
YENİçAG 
• Georges Cogniot: Emperyalizm ve ulusal ödevler 

• Şafik Handal: G. Amerika devrimcilerinin kıta stratejisi 

• V, Terehof: Sosyalizm ile kapitalizmde ekonomik gelişme 

MAR KS VE ZAMANıMız 

Devrimci fikirlerin zaferi 

KOMlJNIST VE ıŞÇı PARTILERINDE 

Fransada öğrenci hareketi 

EMPERYALIST SALDıRısıNA KARŞI 

Savaşan bir halkın toprağında 

Dünya kamuoyu saldırıya karşı 

OZEL SAYFALARıMIZ 

- Türkiye Komünist P·artisi MK.-nin, yüksek öğrenim gençliğinin 
eylemleriyle ilgili çağrısı 

- Bir açıklama 

- Türkiyedeki sosyal-ekonomik süreçlerin incelenmesinde doğru 
metodoloji 

6(48) 
Haziran 

1968 

B A RI Ş  V E  S O S Y A LI Z M P R O B L E M L E Ri 

TÜSTAV



B u  say ıd a: 

Georges Cogniot 

.. Moris Torez Enstitüsü .. Yürütme Kurulu Başkanı 

Şafik Handal 

Salvador Komünist Partisi MK Politbüro üyesi 

Valentin Terehof 

«Barış ve Sosya lizm Problem leri .. Dergisi Yazı Kuru l u  yardımcılarından 

TÜSTAV



Bütün ülkelerin proleterleri, bir/eşiniz! 

YENi 
ÇAl 

6 (48) 

Hazi ran 

1968 

Komünist ve işçi parti lerin in  teori ve enformasyon dergisi 

Enternasyonalizm ve komünist partilerinin ulusal 
ödevleri 

Georges Cogniot 

«Miras payım ne güzel, sonsuzluğa uzanan, 
Zaman benim servetim, tar/amd" benim zaman." 

«Batı-Doğu Divanı» derlemesinden Göthe'n in  bu satırları her şeyden 
evvel Karl Marks' ı n  eserleri iç in doğrudur. Marks'ın düşüncesi zamana 
hükmetmekted i r. Doğ umundan yüzel l i  yıl sonra, onun durmadan gelişen 
ve zenginleşen bi l imsel doktrin i  dünyanın temeli, mayası olmakta devam 
ediyor. 

Içinde yaşadığ ımız devrin politikasının ve tarihsel gelişmesin in başlıca 
sorunlarından biri , emekçilerin enternasyonal dayanışması i le u lusal 
duygu a rasındaki i l işk id ir. Bu i l işkiyi en iyi Marksizm aydınlatmaktadır. 
Komünist olmak, aynı zamanda hem fedakôr bir yurtsever, hem de ateşli 
bir enternasyonal ist olmak demektir. 

Bu neden böyled i r? Çünkü komünistlerin u lusal gururla rı, onların yurtları 
ve halkları için besledikleri sevg i, devrimci anlayışları ile bağdaşmaktad ı r. 
Onlar, dü rüst bir şekild� ele a lınd ığı takdirde, u lusal menfaatlerin, bütün 
memleketler işçi sınıfı için ortak olan sosyal izm dôvasının menfaatleri ile 
bi rleştiği gerçeğin in bi l incine varmışlardır. Kişi yurdunu nekadar çok 
seviyorsa, onun o nispette sosya l ist olması gerekl id i r ;  çünkü o yurda bir l ik, 
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kuvvet ve büyüklük sağl ıyan sosyal izmdir. Keza i nsanın sosyalist kan ı ıarı 
nekadar derinse, onun o nispette enternasyonal ist olması beklenir. 

Jaures' in  vaktiyle dediği g ibi : 
«Enternasyonal izmin azı insanı yurdundan uzaklaştırır. çoğu, insanı yur

duna geri döndürür.» 
* 

Marks ve Engels sermayenin uluslararası b i r  kuvvet olduğu fi krinden 
hareket ediyorlard ı .  Onu yenmek için uluslara rası birl i k, işçilerin enter
nasyona l kardeşliğ i gerekirdi. Komünist Partis in in Manifesti'nin şanlı ş iarı 
.. Bütün ü lkeleri n proleterleri, b irleş in iz !» bu anlayıştan doğmuştu. 

Manifest şunları da kaydediyordu : «Burjuvazi dünya pazarın ı  sömür
mekle, bütün memleketlerin ü retim ine ve tüketimine kozmopolit b i r  nitel ik 
kazandırd ı .  Sanayi in  ayakla rı a ltından u lusal zemin i  çekip a lmakla da, 
gericileri büyük bir  üm itsizl iğe düşürdü.» Manevi eylemlerin, fi kri n ürün
leri  bi le enternasyonal ize olmaktad ı r. «Ulusların birbirleriyle her yönlü 
i l işkileri, her yönlü karş ı l ı kl ı  bağ ıml ı l ı kları» gelişmektedir. Bu sayede, pro
leta ryanın savaşı esasında artık «ulusal savaş» değ i ld i r. 

Manifestin yayınlanmasından az b i r  zaman sonraki olaylar, bu arada 
Paristeki 1 848 Haziran Ayaklanması, gerici l iğ in b i r  ü lkedeki zaferin in  diğer 
memleketlerde doğrudan doğ ruya ve ağır sonuçla r doğurduğu gerçeğ in i  
doğru ladı .  

On yı l  sonra, 1 857-1858'de, gerçekten dünya ölçüsünde bir  nitel ik taş ı
yan i lk  ekonomik  buna l ım gel ip çattı. Buna l ım Birleş ik  Ameri kada başladı. 
Sonra Ingi ltereye, ıskandinavyaya, Kuzey Almanyaya ve en son Fransoya 
geçti. Buna l ım ın  etkileri Güney Amerikada Batavyada, Singapurda da 
duyuldu. «Ulusları n bi rbirleriyle her yönlü bağım l ı l ığı» gözle görü lür  oldu. 

Birleşik Amerikada 1861-1 865 yı l la rında gelişen Vatandaş Harbi, eko
nomik olayların enternasyonalizmi bakımından çok i lg i  çekicidir. Bu harp 
pamuk üretim ine çok ağ ı r  bir  darbe vurdu.  Bu olay, o zaman dünyada en 
güçlü durumda olan ingi l iz  dokumacı l ığ ın ı  etki led i .  Ham madde yoklu
ğundan sefaletlerin in  artmasına rağmen, emekçiler özel l ikle Lancashire 
pamuk işçileri, Güney köleci lerine karşı savaşan Amerikal ı larla dayan/ş
malarını ilan etmekten geri durmadılar. 

Uluslara rası Işçiler Birl iğ i 'n in Fransız Seksiyon u kurucu la rın ın  1 865'de 
Pariste yayınladıkla rı i l k  broşürde bu konuda şöyle denil iyordu : «Baskı 
veya özgürlük, otokrasi, aristokrasi ya da demokrasi gibi  sorunlarda har
cadığımız çabalar sonucu olarak, h iç olmazsa bütün Avrupa ve Amerika 
ölçülerinde dayanışmaya ulaşmış bulunuyoruz.» 

Marks, yine bu yönde, Enternasyonal Geçici Merkez Konseyi 'nin Cenevre 
kongresi delegelerine gönderdiği  ta l imatta şunları bel irtiyordu : «Bi rl iğ in 
(Uluslararası Işçiler Birl iği) büyük gayelerinden biri, değiş ik  ü lkeler işçi-
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lerin in, a ra ları nda kardeşlik ve yoldaşlığı yalnız hissetmekle kalmayıp, aynı 
zamanda kurtuluşla rı uğrunda tek bir orduda savaşon kardeşler ve yol
daşlar olara k  hareket etmeleridir  ... Gerçekten de, Birinci Enternasyonal, 
g revciler veya lokavta uğramış  işçiler a rasında, s ın ırlar aşırı ve etki l i  
dayan ışma kampanyaları tertipledi. Bu dayanışmalar, Paris meta l işçileri, 
Belçika madenci leri ve Cenevre yapı işçileri a rasında oldu. Enternasyona l ,  
b ir  dökümanı nda Cenevre lakavtı için şunları belirtti : "Bu işçi sorunu hiç 
de geçici deği ld ir, bölgesel bir mesele de deği ld iri dünya tarihini  i lg i len
diren bir  sorundur ... 

