak in iş i  uzay boşluğunda i ki sputn iğin otoma
tik o larak kenetlenmesi Sovyet i l im  ve tekniğ in in  eseridir. 

Büyük Oktobr Devrimin in  doğurduğu Sovyet egemenl iği .  Sovyet hal
kın ın kahramanca emeğiyle. Komünist Partis in in  teorik ve pratik önder
liğiyle sömürücü sınıfları, sömürünün kendisini sosyal ve miJJi ezgiyi, sefa
leti ve bütün ta ri h boyunca insan l ığa yüzkarası o lmuş herşeyi. bunları 
doğuran  sebeplerle birl i kte ortadan ka ld ı rd ı .  insan l ığ ın  yüzyı l la rca besle
diği  haya l i  samutlaştırdı .  uğrunda m i lyonlarca insanın. hayatların ı  hiçe 
sayarak savaştığı ideal. Marksı n .  Engelsin. Len in in  idea l i  gerçekleşti. Sos
ya l izm Sovyetler Birl iğ inde tarihte i l k  defa reel b i r  gerçek oldu. 

insan ı n  insan ı  sömürmesini ve dayandığ ı  temelleri ortadan kald ı rarak 
top lumun her  yönden gel işmesi. emekçi ha lk ın  refah seviyesi n in hızla 
yükselmesi i mkanlarını yaratan Sovyet emekçi leri yaratıcı m ücadelelerin i  
ş imd i  daha yüksek b ir  toplum hayatı n ı n-komünizmin maddi-teknik teme
l i n in  kuru lması .  susyo l i l işkilerin daha da mükemmel leşti ri lmesi. komünist 
toplum insan ın ın  yetiştiri lmesi a macına yöneltmişlerd i r. 

Sovyetler Bir l iğ i  Kom ünist Partis in in ve Sovyet halk ın ın  komünizm yo
lunda elde ettiği başarı lar bütün komünistlere ve i lerici insanl ığa kıvanç 
ve sevinç vermektedir. Sovyet emekçi leri n i n  bu zaferi Sovyetler Bir l iğ i  
Komünist Partis in in  tit izl ikle bağl ı  bulunduğu büyük öğ reti nin.  Marksizm
Lenin izmin zaferidir. 

Dünyanın a ltıda birinde halkları n  hayatı n ı  kökten değiştiren Büyük 
Oktobr Devrim in in  dünyan ın  bütünü üzerindeki fii l i ve manevi etkisi büyük 
o lmuştur. Bu etki Sovyet iktidarı kuvvetlendikçe. sosyal izm gerçekleştikçe. 
komünizm kuruluşunda elde edi len başarı lar  arttıkça genişledi ve derin
leşti. 

Büyük Oktobr Devrimi  şeki lde bir iktidar değ işmesi değ ıl. dünyan ın  istis
nasız her yerinde rakipsiz hüküm süren sömürü düzenin in .  emperyal izmin 
en zayıf. fakat en büyük b ir  hal kası nda gerçekleşen ve deri n bir  enter
nasyonal muhteva taşıya n bir proleta rya devrimiydi. Oktobr Devrim i  yer 
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yüzünde sömürülen sı nıfları, ezilen halkları uyardı, onlara kend i  öz kuv
vetlerin i  görmek i m kanını verdi ,  onlara kurtuluş yolu nu gösterd i .  

Oktabrun verdiği  ham leyle mi l l i  kurtu luşları uğru nda em perya l izme 
karşı aktif bir m ücadeleye kalka n  halklar genç Sovyet Cumhuriyetinde, 
daha onun doğ uşundan itibaren güven i l i r, sağ lam bir destek buldular. 
Türk halk ı  yabancı kölel iğine karş ı  i l k  ayaklanan ve Sovyet Rusyanın  kar
ş ı l ıksız ve bol a skeri ve mali ya rdı mlarını  gören ha lklardan bi rid i r. 