Marks ve Bi rinci Enternasyonal, Paris Komünası dôvasın ı  dünya prole
taryasının dôvası hal ine getirdiler. 

Halk lar ve bi rbi ri ne ekonomik bakımdan bağımlı devletler  arasında, 
maddi ve mônevi değerlerin değiş-tokuşunda hızlanma ve derinleşme, 
mi l l i  ayrı l ı kları dereceli o larak  ortadan kaldırma eğ i l im i  g ibi bel irtiler, 
emperyal izm devrinde daha fazla göze çarpmakta ve daha yoğun bir  
nite l ik  a lmaktadır. Ulusal devlet kadrosu kapitalizm iç in g ittikçe daha 
dar gelmektedi r. Halk  yığın lar ın ın yetersiz hayat seviyesi yüzünden, mi l l i  
pazar artık üretilen mal lar ın  hepsin i  ememez olmuştur. Ulusa l  yaşantın ı n  
değişik bel i rtileri ve süreçleri, her alanda, ayrı ayrı halk ları n  çaprazlaşan 
etkileri ve karş ı l ı kl ı  eylemlerin in  sonuçları olara k  kendini  göstermektedir. 

Lenin şunları tesbit ediyor :  «insanl ığ ın ,  bütün ekonomik, politik ve 
mônevi hayatı daha kapital izmde g ittikçe artorak enternasyonal ize olmak
tadır. Sosya lizm onu tamamen enternasyonalleştirecektir ... 

Bunun içindi r  ki, proletarya enternasyonalizmi daya nışması Lenin zama
nında ve devrimizde, Marks zamanınkinden çok daha büyük bir  zorun
luktur. 

Proletarya enternasyonalizmi, evvelô, ha lkların, barış içinde işbirl iği 
fikirlerini kapsamaktadır. Fakat ödevleri bununla sınır/anmaz. Onun esası, 
bütün emekçilerin, sosyalizm ve komünizmin zaferi için dünya ölçüsünde 
çaba larını bi rleştirmektedir. Emperya l izme karşı yürütülen deva ml ı  ve çetin 
savaşta, zamanımızın üç büyük devrimci gücünü, yani sosya l ist devletler 
topluluğunu, eski sömürge halklarının ve bağımlı ü l keleri n mi l l i  kurtuluş 
hareketi ni, kapitalist memleketlerdeki işçi hareketini birleştirmektedir. 
Bugün, dünya devrimci sürecin in bu üç temel elemanını  bir a raya getirme 
programının dış ı nda proletarya enternasyonal izmi tasavvur edilemez. Bu 
program, Lenin' in şu şiarın ın  gel işmesid i r :  "Bütün ü lkelerin proleter/eri ve 
ezgi a lt ındaki ha l klar, birleşiniz!» 

Tarihsel olaylar bu stratej ik  hattı tamamen doğrulamışt ı r. Mi l letlerarası 
durum, Viyetna m  Emekçi ler Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Le 
Zuan yoldaş ın ded iği g ibi ,  "Emperyalizme, en başta Amerikan emperya
l izmine karşı birleşik bir dünya cephesinin kuru lmasını kaçın ı lmaz kı lmak
tadır». Deneyler, emperya l izmin özel l i kle Ameri kan emperyal izminin sald ı r-

26 391 

TÜSTAV



ganiık ve avantürizmin in ,  kapital izmin genel bunal ımı genişlediği ve çel iş
meleri ağırlaştığı oranda, a rttığını  gösteriyor. Emperyal istler günden güne 
daha fazla provokasyon lara ve askeri müdahalelere başvuruyorlar. 

Viyetnama karşı en barbar bir sald ırı harbine g irişmiş bulunan Amerikan 
saldırgan ları n ın  Kübaya karşı provokasyonları n ın  da ardı arkası kesi lm i 
yor. Oteki Güney Amerika memleketlerine karşı da devaml ı  b i r  sızma pol i
tikası yürütülüyor. Orta-Doğuda i lerici Arap hükümetlerine karşı, aracıları 
eliyle, harp açıyorlar. Batı Almanyada intikamcı ları teşvik edenler, Japon
yayı stratej ik bir üs hal ine getirmeye çabalayanlar Birleşik Amerika yöne
ticileridir. Son zamanlarda Batı Avrupada «Amerikanın meydan okuması" 
sık sık söz konusu oluyor. Bu şekilde, Amerikanın teknik ve ekonomik 
üstünlüğü telmih edi l iyor. Şunu da kaydetmek gerek ki, Amerikan ın  mey
dan okuması, yalnız bazı memleketler için ekonomik sızma ve onlara 
hôkim olma tehlikesi değ i ld ir, bu aynı zamanda halkların bağımsızlık ve 
özgürlüğüne, dünya barışına meydan okumad ır. 

Bununla beraber, Amerikan emperya l izm in in  sa ldırganl ığ ın ın a rtması, 
dünya kuvvet dengesinde son zamanlarda onun yararına bir değişikl ik 
olduğu an lamına gelmez. Fakat bu saldırganl ık, en gerici emperya l ist 
çevreler in ,  tarih çarkını geri çevirme, kaybettikler in i  geri a lma,  kapital iz
min  içinde boca ladığı çelişmeleri askeri serüvenlerle çözme çabalarını 
gösterir. Bundan ötürü, bugün komünistler arasında beraberlik ve dev
rimci kuvvetlerin bir l iğ i  büyük bir önem kazanmaktadır. 

Çin Komünist Partisi yönetici l erin in  kendi lerine özgü bir hareket hattı 
i lôn  etmelerinden, mi l letlerarası komünist konferansıarında çizi len hat i le  
i lg i leri n i  kesmeleri nden ve ayrı l ıkçı b ir  yolda yürümeğe başlamalarından 
bu yana, öteki komünist partileri, dünya komünist hareketinde başgösteren 
zorluklara ve ayrılıklara karşı savaşmaktan geri durmadılar. Bu partiler 

, devamlı olarak şu noktalar üzerinde durdu lar : Emperya lizme karşı savaşta 
ve yiğit Viyetnam halkına yardımda eylem bir l iğ in in  kurulması mümkün 
ve kaçın ı lmazdır. M i l l i  kurtuluş hareketlerin in desteklenmesinde, barış ın 
korunmasında, işç i  s ın ıf ının hayati menfaatleri ve tarihsel amaçları uğrun
daki savaşta da bu birl iğ in  kurul ması mümkündür. 

Nasyona lizm zehri devlet ve parti yönetici kadroları n ın  bil incine işlediği 
zaman, küçük burjuva mi l l iyetçi darl ığı devlet pol itikası ha l ine geldiği 
ve halkın geri ka lmış kısm ın ın  görüşleriyle birleştiği zaman, tehlike bil
hassa büyüktür. Lenin,  daima, "Proletaryanın,  burjuva nasyona l izmi ile 
- en küçük ölçüde bi le olsa - bulaşmasına karşı uzlaşmaz şeki lde savaşa" 
çağırıyordu. 

Yaşadığımız devirde sosya l ist topluluğu politik, ekonomik alan larda ve 
savunma bakımından kuvvetlendirmek zorunluğu özellikle kendin i  göster
mektedir. Koskoca anti-komünist propaganda makinesin in ,  sosyal ist ülkeler 
birl iğ in i ,  dünya komünist hareketini zayıflatmak ve i lerici güçleri parça
lamak maksadiyle son zamanlarda gayretlerin i  a rttırdığ ın ı  görüyoruz. 
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Bu şartla r  altında birl iği kuvvetlendi rme emeli dünya komünist hareketi 
iç in en tabi i  b i r  duygudur. Budopeşte Danışma Konferansıno katı lan par
ti ler, b irl iğ in kaçın ı lmazl ığına derinden inanıyor ve yeni bir  mi l letlerarası 
danışma toplantıs ın ın yapı lmasını  istiyorlard ı .  Bu partiler, 1 968 y ı l ı  Kosım
Ara l ı k  ayları nda, komünist ve işç i  parti leri konferansın ın hazırlanmasın ı ,  
m i l letlerarası hareketin birl iğ i  için sağ lam bir dayanak olara k  kabul edi
yorlar. 

Sovyetler Birl iği Komünist Partisinin kahraman Viyetnam halkına yaptığ ı  
maddi  ve pol iti k yard ım, enternasyonal dayanışma konusunda par lak  bir  
örnektir. 

Sovyetler Birl iğ i  Komünist Partisi, sömürgeci baskıs ına ve yeni-sömürge
ci l iğe karşı savaşan halkları desteklemek, u lusal bağı msızl ık larını kazan
mış halk larlo her yönlü işbirl iğ in i  geliştirmek, dünyanın her tarafında 
ha lkların anti-emperya l ist cephesini kuvvetlendirmek için onlarla her 
bakımdan işbir l iği yapmak konularındaki kararl ı l ığ ın ı  her fı rsatta açığa 
vurmaktadır. Ayrıca, kapita l ist memleketlerdeki emekçilerle ve onları n  
örgütleriyle kardeşçe i l işki lerin i  gel işti rmekte ve  kuvvetlendi rmekted i r. 

Sovyetler Birl iğ i  tarafından uygulanan barış içinde yanyana yaşama 
politi kası, proletarya enternasyonal izminin prati kte gel işmesine elveriş l i  
şartlar yaratmaktadır. Sovyetler Birl iğ i ,  barış içinde yanyana yaşama poli
t ikası sayesinde, ekonomi k  ve teknik gücünü devaml ı  su rette arttırma 
imkanın ı  bulduğundan, mil l i  ve sosyal kurtu luşları için savaşan halk ıara 
daha çok etki l i  ya rd ımlarda bulunmak fı rsatın ı  do elde etmektedir. Bun
dan ötürü, barış içinde yanyana yaşama pol itikasın ın ,  tarihsel gelişmeyi 
dondurmak ve dünya ölçüsündeki kuvvetler dengesinde emekçilerin ve 
ezi len halk ların  zararına bir çeşit statüko yaratmakla h iç  de i lgisi yoktur. 

Lenin, 1 921 Mayısında şunları söylüyordu: .. Şimdi, dünya devrimci hare
keti üzerinde başlıca etkimizi ekonomi politikomızia yapıyoruz . . .  Dünya 
ölçüsündeki savaş bu o lana oktarı lm ıştır. Bu meseleyi çözebild i k  mi, dünya 
ölçüsünde güvenle ve kesin l ikle kazanacağız ... 

Sovyetler Birl iğ in in  ekonomik gücünün artması ve aynı zamanda Sovyet 
yurttaşların ın  hayat seviyesinin ve sosya l ist demokrasin in gel işmesi, Sovyet 
m i l l i  politikası n ın başarı ları ,  Sovyet b i l imin in zaferleri vb. komünizm fikri
nin çekici gücünü artı rmaktadır. Sovyetler Birl iğ in in insan l ığ ın  ku rtu lu
şuna yaptığ ı  en büyük hizmet komünizmi kurmasıd ır. 

Sosyal ist sisteme dahi l  ü l keler ha lkları aras ındaki  i l işki lerde proletarya 
enternasyonalizmin in yüksek bir  şekli gelişmekted i r. Sosya l ist enternas
yonal izm sermayenin boyunduruğundan kurtu lmuş kardeş halkların i l işki le
ri nde sağ lam bir temel olmuştur. Söz konusu olon, artık yalnız bir  şiar 
veya f ik ir değ i l ,  yeni tip bir  ekonomik ve politik i l işkidir. Sosyal ist toplu luk  
birl iğ in i  kuvvetlendi rme işi, gönü l lü lük, eş itl i k  ve  karş ı l ık l ı  menfaat pren
siplerine dayanı larak gerçekleşti ri lmektedir. Komünistler, Sovyetler Bir l i
ğine karşı tutum şekl in i  enternasyonal izmin mihenktaşı kabu l ediyorlar. 
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Yanoş Kada r yoldaş, Sovyetler Birliğ i Komünist Partis inin XXiii. Kongre
sinde haklı olarak, «Anti-sovyet bir komünizm yoktu, yoktur ve hiçbir 
zaman da olmıyacaktır.» dedi. 

* 

Sovyetler Birl iğinde komünizmin kurulması, işçi hareket in in  mi l l i  ve 
mi l letlerarası ödevleriyle tastamam uygunluğun örneğ idir. Marksizme mi l l i  
n ih i l izm kadar  yabancı olan b i rşey yoktur. 

Marks ve Engels' in, «Komünist Partis in in Manifesti»nde, «Işçilerin vatanı 
yoktur» demiş olmalarına bakarak, belki itiraz eden olabil i r. Ne var ki, 
bu sözün gerçek mônasını  an l ıyabilmek için fazla zeki olmaya ihtiyaç 
yoktur. Bu söz, işçi s ın ıfı n ın  mi l let içinde lôyık bir yer almasın ı  egemen 
sın ıf ın reddettiğ i ,  onu malı g ibi sömürmek ve hôkimiyeti a ltında tutmak 
istediği  an lamındadır. Daha evveL, Fransız fi lozofu Auguste Conte da aynı 
yönde yazmış, çağdaş proleterlerin mil let içinde «kamp kurmak» zorunda 
b ı rakı ldıkların ı ,  durumlar ın ın  kent içinde veya dolaylarında kamp kurmuş 
göçebelere benzediğin i  yazmıştı. 

Marks ve Engels sözü geçen förmül leri n in  gerçek a nlamın ı  kendi leri 
şöyle tesbit etti ler :  «Komünistleri, vatanı ,  mi l l iyeti silkip atmak istemekle 
yeriyorlar. Ama işçilerin vatan ı  yoktur. Onlar sahip olmadıkları bir şeyden 
yoksun olamazlar. Zi ra her memleketin proletaryası ilk ödev o larak politik 
iktidarı elde etmeye çal ışmal ı ,  m i l l i  sınıf durumuna yükselmeli, bizzat m i l 
let  olarak teşekkül etmelidir. O, kel imenin burjuva an lamıyla olmasa da ,  
hô lô  bu yönden mi l l id i r." 

Bu derin kavramlarla dolu cümleler, olumlu bi r düşünceyi açığa vur
maktadır :  Proletaryan ın  burjuva mi l l iyetçi l iği  i le hiçbir ilişkisi yoktur. Fakat 
m il l i  haysiyetten vazgeçmek şöyle dursun,  onun hedefi bu mi l l i  haysiyeti 
elde etmek ve aynen demokrasiYi elde etmeyi gaye edindiği  g ibi kend isi 
m i llet olarak  teşekkül etmektir. 

Mi l l i  mesel e Marks i le  Engelsi devaml ı  olarak meşgu l  etmiştir. Onlara 
göre, b i r  devrimci için mihenktaşı ,  ezi lmiş mi l letlere karşı tutumudur. Dev
rimcin in i nançla r ın ın derin l iğ i  ve sağlaml ığı  bununla ölçülür. Marks, En
gelse yazdığ ı  5 Temmuz 1 870 tarih l i  mektubunda, genç bir  Rus devrimci
s in i  Polonyaya karşı tutumu hakkında sorular sorarak nası l  «yokladığı nı» 
anlatır. 

Polonya sorununun yanıs ı ra,  Bi rinci Enternasyonal'in önder yöneticileri
nin dikkati n i  çeken ı rlanda sorunu idi .  Marks, 28 Mart 1 870 ta rih l i  Gizli 
Tebliğ'de şun ları yazıyordu : «Başka halkı esir eden bir  halk kendi öz z in
cirlerini sağlamlaştırır. Bundan ötürü, Mil letlerarası B i rl iğ i n  (Işçi ler) i r
landa sorunu hakkındaki tutumu çok açıktır. Ingi l iz  işçi s ın ıfı n ı n  ku rtulu
şunun peşin şartı, zora dayanan mevcut beraberl iği ,  yan i  ı rlandan ın  köle
l iğ i ni ,  mümkünse eşit ve özgür bir konfederasyon hal ine getirmek ve 
gerekliyse bunu tam ayrıl ığa çevirmektir." 
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Marks, mi l l iyet prensipini  bu şekilde doğruladıktan sonra, onu Pru
don'un etkisine karşı devamlı  savaşta kul landı. Bi l indiği  g ibi ,  Prudon, 
ıtalyan ın  birleşmesine korşı çıkıyor, Polonya sorununu küçümsüyor, bütün 
Avrupada mi l l iyetleri ezen «Mukaddes Ittifak» sistemin in ayakta tutulma
sını istiyor ve Bi rleşik Amerikadaki Vatandaş Harbinde Güney kölecilerini 
destekl iyordu. Prudon'un mil l i  meseledeki tutumu, 24-25 Kasım 1 965'de 
Brüksel lJniversitesinde toplanan ta raftarlarına en çok zorlu k  veren b i r  
nokta oldu. 