Sovyet h ü kü meti, daha kuru lduğu günlerde Çarl ık hükümetinin ve Geçici 
hükü metin Doğu memleketlerini ve bu a rada Türkiyeyi paylaşmak için 
diğer büyük e mperyal ist devletlerle i mzaladığ ı gizl i  anlaşmaları ,  em per
ya lizmin talancı pıanları n ı  açığa vu rdu ; Aynı zamanda Türkiyede em per
ydl izmin ta ha kkü münü kanunlaştıran kapitüiasyonlar rej imin in  Çarlık Rus
yaya verdiği bütün i mtiyazları reddetti : Doğu Anadoluyu istiıa ederek 
memleketi mizin derin l iklerine doğru i lerleyen Çarl ı k  orduları n ı  geri çekti 
ve dağ ıttı. Sadece bu olayla r, Büyük Oktobr Devrimin in  Türkiyenin kaderi 
üzerindeki olumlu etkisini  halkımızın açıkça görmesine yetecek bir nite
l i ktedir. 

Birinci Dünya Hotbinin ta m bir feıakete sürü klediğ i memleketimizin 
emekçiferinde, aydı n la rı ndo, subayla rında b i r  tek ümit  ıŞ ığ ı  kalmıştı : Sov
yet Rusya. Oktobrun yaratıcısı Rus proletaryasına, Sovyet halkına,  Bolşe
vik Partisine karşı halkı mızın hayranl ığ ı  ve güveni ölçüsüzd ü. Lenin in  adı  
di llerde bir mücadele ve kurtuluş sembolü olarak dolaşıyordu.  Türk halkı 
Lenine onun kurduğu ve yönettiğ i  Sovyet devletine güveniyordu. Biri nci 
Dünya Harbinden sonra e mperyal istler. memleketimizi paylaşmak için 
o rd u l a rı i le  istiyôya başladıkları zaman halkımızın hiç tereddüt etmeden 
s i ıaha sarırmasında bu güvenin büyük payı vard ı r. 

Oktobr Devri m i n i n  m i l l i  bağı msızl ık m ücadelelemizdeki etkisi bu 
kada rla ve sadece ma nevi alanda ka lmadı .  Devrimci Ankara h ü kümetini 
i lk olarak ta nıyan Sovyet Rusya, kendisi 14 emperya l ist devletin s i lahl ı  
müda halesine, gerici genera l lerin isya nlarına, binbir  tür lü  siyasi provo
kasyonlara karşı savaşırken, Sovyet halkını açl ığa mahkum ederek d ize 
geti rmek hedefi ni güden emperya l ist a blukalar birbir ini  koval a rken, s i ıah 
yard ı mına,  ekonomik ya rdıma her memleketten daha çok muhtaç bulun
duğu halde halkı mızı n emperya l izme karşı  s i ıahl ı  m ücadelesi nde ona 
hiçbir yardımı  esirgemedi. Sovyetler Birliğ in i  «Karagü n  dostu» diye anan 
Türk halkı onun bu ya rd ı m la rının mi l l i  kurtu luş m ücadelemizin zaferinde 
başlıca etkenlerden biri olduğunu iyi b i l i r. Bu gerçek, başta Mustafa 
Kemal (Atatü rk) olmak üzere, mi l l i  bağımsızl ı k  mücadelesi n in  bütür. i leri
gelen yöneticileri ta rafında n da bi rçok defalar  bel i rti lmiştir. 