O devirde, i .  Enternasyona l döneminde kapita l izm henüz emperyalist 
aşamasına g irmemiş olmakla beraber, Asya ve Afrikada halklar sömür
gecilerin baskısına kurban g idiyorlardı .  Enternasyonal' in B i ri nci Kongresi, 
Çinde «Ta ipingler» diye adlandırı lan köylü ayaklanmasının ezi ld iğ i  gün
lere rasladı .  Engels, bu ayaklanmayı, «Çin mi l l iyet in in muhafazası iç in 
ulusal savaş» diye niteledi .  Beş yı l  evvel de, Hindistanda «Sipeylerin» 
ayaklanması kan içinde boğulmuştu. Cezayir köylülerin in  ayaklanması da 
Paris Komünası günlerine raslamıştı. 

Bütün bu yıl lar boyunca Marks i le Engels, sömürgeci lerin burjuva 
uygarl ığına özgü korkunç i kiyüz lü lük ve barbarlığı herkesin önünde açığa 
vurdular. Hindistan ve Cezayirdeki efendi lerin tutumunu yerd i ler. Kapita
l ist ü lkelerdeki işçi sınıfı i le sömürge ve yarı sömürge memleketlerde 
ezi len yığınların bir l iğ i  hükmü, Marksizmin kurucula rının bu fikirlerinde 
tohum hal inde vardı .  Bu f ikri daha sonra len in  formüle etti. 

Marks ve Engelse a it olan büyük başarı, bi rçok eserlerinde, ı rlanda, 
Ba lkanlar, Polonya ve daha başka ü lkelerde mil l i  kurtuluş hareketlerin i  
i ncelemeleri, m i l let ve  mi l l i  hareketler teoris in in temel prensiplerini tesbit 
etmeleridir. Marks ile Engels, i l k  defa, m i l letlerin, feodal izmin dağ ı l ı p  
çökmesi ve kapitalizmin gelişmesi devrin i n  tarihsel gel işmesi içinde doğ
duklarını, b i r  m i l letin başka bir  mi l let tarafından sömü rülmesi ve ezi lme
sin in kapita l i st düzenin ü rünü olduğunu ispat ettiler. «Manifesto. te şöyle 
deniyor: «Insan ın insan tarafı ndan sömürülmesine ne derecede son veri
l i rse, bir m i l letin başka bir m i llet tarafı ndan sömürülmesine de o derecede 
son verilecekti r. B i r  m i l letin kendi yapısındaki s ın ıfsal karşıt l ık larla bir l ikte, 
m i l letlerin a ra larındaki düşmanlıklar da sona erecektir.» 

Bunun i çind i r  ki, Marksizmin  klôsi kleri, m i l l i  meseleyi, p roletarya dev
r imi  ve proletarya d iktatorası genel sorunların ın  b i r  parçası olarak  ele 
a l ıyorlardı. Marks ile Engels, proletaryanın mi l l i  ve mi l letlerarası ödevleri 
a rasında birl iği kurdular. 

Emperyal izm devrinde mi l l i meselenin önemi daha da a rttı. Marks i le 
Engelsin mi l let ve mil l i  kurtuluş hareketleri hakkındaki öğretileri lenin  
tarafı ndan gel iştiri idi .  

Emperyalist devletlerin kuvvete dayanan s in ik politi kasını n  al ıp yürü
düğü bir dünyada, mi l letlerin kader/erin i  kendileri tôyin etmeleri prensi
p in i  ilôn eder ve pratikte uygula rken, lenin, Marksizmden hareket edi-
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yordu. Daha 1917'de Fransız hükümeti Almanyayı parçalamak ve bir Ren 
devleti kurmak için Rusyanın desteğ ini kazanmıştı. Buna karş ı l ı k, Fransa, 
Çarlık Rusyasını Batı s ın ı rlarını istediği gibi tesbit etmekte serbest b ıra
kocaktı. Bu, Polonyayı satmaktan başka bir anlam taş ımıyordu. Altı ay 
önce, yani 1916 Hazironinda Ingi ltere, Rusya ve Fransa i le anlaşa ra k  
başka bir avın, Ya kın-Doğu memleketlerin in  paylaş ı lmasını öngörüyordu. 
Kayzer Almanyası da, Belçikayı, Fransanın kuzeyin i  ve Slav hal kla rını 
yutmayı pıônlaştırıyordu. 

Işte bu dünyada, Lenin Marksizm adına yeni bir halklar  hukuku iıan 
ediyordu. Ama büyük devletler haıa sömürge düzenin in sars ı lmazl ığ ına 
inanıyor ve onu kanuni göstermeye ça l ış ıyorlardı . .. Cumhuriyetçi» Fransa, 
.. Insan hakları» Fransası bile, Ernest Renan gibi filozofları eliyle, sömürge
ci l iği  doğru ve haklı göstermeye uğraşıyordu. Renan şunları yazıyordu : 
.. Aşağı ı rktan bir  ü l kenin, ona hükmetmek üzere, üstün b i r  ı rk ta rafından 
işgal ed i lmesinin sarsıcı bir yönü olmamal ı  . . .  Eşit ı rk lar a rasındaki sal
d ı rı lar  suçlanmal ıd ır. Ama aşağı ı rkıa rın  yahut melezierin üstün ı rkla r 
tarafından ıs lah edilmeleri insan l ığ ın  a l ı nyazısına uygun bir  durumdur.» 

Emperya lizmin bu vahşet ve barbarl ığı karşısı nda, mi l letlerin ve ı rkıarın 
eşitliğ i gibi insaniyetçi prensipleri savunmak onuru Marksizm-Leninizme 
a ittir. 

Lenin, her m i l letin kendi kaderin i  tayin hakkını i lan ederken, Bauer ve 
Renner gibi Ik inci Enternasyonal ' in oportünist l iderlerin in  «mi l l i  kültür 
özerkl iği» dedikleri p rogramına karşı da savaşmak zorunda kalıyordu.  Bu 
l iderler, mi l letlere kü ltür hayatı i le i lg i l i  meselelerini çözme hakkı tanıyor, 
ekonomi k  ve pol itik i ktidarın tümünü egemen mi l letin yönetici s ın ıflarının 
el inde bıra kıyorlard ı .  Lenin, aynı zamanda, Roza Lüksemburg'un hata 10-

rına benzer .. sol» hata lara karşı da savaşıyordu. Bunlar, mi l letlerin kendi 
kaderlerin i  tayin etme şiarının, cüce - devletlerin doğmasına ve devrimci 
güçlerin parçalanmasına sebep olacağ ın ı  iddia ediyorla rd ı .  

Lenin haklı çıktı. Bütün yeni zamanlar tarihi, milliyet fikrinin canlılık ve 
d ina mizmini göstermektedir. Kaderin i  kendi tayin etme prensipi üzerinde, 
Asya ve Afri kada düzinelerle devlet kuruldu ; böylece devrimci kuvvetler 
hayli kuvvetlendi, ve güçlü bir destek gördüler. 

Mi l l i  meselen in  Leninci çözümü, komün ist ve işçi partilerine, ezilen mi l
Jetleri, kapita l izme karşı demokrasi, barış ve sosyal izm savaşına çekme 
imkan ın ı  sağladı. 

* 

Fakat mi l l i  mesele ya ln ız eski sömüfge halk ları için çözüm bekliyen bir  
mesele değ i ldir. Mi l l i  meseleler, kapitalist ü lkeler işçi sı nıfı ve komün ist 
partileri için de daha az önemli deği ld ir. 

istisnasız, bütün büyük kapitalist memleketler halkların ın  muhtaç olduğu 
yeni bir u lusal uyanış ve kalk ınmadır. Bu da ancak  sosya

'
list devrim 

yoluyle mümkündür. 
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Bu halk lar b i r  kara rsız l ık ve mantıksız l ı k  ortamında yaşıyorlar. lJretim 
gücleri hızla artıyor. Işgücünün verim l i l iğ i  daha da büyük bir hızla yüksel i 
yor. Fakat toplumun sosyal imkan lar ın ın  bu a rtışından ya ln ız  b i r  avuç 
insan yararlan ıyor. Hesaplar  B i rleşi k  Amerikada 30-70 mi lyon a rasında 
yoksul i nsan ın  bulunduğunu gösteriyor. Fransada 12, Japonyada 60 mi lyon 
a i le s ık ınt ı  içinde yaşıyor. Gel irler a rasındaki fark bütün ü lkelerde a rtma 
eğ i l im i  gösteriyor. Ekonomi, enfıasyonla işsizl ik a rasında bocalıyor. Bütün 
ekonomik  kararlar, hemen de her memlekette harp sanayi i nden büyük 
menfaatler sağ layan b ir  avuç tekelci yararına a l ın ıyor. 