Türk hal kının milli bağımsızl ı k  h a reketi. em peryal izmin isti lacı kuvvet
lerine karşı zafer kaza nı lmakla, siyasi bağ ı msızlı k sağ lanmakla sona ermiş 
değ i ldi .  Bu siyasi  bağ ı msızl ı ğ ı  kuvvetlendi rmek. onun ekonomik temel in i  
meydana getirmek iç in  m ücadele Cumh uriyet Türkiyesinin bütün varl ığ ı  
müddetince devam etti ve en büyük, en güveni l i r  maddi ve ma nevi des-
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teği yine Sovyetler B i rl iğ i nde buldu. Türkiye mi l l i  ekonomisi en büyük 
gelişme hamlesi ni  Sovyetler Birl iğ in in  karş ı l ı ksız yard ı m la rından a ld ı .  
Bugünkü şartlarda, Türkiye hükümeti emperya l izmin gerici politikası n ı n  
dü mensuyu nda gittiğ i  b ir  za manda da devam eden büyük ölçüdeki Sov
yet yard ımların ın  Türkiyenin endüstri leşmesini ,  kalkınmasını  engelleyici 
Batı «yard ı m»larının a ksine olara k, memleketim izin ekonomik ve dolayı
sıyle politik bağı msızl ı ğ ı  dôvasına hizmet ettiğine halk ımız ina n ıyor; Sov
yetler B i rl iğ in in  ısrarla izlediği  ba rış içinde yanyana yaşama ve dostluk 
politikasıyle emperya l istlerin du rmadan kışkırttı kları bir harp felôketinden 
Türkiyeyi koruduğ unu görüyor. 

Mil l i  kurtu luşlarına kavuşmuş, e mperyalist tekellerin kıskacından kur
tul muş, mi l l i  bağı msızl ı klar ını  korumaya kararl ı  mi l letler kurtu luş mücade
leleri n in kaza nçlarını mu hafaza edebi lmek içi n  köklü sosyal ve demokra
tik dönüşümlerin zoru n luğunu kavra m ış lard ı r. Türk halkı ,  em peryal ist tekel
lerin, i nsanl ık  ta rihinin Büyük Oktobrla değişen gelişme seyri ni eski mec
rasına çevirmek, geri ka lmış  ü l keleri kapital izmin aksayan tekerleklerine 
bağ l ıyora k  veya bağlı  tutarak, sürünmeye mahku m  etmek ça basında 
olduklar ın ı  görüyor. Memleketi mizde resmileştirilen a nti-komünizm, a nti
Sovyetizm kam pa nya ları nda başlıca hedefi n memleketi sosyal ist sisteme 
karşı çevi rmek, gelişen mi l l i  bağ ı msızl ık hareketini  parçalamak ve onu 
ezmek olduğunu halkımız g ittikçe daha iy i  a n l ıyor. Bu ka mpanyaları i lham 
edenler ve tert ipl iyenler de bunların a rtık ters sonuç vermeye başladığını  
ve daha çok, halk ımızda çoktan yerleşmiş a nti-emperyal i st şuuru n  uya n
masına hizmet ettiğini ,  anti-emperyalist g üçleri b irleştirdiğini  ve aktif 
mücadeleye kalkma ların ı  h ızla ndırdığ ın ı  görmeye başlamışlard ı r. Türki
yede gitti kçe genişliyen a nti-em peryal ist ha reket, hızla gel işen işçi hare
ketine paralel bir  doğrultu izlemektedi r. Memleketin sosyal ve politik 
hayatında önemli bir  rol oynamaya başlıya n işçi sı n ıfı a nti-emperyal i st 
m ücadelede a ktif ve öncü bir  rol oynuyor. 

Büyük Oktobr enternasyonalizm bayrağı altında doğdu ve gelişti. Sov
yetler Birl iği  Kom ünist Partisi Lenin in  öğütlerine daima bağ l ı  ka larak 
proleter enternasyonalizmi bayrağını  yükseklere kaldırdı .  Dünya komünist 
ve işçi ha reketinin en kudretli bayraktarı ve ava ngard ı  olara k  bütün ü lke
lerin emekçileri ve halkları karşısında ki tarihi görevine bağl ı  kaldı .  Sov
yetler B i rl iğ in i  kuvvetlendirmek, sosyalizmi kurmak onun enternasyonal  
ödevlerin in  başında geliyordu. Bunu şerefle yerine getirdi ve Sovyetler 
Birl iğ in i  komünizmin eşiğ ine u laştı rd ı ; mi l letlerarası işçi s ın ıfı n ı n  müca
delesi n i  yakından izl iyerek onu teorik ve prati k yardımla rı i le  destekledi 
ve destekliyor. 