M i l letler, b i l im ve tekniğ i n  gel iş ip serpi ld iğ i  b i r  çağ ı n  imkanları ölçü
sünde, ekonam ik  ve politik kuru mlar, hayat ve çal ışma şartları istiyorlar. 

Mi l letler bir tekelci ler k l iğ in in  el inde sömürü kaynağı deği l ,  tarihsel 
yaratıcı l ığ ın  konusu olmak, tam haklara kavuşmak ve kaderlerini istedik
ler i  g ib i  tayin etmek istiyorlar. Bu kurtuluşun adı sosya l izmdir. Mayakovski 
şöyle d iyordu : «Yurdum, kutlanm - bu ha/inle - seni, ama üç kere -

gelecektekini . . .  " 

Sosyal izm, özel l ik le Sovyetler B i rl iğ i ndeki uygulanmasiyle halk lara mora l  
ve pol it ik birl i kle beraber, maddi  refah, kültür, b i l im, kudret ve yücel ik  
verebileceğ in i  gösterdi. Zamanımızda, öngörür ve sisteml i  b i r  yurtsever
l iğ in  sosya lizme doğru götürmemesi imkansızd ı r. 

Bundan ötürü de komünist partileri gerçek ulusal partiler k iml iğ inded i r. 

Devrimciler, örgütleri n in  önünde duran  mi l l i  ödevlerin önemin i  çoğu 
zaman tümüyle kavramış  değ i l lerdir. Anarşist eği l im l i  goşizm, anarho
send i ka l ist gelenekler, çığ ı rtkan «devrimci» cümleiere düşkünlükler bir 
yandan, oportünist s ın ı rl ı l ı k  ve dar korporativizm ruhu öte yandan mi l l i  
sorumlu luk duygusunu dumura uğratmışlard ı r. Netekim, italyadan göçe 
zorlanan işçiler yurtlarını ıanetlerlerd i .  Ve eskiden Fransada «bayrağı 
çöplüğe atma» çağrıs ında bulunanlar vard ı .  

işç i  s ın ıf ına objektif mi l l i  ödevler bi l incin i  aş ı lamak kamünist parti lerinin 
tarihsel b i r  başarıs ı  o lmuştur. Işçilere, proletaryan ın  kapita l izmi gömmek 
ve sosya l izmi kurmak ödeviyle yükümlü olduğunu ısrarla an latarak, komü
n ist parti leri , işçi s ın ıfı n ı n  aynı zamanda bütün mi l leti n  tarihsel menfaat
lerin in  ifadecisi olduğun'I. dolayısiyle de milleti n geçmişte yığdığı bütün 
değerlerden sorumlu luk taşıd ığ ın ı ,  bütün halk ın hal  ve geleceğ in i  düşünme 
ödevin i  yükümlendiğ in i  göstermekted irier. Işçi s ın ıf ın ın partisi mi l let in  
çal ışan ve düşünen bütün temsi lcilerin i  safla rına davet etmekted i r. Ve 
görüyoruz ki, n ice büyük yazar, ressam ve bi lgin ler, yani m i lletin iftiharı 
o lan insan lar  komünist parti lerin in  saflar ına katı lmaktadırlar. 

Fransız Komünist Partisi daha 1 926'da ve Li l le Kongresinde cesaretle 
mi l l i  menfaatleri savunmaya başladı, ve Amerika l ı  Şaylok' lann(l) ha rp 
borcu ödemesi diye Fransız emekçi leri n i n a l ı nterinden mi lyonlar sızdır-

(1) Şaylok :  Şekspir'in .,venedik taciri» ad l ı  eseri n in  kahramanı .  
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malarına karşı durdu. Uç yıl daha evvel Ruhr bölgesinin işgal i  sırasında, 
Fransız Komünist Partisi bu olaya karşı tek başına ve cesaretle d i ki ld i .  
Z ira FKP-ye göre bu işgal  Almanyada şavi n izmi ,  aşırı-mi l l iyetçil iği ve 
intikameı elemanları kuvvetlendirmekten başka b i r  sonuç veremezdi .  

Fransız Komünist Partisi, Fransanın menfaatlerini korumaya yönelen bu 
u lusal hattı, Cumhuriyetçi Ispanyaya karşı yapılan faşist saldırı sırasında 
da, Münih faciası s ı rasında da sebatla devam ettirdi. 1 968 yıl ı ,  Münih 
faciasının, yan i  Fransız ve Ingi l iz  burjuvazis in in Hitler karşısında o utanç 
verici ve gayri mi l l i  tutumlariyle Çekoslovakyayı ona tes l im etmelerin in,  
böylel i kle de onun ellerin i  Doğuda serbest bı rakmaları nın otuzuncu yı l  
dönümüdür. O zaman Fransız parlamentosunda bu Münih mil l i  hıyanetine 
yalnız 75 saylav karşı oy kul landı.  Bunla rdan 73-ü komünistti. D iktan ın 
kabulüne karşı memlekette savaşan yaln ız  Komünist Partisi oldu. 

Işçi sınıfının  tarihsel m isyonunun objektif mil l i  karakteri i le işçi yığ ın ları 
a rasında bu misyonun  bi l incine tam ola ra k  varma yetersizliği a rasındaki 
çelişme, özel l i kle 1 934'ten başlıyara k  anti-faşist savaş sırasında Moris 
Torez'in çabaları sayesinde çözümlendi. Bu savaş aynı zamanda anti-faşist 
ve ulusal bir savaş olduğundan, işçi s ın ıfından başka her hangi bir diğer 
sı nıf tarafı ndan güven ve kararl ı l ı kla  yürütülemezdi .  Fransız işçileri, yaban
cılar ve H itler hesabına çalışan faşistler karş ısında, yurdun en soylu 
demokrati k ve insaniyetçi geleneklerin in  mirasçıları ve devameıları olduk
ları b i l incine vardılar.· 

Fransız burjuvazisi o zaman «Hal k  Cephesi o lmaktansa, H itler daha iyi» 
ş iarı i le hareket ediyordu. Fransız Komün ist Partisi memleketteki bu durum 
karşısında lenin tez in in derin an lam ın ı  durmadan hatırladı .  lenin, sınıf 
menfaati söz konusu olunca, burjuvazinin vatana hıyanet edebileceğ in i  ve 
kendi halkına karşı her yabancıyla vurgunculuk  a nlaşmala rına g i rişebile
eeğin i  söylemişti. 

Anti-faşist savaş, bi l indiğ i g ibi, italya ve daha başka meleketlerde de 
buna benzer bir  rol oynadı .  

Harp sırasında, halk, Fransız Komünist Partis in i  «kurşuna dizi lenler 
partisi» diye adlandırmıştı. Bunun sebebi, partinin, yurt kurtu luşu uğrunda 
büyük ölçüde kurbanlar vermiş o lmasıydı .  Daha birçok komünist partisi n i  
de  bu şekilde adland ı rmak mümkündü. Çünkü onlar da yurtların ı ,  FKP 
gib i ,  emekçilere iade etmişlerd i r. 

Anti-komünizmin, halkları n  mi l l i  duyguların ı  sömürmesi günden güne 
zorlaşmaktadır. Zira, kozmopolit tutumuyla «Kesemin dolduğu yer vata
n ımd ı r» prensipin i  izl iyen büyük burjuvaziden başkası değ i ld i r. 

Hatta Fransada, büyük burjuvazi i le Amerikan tekelleri arasındaki ciddi 
çelişmelere rağ men, burjuva hükümeti, b ir  meselenin demokratik çözüm 
şekli ile yabancı lar yara rına kapital izmin genel menfaatlerine uygun  ola
bi lecek b i r  çözüm yolu karşısında bulunduğu zaman, daima i ki nci yolu 
seçmektedir. Büyük elektroni k  işletmelerinden biri olan Bül'ü devletleştir-
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mek. ya da onu General Elektrik' in kontrolüne terketmek g ibi bir i ki lem 
karşısında, hükümet, devletleştirme değil, Bül 'ü Amerikan tekel in in kontro
lüne terketme yoluna g itmiştir. 

Burjuvazi artık hiçbir alanda gerçek mi l l i  bir fikri savunduğunu i 'ddia 
edemez. 

Fransa, ıtalya ve daha birçokları g ibi kapitalist ülkelerde, işçi s ınıfı, 
artık u lusal bir sınıf olma b il incine varmıştı r ;  sorumluluklarının milli ger
çeğ in  ve mi l l i  tarihin her yönünü kapsadığın ı  b i lmektedi r. Bu memleket
lerdeki komünist partileri, ailenin korunmasından sinemacıl ığ ın gel işme
sine, eğitim reformundan halk sağ l ığ ına kadar bütün meseleler hakkında 
kanaat ve karar sahibi olmak. kamuoyunu aydınlatmak zorundadırlar. 

Komünist Partis in in ödevi. iş in pek büyük önemine rağmen, yalnız emek
çilerin günlük menfaatlerini . sefalet içinde bulunanların isteklerini  koru
maktan i baret değild i r. Gerçi komünist partisi bu ödevini yerine getir
mektedir. Ve bundan ötürüdür ki, b i r  burjuva gazetecisi FKP-ye «milleti n 
avukatı:. adını  takmıştır. Keza, partin in  ödevi, yalnız toplum faliyetlerin i  
eleştirmek ve  bu husustaki tartışmalar sonucunda - faydaları ne  olursa 
olsun - bazı reformlar koparıp almaktan ibaret deği ldir. Partinin ödevi, 
yalnız sosyalizm f ik irler in in propagandasın ı  yapmakla da sın ırlanamaz. 
Komünist partileri, bütün sorunlar için yapıcı ve ulusal çözümlere sahi p  
ve gelecekte i ktidarı ele alabilecek n itel i kte örgütlerdir. 

Orneğin, Fransız Komünist Partisi, hükümet sorumlu luklarını yüklen
meye hazırdır. Fakat Wilson'un ing ilterede yaptığı g ib i ,  bu sorumlulukları 
burjuvaziye hizmet için değil, m i llete hizmet için yüklenmek ister. 

Fransız komünistler in in kanısına göre, millet, tekellerin poiitikasına kur
ban geniş sosyal tabakaların bütünüdür. Bu tabakalar. milletin belkemiği  
durumunda olan işç i  s ınıf ın ın etrafı nda toplanabilirler ve toplanmaı ıd ı rlar. 
Bunlar. köylüler ve zanaatçı lar, memurlar ve teknisyenler, öğretmenler ve 
mm işçileri. hatta bağımsız küçük işlik sahipleridir. Kuruluşu her ulusal 

politikanın  özünü teşkil eden gerçek demokrasi, kaçınılmaz olarak tekel
ci l iğe karşı bir yön alacaktır. Gittikçe hızlanan bir m i l l ileşti rme politikası 
sayesinde, sanayi in kilit noktaları durumundaki bütün kollar ını  ve ban
kaları devletleşti rerek, ekonomiyi demokratik bir plôna bağlıyorak, devlet 
sektörünün yönetimin i  demokratlaştı rarak tekellerin saltanatın ı  sınırlan
d ı racaktır. Bu demokrasi dayanıklı bir polit ik formasyon teşkil edecek, 
yani sosyalist düzene doğru kendine özgü bir yönelişi olacaktı r. 

Kapitalist ü l kelerde komünistler u lusal ödevler in i  bu şekilde anlamak
tadırlar. 

Bu ödev, her şeyden önce, dünyanı n  dört bucağ ına el atan ve u lusal 
bağ ımsız l ıkların baş düşmanı olan Amerikan emperyalizmine karşı savaşı 
kapsamaktadır. 

Amerikan sermayesin in diğer ü l kelerin ekonomilerine sızmasına karşı 
en iyi çare, halk ekonomisi üzerinde kamu kontrolü alanın ı  genişletmek, 

399 

TÜSTAV



yeni sanayi kol ları yaratma k  için kamu ş irketleri kurmak, devletleştirmelere 
g i rişmek ve benzeri tedbirler a lmakt ır. Bütün kapital ist ü lkelerde, Fransız 
tekelleri de dahi l, bütün tekeller, Ameri kan sermayes in in  sızmasına karşı 
mil l i menfaatleri temsil etme istek veya kabil iyeti nden yoksun oldukla rı n ı  
ispat etmişlerdir. Belçika Başbakan ı  Van den Boeynants, haklı ola rak, 
gelecek yı l larda kendilerine ait bir  sanayie sahip olup olamıyacakları n ı ,  
yoksa Ameri kal ı lar ın «su taşıyıcısı»mı olacaklarını sormuştur. Belçika Baş
bakan ın ın  birçok meslekdaşı da bu soruları tekra rl ıyabi l i r. Milli sanayii 
büyük Amerikan ş i rketlerine peşkeş çekenleri kil it nokta larından uzaklaş
tırmanın zaman ı  gelm iştir. 

Dış politikaya gelince, bu a landa, bi rçok komün ist partisi n in  mi l l i  ödev
leriyle bağ l ı  en önemli mesele şudur :  Batı Avrupa memleketleri, Ameri
kan ın  yönetimindeki Atlantik askeri blokuna g irmeli mid i rler, yoksa, aksi ne, 
on ları n  mi l l i  menfaatleri Amerikan vesayetinden ve genell i kle bütün askeri 
bloklardan çıkmayı mı emreder? 

Orneğ in,  Fransız Komünist Partisi, süresi 1 969'da sona erecek olan 
Atlant ik  Paktı 'n ın  yeni lenmemesine ve Fransan ın  bu tarihten sonra pakttan 
çeki lmesine ta rafta rdı r. Parti, Birleşik Amerikan ın hôkimiyetinde olan 
Atlantik Antlaşması' na üye Fransanın,  kendine yabancı sebeplerden ve 
Ameri kan emperya l izminin menfaatlerinden ötürü, b i r  ha rbe sürüklenme
sini kabul edemez. Amerikan  yönetici çevrelerin in  saldırgan politikası ve 
bu çevrelerin dünya jandarmalığ ına özenmeleri, halkların bağ ımsızl ığ ı  ve 
barış için günden güne a rtan bir teh l ike yaratmaktad ı r. 

Bütün çabaların Atlantik Paktı i le Varşova Antlaşmasın ın  karş ı l ı kl ı  dağ ı 
t ı lmasında bi rleşmesi gerekmektedir. Fakat bu  paktla r  karşı l ı kl ı  ola ra k  
dağ ılacakla rı güne kadar, Fransan ın  menfaati, askeri blokların dışı nda 
kalmayı zorunlu kılmaktadır. Fransa, böylece, m i l letlerarası, özel l ikle bütün 
Avrupa ü lkeleri a rasında işbirl iği ve kollektif güvenl iğ in kurulmasında 
aktif b i r  rol oynıyabilmek için serbest olacakt ı r. 

Avrupan ın  - sosya l ist veya kapita l ist - bi rçok memleketleri, Amerikan 
emperyal istlerin in  desteğ ine güvenerek Ikinci Dünya Harbi sonucunda 
meydana gelen s ın ı rları tanımayı reddeden, kendileri n i  resmen «faydalı» 
nasyonal istler diye i lôn eden ve komşu devletlerde sosyal ist gelişmeyi 
engellemek istiyen Batı Almanya yöneticileri tarafı ndan i ntikam politika
siyle tehdit edilmektedi rier. 

Bu şa rtla r  a ltı nda Avrupada bir  kollektif güvenl i k  sistemi yaratma 
savaşı, mi l letlerarası işçi ha reketi için temel bi r sorundur. Bu, komünist 
parti lerin in  mi l l i  meselelerinden bi rid i r. Bugün, barışçı tek Alman devleti 
olan Demokratik Alman Cumhuriyetine karşı tutum, barışa ve Avrupa 
güvenl iğine bağ l ı l ıklar ın ı  i lôn eden bi rçok devletlerin içtenl iklerin in  dere
cesini gösteren esas öl çüdür. Komünist partileri, Demokratik Alman Cum
huriyeti n in  kendi ü lkeleri tarafından tan ınması iç in savaşmaktad ı riar. 