i kinci Dünya Harbinde Sovyet halkın ın,  Sovyet o rduların ın  kaza ndığı  
eşsiz zafer birçok Avrupa ve Asya ü lkelerinde sosyal ist devrim lerin ger
çekleşmesi için elveriş l i  şartlar yarattı, Büyük Oktobr Devriminden sonra 
en büyük ta rihi  olay meydana geldi, dü nya sosyalist sistemi doğdu ; Asya, 
Afrika ve Lôtin Amerika halklarına sömürge boyunduruğu ndan ku rtul m a  
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i mkônları n ı  yarattı. Dünya devrimci seyrini büyük ölçüde etkiliyen bu 
mutlu sonuçlarda Sovyetler Bir l iğ i  Komünist Partis in in  enternasyonalizme 
sonsuz bağ l ı l ığ ın ın  büyük payı vardır. 

Sovyetler Bir l iği  Komü nist Partisi, büyük lenin in  öğütlerini yerine geti
rerek, em peryal izme karşı bağı msızl ı k  ve sosyal i lerleme uğrunda savaşan 
halklara şaşmada n yard ı m  ediyor. Onların m ücadelelerini aktif olara k  
destekliyor. Bugü n  Amerikan emperyal izmin in  canavarca saldırıs ına karşı 
ölçüsüz bir fedakôrl ı k  ve kahramanl ıkla savaşan Viyetnam halkının en 
büyük desteği Sovyetler Birl iğ id i r. 

Amerikan emperya l izminin Viyetnama saldırısı  ve dünya n ı n  başka yer
lerinde körüklediği harp ocakları ,  kurduğu saldır ı  yuvaları m i l letlerarası 
gerg in l iğ i  artı rıyor. Ve bu d u ru m  zamanımızın bütün devrimci, barışçı ve 
anti-em peryal ist kuvvetlerini uya n ı k  olmaya, daha s ıkı bi rleşmeğe sağı
rıyor. 

Dünya halkları barışa muhtaçtır. Yeni bir hayat kuran Sovyetler B i rl iğ i 
ve bütün sosya l ist sistem için ise, barışa ihtiyaç ik i  katI ı d ı r. Bunun içind i r  
k i ,  barış u ğ runda e mperyalizme v e  harbe karşı savaşan d ünya halkları 
Sovyetler Birl iğ in i  ba rış ın  en g üxeni l i r  desteği ola ra k  görüyorlar. Sovyetler 
Birliği d ış  politikasında komünizmi kurmak için elverişli mil letlerarası 
şartlar  yaratmayı, sosya l ist ü l kelerin bir l ik ve daya nışmasını  kuvvetlendir
meyi, m i l l i  kurtuluş hareketlerin i  desteklemeyi, ayrı ayrı sosyal düzenler
deki devletlerin barış içinde yanyana yaşama prensipin i  savu nmayı, i nsan
l ığı  yeni bir dünya ha rbinden kurtarmayı hedef tutuyor. Bu politika bütün 
halkların ve i lerici insan l ığ ın  menfaatine uygund u r. Barış a nca k yeryü
zünün bütü n barışsever g üçleri n in  emperya lizme ve ha rbe karşı müşterek 
m üçadelesiyle, dünya komünist h a reketinde bir l iğin,  em peryal izmin saldı
rı lar ına karşı  müşterek ha reketin sağ lanması i le  mümkündür. 

Son yıl lard a  mi l letlera ras ı  kom ü n ist hareketi, Çin Komünist Partisi 
yönetici leri n in  1957-1960 Moskova Da nışma toplantı ları n ı n  kara rl a rına 
aykırı tutu mları yüzünden zorlukla rla karşı laşmıştır. Emperya lizm bu du
ru mdan faydalan maya ça l ışıyor. Mao Tse Tung ve g rupunun avantürist 
politikası, Sovyetler Bir l iği  Komünist Partis ine karşı g i rişti ğ i  kampa nya, 
d ü nya komünist hareketi ndeki p a rçalayıcı faaliyeti onu Ma rksizm yolun
d a n  ve proleter enternasyonalizmi nden uzaklaştırmıştır. Mao Tse tung ve 
g rupunun bu pol itikası ve faal iyetleri bizzat Çin halk ın ın  sosya lizm 
yolunda elde ettiği kazançları tehl ikeye düşü rmekte ve emperyal izmin 
saldırı politikasına hizmet etmektedi r, ve özel l ikle Amerikan emperya liz
m i n i n  Viyetnama karşı g i riştiğ i  canice ha rpte gitti kçe daha çok azgınlaş
masına yol açmaktad ı r. 

Sovyetler Bir l iği  Komün ist Partis in in  as ı l  kuvveti ve başa rı ları n ın  anah
tar ı  Ma rksizme-leni n izme, enternasyonal izme bağ l ı l ında d ı r. M i l letlerarası 
komünist ve işçi h a reketi n in bu p rensipler temeli üzerinde birl iğ in in  kuv
vetlendir i lmesi u ğ runda müşterek mücadelemizde, SBKP-nin gösterdiği  
büyük gayreti şükranla anmayı enternasyonal bir  borç b i l i riz. 
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1 960 Moskova danışma toplantıs ından sonra m i l letlerarası duru mda 
önemli değişmeler ve gelişmeler oldu. Geçen olayları n ve ş imdiki duru
mun birl ikte incelenmesi ve değerlendi ri l mesi gerekmektedir. Partimiz, 
komünist ve işçi partileri temsilci leri n i n  yeni bir danışma topla ntısı için 
şa rtların ta ma miyle olgu nlaştığı ve topla ntının geciktirilmemesi gereken 
enternasyona l  bir ödev olduğu inancındadı r. 

Sovyet halkı ,  leni n in  Partisi Büyük Oktobrun yaktığı komünizm meşa
lesiyle insanl ığın kurtuluş yolunu aydınlatıyor. Birçok halklar bu yolu izli
yerek hedeflerine u laştı lar. Bu yol komünizm yoludur. Ve emekçi insan l ık  
iç in  başka ku rtu luş yol u  yoktur. 

Yaşaşın Büyük Oktobr Sosya l ist Devrimin in  50. yı l ı ! 
Yaşas ın  Sovyet Sosya list Cumhu riyetleri Birl iğ i !  
Yaşasın Büyük zaferlerin teşkilÔtçısl.  - Sovyetler Birl iği  Komünist Partisi ! 
Yaşasın Marksizm-leninizm ! 

Kasım 1967 
TORK/YE KOMONIST PARTiSI M ERKEZ KOMITESI 
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Bildiri 

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, komünist ve işçi partilerin in 
1968 Şu batında Buda peştede d üzenleyecekleri konsultatif buluşma hak
kındaki kararı memnunlukla karş ı lamıştır. 

Ortak a maçl a r  uğru nda, özell ikle emperyalizme karşı mücadelede bütün 
devrimci, barışçı ve anti-em peryalist kuvvetler, a rasında birl iğin, enter
nasyonal dayanışmanın kuvvetlend i ri l mesi özell ikle bugün büyük bir önem 
taşıyor. Bu dôvanın  çözüm yol lar ın ı  ve i mkônlarını birl ikte incelemek, 
komünist ve işçi parti lerin in  bugün başlıca enternasyonal ödevidir. 

Komünist ve işçi pa rti lerin in  son 1960 danışma topla ntısından sonra 
mi l letlerarası d u rumda meydana gelen önemli gel işmeler, birl i kte ince
lenmesi, çözülmesi gereken yeni meseleler geti rd i ;  emperya lizmin, özel
l i kle Ameri ka n ve Batı Alman emperya l istlerinin barışı, halkların güven
l iğ ini ,  bağ ımsızl ıkların ı ,  kaza n ı l m ış demokratik haklarını  ciddi su rette 
tehdit  eden türlü provokasyonları ,  Viyetnam halkına karşı g i rişi len ca nice 
harbin sürüklendiği tehlikeli  istikamet mi l letlerarası komünist hareketini 
kollektif düşün meye ve kollektif tedbirler a lmaya çağ ı rmaktad ı r. 