Yaratı lması iç in Batı Avrupada bazı kuvvetlerin ça lışmakta oldukları 
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«Altı/or Avrupası»nın mi l letlerüstü hükümeti, gerçekte, Birleşik Amerikan ın  
Avrupada kendi  vekili bellediği yayı/ıcı ve intikamcı Batı Almanyan ı n  
hegemonyası a ltında bulunacaktır. «Politik» Avrupaya ta raftar olon la rdan 
çoğunun aynı  zamanda Atıantik Paktı'n ı n  devamına do tarafta r olmaları 
i lg i  çekicidir. Fransız Komünist Partisi, hem mi l l iyetçi bir  tecride, hem. de 
mi l l iyeti i nkôra karş ıd ır. Bu parti, bir  yandan, demokratik bir  dış politi· 
kanın esaslarındon birin in  mi l l i  bağ ımsızl ı k  olduğuna, öte yandan gerçek 
Avrupan ın  bütün devletleri a rası nda geniş bir ekonomik işbirl iğ in in zorun· 
luğuna inanmaktadı r. 

Mi l l i  egemen l iği  i nkô r  eden mi l letüstü pol iti k i ktidar aynı zamanda 
demokrasiyi de inkô r  ediyor demektir. Gerçekten de, Fransız işçi s ın ıfı n ı n  
yurt içinde yaratacağı demokratik kurumla r, Fransızların hayatı ve kaderi, 
Fransan ın  azın l ı kta olacağı ve sesin in duyulmıyacağı bir kozmopolit hükü· 
met tarafından tôyin ed ilecek ve demokratik kurumlar iktidardan tama· 
men yoksun ed ilecek olduktan sonra, neye yarard ı ?  

Bugün «ha lkları n  mahkum edilmesi»ne çağ ı ran ıor, kendi kaderi ni tôyin 
etmeyi «akıls ız ve total iter» prensip diye ilôn eden ve «yurtseverl ik  onar· 
şis i»nin önlenmesini istiyenler, bi lerek veya bilmeyerek, tekelci sermayenin 
irade ve menfaatlerini yansıtan lard ı r. Bu fikirler, Fransayı Atla ntik Genel· 
kurmayı'nda temsil eden general Lecher' i n  1 948 Şubatı nda Mi l l i  Savunma 
Dergisi'nde yayın lanan bir yazısında i leri sürdüğü «Mil l iyet fikri, bütün' 
birl ik, menfaat ve eylem ortaklığı kavramlariyle birl ikte tamamen eskimiş
tir ve artık gerçeğe kesin l i kle uymamaktadı r» şekl indeki tezlerin i  hatırlat
maktadı r. Bu tezler olayla rla yalanlanmıştır. 

Komün ist partisi, mi l letin, canl ı  bir gerçek olduğuna inanmakta ve 
vatansız tekel leri n ideolojisi olon kozmopolitizmin propogandasına karşı 
savaşmaktadır. Komünistler, öte yandan burjuvazinin mi l l i  ezgiyi haklı 
ç ıkarmak için geliştirip yaydığı başka biçim bir  ideolojiye, yani ı rkçı l ığa 
karşı do savaşmaktadırlar. 

ı rkçı l ı k, Birleşik Amerika, Rodezya ve Güney Afrika burjuvazisin i n  s i l in
mez ayıp lekesidir. ı rkçı l ı k, Avrupada da, Batı Almanyadaki neo-faşist 
pa rtisi-NPD tarafından propaganda edilmektedir. Bu partiye bağ l ı  gaze
teci lerden H. Sünderman ve Arthür Erhardt, «siyah, sa rı ve esmer .. halkıa ra 
karşı ı rkçı kini körüklemektedi rler. Hitler zamanından kalma, «hayat 
sahası .. peşindeki Alman mi l letin in  «kesin ve çözümleyici .. iştirakine ve 
oynıyacağı tarihsel role muhtaç «beyaz halklar birl iği .. g ibi môhut fi kirler 
yeniden duyulmaktadı r. 

* 

Komünist partileri her zaman ve her yerde ulusal ödevlerin i  şerefle yap
maktadırlar. 

Viyetnaml ı  yurtseverlerin Ameri kan saldır ıs ına karşı başarı l ı  d i renişi, 
ka lkların ,  özgürlük ve yaşama hakkı mücadelesinde g ittikçe ortan  bir  rol 
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oynadıklannı ispat etmektedir. Viyetnamda ve halklann siıah elde bağım
sızl ık lannı korudukları her yerde. komünistler ön safta yürümektedi rier. 
Viyetnam yurtseverlerin in  fikirleri. Asya. Afrika ve Güney Amerikada em
peryal izme karşı savaşanların  f ik irleri. bütün dünya komünistlerin in yürek
leriode ateşli yankı lar uyandırmaktadı r. Komünistlerin partileri. çoğu 
ahvolde. kökleri halk ın bağrında olan önemli bir milli güçtür. Ve bu güç 
olmadan. m i l letlerin yarın ın ı  kurmak imkansızd ı r. 
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Güney Amerika devrimcilerinin kıta stratejisi 
hakkmda düşünceler 

Şafik Hondal 

Günün münakaşası ve bunun kaynakları 

Güney Amerika devrimci hareketi içinde, bugünkü tarihsel gelişmen in  
ortaya attığ ı  temel sorunlar üzerinde münakaşalar  olmaktadı r. Münakaşa 
konula rı, gazete ve dergi sütunlar ın ı  doldurduğu g ibi ,  üniversite a nfile
rini, sendika toplantı larını, hapisane hücrelerini ve gerilleıyı da işgal 
etmekted i r. Bir eği l im açıkça belirmektedi r :  Son on yıl içinde Güney 
Amerika devrimci kuvvetlerine k ı lavuz olmuş bütün, ya da hemen hemen 
bütün stratej i k  ve taktik anlayışları yeniden ele a lmak . . .  Bu soruna yeni 
ve gerçekçi cevaplar bulma yönündeki iyin iyetli çabalara, eski ve yeni 
dogmatik f iki rlerin, gerçekleri gözönünde tutmıyan cansız formüllerin çatış
maları da katılmaktadır. 

Münakaşa lar  daha şimdiden epeyce sert bir nitel ik kazanmıştır. Bununla 
beraber, bu münakaşalar, ne kadar  şiddetli ve devrimci hareket için tehl i 
keleri ne derecede olursa olsun, hakl ı  endişelere dayanmakta, dünyada 
ve kıtadaki tarihsel gel işmelerin mantığına uymaktadı r. Niyetimiz, bu 
yönde ve bu tesbit yararı na vesikalar tedarik etmek değ i ld i r. Münakaşa
ların gelişmes in i  etkil iyen ve kıtaya özgü olan iki etkeni göstermekle 
yetineceğiz. Bunlardan birincisi, Güney Amerikanın şüpheye yer bırak
mıyocak bir şekilde devrimci bir  aşamaya g i rd iğ id ir. Güney Amerika kıtası, 
son yirmibeş yı l  içinde en az i ki uzun devrimci aşama geçirdi. Bu iki 
aşama, kıtadaki toplumların ideolojik, sosyal ve politi k yaşantıs ın ı  derince 
etkilemiştir . . .  ikincisi, kıtamızda da emperyal izme karşı ve sosya lizm iç in 
savaşa ş imdi orta tabaka ların geniş çevreleri katılmaktadır. Bunları n  en 
i leri g rupları ,  Güney Amerikada, genel kurala göre, en iyi örgütlenmiş 

ve geleneksel devrimci kuvvet olan komünist partilerinden bu savaştaki 
öncülüğü almaya çal ışmaktadıriar. Anti-emperyal ist hareketin sosyal yapı
s ın ın değişmesiyle meydana gelen çel işmeler, devrimci savaşın u laştığı 
şiddet derecesi aynı zamanda münaka

'
şayı ve parçalanma eği l imlerini 

yarattı. Bu gel işme yalnız komünist parti lerini değil, komünist olmayan 
eski veya yeni sol örgütleri de etki ledi. Mesele her yönünden incelendi-
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ğ inde. eninde sonunda merkez-kaç eği l imlerden en az zara r  görenlerin 
komünist parti leri olduğu belki görülecektir. 