Biz Türk komünistleri, yeni bir  dan ışma toplatıs ının mi l letlerarası komü
nist ve işçi hareketinde birl ik ve daya nışmanın kuvvetlendi ri lmesine, em
peryalizme, gericiliğe, faşizme karşı, halkların mil l i  ve sosyal kurtu luşları 
u ğ ru nd a  m ücadelede bütün devrimci, barışçı ve a nti-emperya list kuvvet
leri n daha sıkı bi rleşmesine ya rd ı m  edeceğine inanıyor ve da nışma top
lantısı fikrin i  hara retle destekliyoruz. 

Onüm üzdeki Buda peşte konsultatif bu luşması, komün ist ve işçi parti
leri n in  yeni bir danışma toplantıs ın ın  gerçekleşmesi yolunda büyük bir 
ad ımdır  ve mi l letlerarası komünist ha reketi için m üstesna bir önem taşı
m a ktadır. TKP, proletarya enternasyonalizmine bağlı  bütün kardeş parti
lerle birl ikte, Buda peşte konsultatif buluşmasının başarısı için el inden 
gelen her şeyi yapmaya hazı r olduğunu bel i rtmeyi bir vazife b i l i r. 

TURKiYE KOMONiST PARTiSi MERKEZ KOMiTESi 
1 2. 12 . 1967 
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Büyük Oktobr Sosyalist Devriminin 50-inci yıldönümünde Türkiye Komü
nist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Yakub Demir yo/daşln Mos
kovadaki emekçi miting/erinden birinde verdiği söy/ev: 

Değerli yoldaşl a r !  

Büyük Oktobr Sosyalist Devrimin in  50-inci yıldön ü mü n de sizleri, Türk 
komünistleri adı na, bütün Türk emekçi lerin in  d e  içten d uygularını  ifade 
ederek, hararetle kutlarım. 

Elli yıl önce Rus işçileri, büyük Lenin ' in  kurduğu ve yönettiğ i  Bolşevi k 
Pa rtfsinin önderfiğ i a ltında zulüm ve sömürü düzeni n i  yıktılar, işçi ve köylü 
egemenl iğ in i  kurdular, tarihte görülmüş devri mlerin en büyü ğ ü n ü  gerçek
leştirdiler, ve yalnız Rusya halkları n ı n  deği l ,  bütün insanl ık  tari h i n i n  
gelişme seyrini  değiştirdiler. Dünya emekçileri n i n  bu müşterek bayramın ı ,  
Oktobrun yaratıcısı olan,  sosyalizmi yeryünde i l k  defa gerçekleştiren, 
komünizmi kurmakta olan Rus işçi leri, sovyet halkı  a rasında kutla mak 
bizim için büyük bir  şereftir. 

El l i  yıl g ib i  n isbeten kısa b ir  zamanda, her türlü engellere rağmen, 
tarihte eşi görü lmemiş bir hızla sosya l, ekonomik  ve kültüre l  hayatın her 
a la n ı nda elde ettiğ in iz olağanüstü başa rı ların g u ru ru n u  biz de sizin l e  
duyuyoruz. Gerçekleştirdiğ i n iz idea l,  Lenin ' in  ideali ,  bizim d e  u ğ runda 
mücadele ettiğimiz büyük idealdir. 

Sovyetler Birl iğ in in, başarı ları, sizlerin her başarın ız  bize sadece g u ru r  
vermiyor, mücadele azmimizi, i rademizi besliyor. B u  başarılor d ü nya 
emekçilerine, kurtu luşları içi n emperyalizme karşı savaşan halklara en 
büyük yardımlarınızdır. 

Emperya lizm, cançekişme tepinmeleri içi ndedir. Gittikçe azgınloşması 
bundandır. B u n u n  içindir ki, d ü nyanın çeşitli bölgelerinde harp ateşleri 
tutuşturuyor, yeni bir d ünya harbin i  körük lüyor. Amerika n emperya l izmin i n  
Viyetnam h a l kına karşı g iriştiğ i  canice harp v e  yeni bir  d ünya harbini  
körüklemesi bir kuvvet bel irtisi o lmaktan çok uzaktır. 

Büyük Oktobr Devrimi  emperya l izmin boyunduruğu altında in leyen ha l k
ları uyandırd ı ,  mi l l i  kurtuluş hareketleri ne hamle verdi. 

1919 yılında Türk halkı istilacı emperyalist kuvvetlere karşı ayaklandı. 
Sovyet Rusya, o zaman yaba ncı müdahaleci lere ve gerici genera l /ere karşı 
a ğ ı r  şartlar a ltında savaşmasına rağ men, Türk halkını  bütün i mkan l a riyle 
destekledi, onun emperyalizme karşı zaferinde kesin bir etken oldu. Türk 
halkı Sovyet halkının bu yardımların ı  ve daha sonraları, Türkiyeni n  ekono
mik kalkı nması, ekonomik  bağımsızlığ ın ın  sağl an ması için yaptığı yardım
ları,  emperyal izmin ve gerici çevrelerin bütün gayretlerin e  rağmen, u nut
madı,  u n utamaz. Amerikan ın  sözde «yard ı m»ları n ı n  köleleştirici sonuçla rı n ı  
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gördükçe. Sovyet yardımlarının gerçek değerin i  h a lkımız daha iyi a n la 
m a ktadır. 

Türkiye Komünist Partisi 47 yı l  önce. mi l l i  kurtuluş y ı l larında doğdu. 
ve 44 yıldır i I legal şartl a r  a ltında çal ışıyor. Mil l i  kurtuluş savaşı sıra la
r ında Türk ve işçi s ınıfı sayıca da. teşkilôtça da zayıftı. Mi l l i  ku rtuluş  
m ücadelesinde idareci l iği  ele geçiren mi l l i  burjuvazi zaferden sonra 
kapitalist gelişme yolu n u  tuttu. Bu yol memleketi mizi yeniden emperyaliz

min ekonomik ve politi k nüfuzu alt ına sürükledi. 

Fakat Tü rkiye işçi sı nıfı bugün k ı rk yı l  önceki işçi sı n ıfı değ ildir. Sayıca 

olduğu gibi  teşkilôtça da kuvvetlenmiş. memleketin sosyal ve politik haya
tında önemli bir etken olmuştur. Türkiye işçi sınıfı bugün memleketimizde 
sertleşen a nti-emperyalist mücadelede öncü bir  rol oynamaktadır. 

Sovyetle r  Birliğinin ve diğer sosyal ist memleketlerin sosyalizm ve komü
n izm yolunda elde etti kleri büyük başarıları Türk halkından gizlemek artık 

kolay olmuyor. Büyük Oktobrun dôvası halkımız a rasında hızla yayı lmak
tadır. Halkımızın Sovyetler Birliğine karşı duyduğu hayranl ık  ve sempati, 
emperyalizme karşı duyduğu kin ve nefretle birlikte artıyor. Sovyetler Bir
l iğinde komünizm yolunda elde edilen büyük ekonomik, telmik ve kültürel 
başarı ları n. Sovyet hükümetinin barışçı, ezi len halklara yard ı mcı dış politi
kasın ı n  bunda büyük rolü vardır. 

Emekçi insanl ık  Büyük Oktobrun açtığ ı  yolda son zafere doğru i1erliyor. 

Yaşaşın Büyük Oktobr Sosyal ist Devrimin in  SO-inci yıldönüm ü !  

Yaşasın Büyük Oktobrun v e  yeni hayatın yaratıcısı kahraman işçi s ın ıfı 
ve Sovyet'  halkı ! 

Yaşasın lenin'in büyük partisi - Sovyetler Birl iği Komünist Partisi i 
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