Belirli bir aşamada Çin Komünist Partisi yönetimin in mi l letlerarası dev
rimci harekete kendi teorik anlayış larını dayatma eğ i l imlerinin. bu pole
miğin gidiş ini  şu veya bu ölçüde etki lediği açıktı r. fakat bugün bu etki 
zayıflamıştır. Münakaşa günden güne daha açık olarak  Güney Amerika 
devrimin in gerçek sorun ları üzerinde toplanmaktadır. Bütününe bir göz 
atı ld ığ ında. bu münakaşanın hayli ka rışı k  olduğu görü lür. fakat genel 
o larak  denebi l i r  ki. bu durum bütün büyük teorik çatışmalarda vard ı r. 
Ta rih bize şunları göstermektedi r :  «Kaos» er-geç aydın lan ı r  ve onu yerine 
ayd ın  bir aşama başla r. Bu aşamada geniş bir münakaşa devrinde şeki l 
lenen yeni f ik irler hayatın ihtiyaçlarına ve devrimin uygulanmasına hizmet 
etmeye başlar. 

Bazıla rı durumu basitleştirerek şu iddiayı i leri sürüyorlar :  «Kendilerine 
özgü goşist (sol) ve avantürist f ik irlerle bazı elemanların  meydana çıkma
sına kada r. her şey açıktı. Goşistler her şeyi karışt ırd ı lar. Bundan ötürü. 
ödevimiz. bu goşistleri yenmek ve eski münakaşa edi lmez gerçekleri yerli 
yerine oturtmaktır. .. Şüphesiz ki. «aşırı-sol .. görüşlerle savaşmak gerek. 
fakat iş in temelinde yatan. eski gerçeklerin «goşist elemanlar» ta rafından 
sars ı lması deği ld i r. Hayatın aldığı yeni yönlerin bizim an layışı mız tarafı n
dan hesaba katı lmadığıd ı r. Olayların. bütün bu fikirleri doğ rulamadığın ı  
iddia etmek yanlıştır. Bunlardan bazı la rı doğduğu zaman doğruydu. 
Bugün hôlô da bu nitel iklerin i  muhafaza etmektedi rler. Bazı ları da dün  
doğruydu. fakat bugün kısmen veya tamamen doğ ru olmaktan çıkmışla r
d ı r. Nihayet. bazı ları da vardı ki. gerçek ihtiyaçlara hiçbir zaman cevap 
vermemişlerdi. Ne olursa olsun. 1 950 y ı l ların ın  ortala rından bu yana. ' 
dünya kuvvetler denegesinde meydana gelen değişikl ikler. Güney Ameri 
kada devrim hareketinin yeni bir  hız a lması. ve Küba Devrimi .  kıtadaki 
durumu temel l i  olarak değiştirdiler. Şimdi düşman. durumu daha iyi bi l
mektedir. Taktiğ in i  yenilem işt i r. Memleketlerimizde toplumun yapısında 
meydana gelen öneml i  değ iş ik l ikler kapita list toplumun yapısını etkilemiş
t ir. Bu şartlar a lt ında. bizim fiki rlerimiz de. bizi çevrel iyen yeni gerçekleri 
kavrayacak şeki lde ele a l ınmal ıd ı r. 

Bugünkü münakaşanın temel indeki etkenlerden biri de genel teorik 
n ite l iktedir. Kanımıza göre. bu etken. Güney Amerika devrimi için birleş
tirici bir Marksist-Leninist teorinin henüz gerektiğ i  kadar  işlenmemiş olma
sından iba retti r. Güney Amerikada devrimin dünyan ın  öteki bölgelerindeki 
«klôsik» mi l l i  ku rtu luş devrimlerinden ayrı bazı nitel özel l ikler taşıdığ ın ı ; 
tôbiri caizse «yarı -sosya l ist» bir  ka rakteri olduğunu söyliyenlerle hem
fikiriz. 

Teorinin işlenmesindeki yetersizli kten söz ederken şunları kastediyoruz : 
Gözönünde tutulan. ya ln ız i ktidarı elde etmeden evvel ve iktidarı elde 
etmek için strateji ve taktik çizmek deği ld i r. Bu stratej i ve taktik çiz i l i rken. 
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ekonomik  oz gelişmişlik ve bağ ım l ıl ık teorisini de buna katmaktan ibaret 
değild i r. Gözönünde tutulan, aynı zamanda yeni toplumun kuruluş teori
sini de yapmaktır. Bunu da bu i ki aşamadaki meseleleri sosyolojik ve 
ideoloji k  incelemelerle başarmak gerektir. Teorideki boşluklar, milli kur
tuluş hareketinin bazı etkenlerinin hôlô kontrol edilemez doğal  kuvvetleri 
rolünü oynamasına yol açıyor, politik ve ideolojik a lanlarda birdenliği 
(spontaneliği) besliyor. 

Çin Devrimi'nin üstün gelmesinden sonra, Asya-Afrika memleketlerin
deki mi l li kurtuluş hareketlerinin zeng in  tecrübeleri, milli kurtuluş teori
s in in birçok yönlerini aydın latmada ve bazı ilerlemeler kaydetmede rol 
oynamıştır. Fakat mahal li ve milli a lanlardaki gelişmelerin tahlilinden 
mekanik sonuçlar çı karmak ve tesbitler yapmak eğilimi başgöstermiştir. 
Böyle eğil i mler, devrimde milli burjuvazinin  rolü, gelişmede kapitalist 
o lmıyan yol, milli-demokratik devlet vb. gibi meselelerde görülmektedir. 
Bu meselelerin «Asya-Afrika» tecrübesi temeli üzerinde incelenmesi, kıta
mızı n devrimci hareketi için bazı geçerli sonuçlar verebilir. Fakat onları 
mut lak hale getirmek, ve hiçbir derecelemeye tabi tutmadan, Güney 
Amerika için geçerliğini tamamen tarihe karşı veya uygun bulara k  ya 
toptan kabul, ya da toptan reddetmek birçok defa lar dogmatik sapma
ları n  kaynağı olmuştur. 

Son on yıl içinde Güney Amerikada devrimimize genel bir teori vermek 
için veriml i  ve önemli çabalar gösterildiğini de kaydetmeliyiz. R. Arismendi 
yoldaş bu yönde sistemli, devaml ı  ve başarıl ı bir çalışma sürdürmektedi r. 
Çıkard ığ ı  bazı sonuçlar gerçek birer buluş niteliğindedir. Bunlar kıtam ız
daki devrimci olayla rı n  gelişmesi ile doğrulanmıştır. Bazı düşünceleri ise 
münakaşalara temel olmaktadı r. Bununla beraber, onların  gerçek ve 
münakaşa götürmez başarısı, müzakere edilen problemlerin ası l özünü 
yansıtan yeni kategorileri getirmesidir (yapı bunal ımı ,  kıtasal devrim vb.). 
Bu yönde, «Ba rış ve Sosyal izm Problemleri» Dergisi de son yı l larda belirli 
bir katkıda bulunmuştur. Derginin 1 967 yı l ı  5,6 ve 7-nci sayı la rı nda yayın
lanan materyaller ve bu a rada lo Korva lan yoldaşın yazısı bilhassa kayda 
değer. 

Münakaşaların gelişme yöntemine dair 

Bununla beraber, teoriyi kurma mekanizmasın ın  önemli b i r  halkasın ın  
memnunluk verici bir şekilde faa liyet gösterdiği iddia edilemez. Söz 
konusu olan, son on yılın, özellikle Küba Devrimi'nden sonraki dönemin, 
devrimci tecrübesinin objektif, konkre ve eleştirici bir tehlilini yapmaktır. 
Bu dönem içinde, Küba Devrimi'nden evvel ve ondan sonra ve onun 
adına, formüle edilmiş bütün stratejik ve taktik fikirler yeniden ele a l ındı. 
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Bu yı l ların  yeni lgi  ve başarı ları ,  teorin i n  gelişmesin i  objektif olara k  sağ
lama bakımından paha biçilmez bir kaynak olmuştur. Amansız bir savaş 
s ırasında komünist partileri ve öteki devrimci örgütler yeni taktik ve örgüt
lenme şeki l leri yaratıp uyguladı lar, yen i  stratej i k  tezler i leri sürdüler ve 
geliştirdiler. Bunla r  bir  sıra tartışmalı meseleye beli rli ölçüde cevap ver
mektedir. Ancak bu konkre tecrübeni n  objektif tah l i l i  su retiyle, devrimci 
uygulamalariyle a labi ld iğine zengi n  olan bu yı l lardan gerçek ibret ders
leri çıkarı lab i l i r  ve genel teoriye kazandır ı lan yeni u nsurlar görüleb i l i r. 
Böyle bir  tarihsel metod, münakaşan ın  başka bir  seviyeye çıkarılmasın ı  da 
gerektiriyor. öyle b i r  seviye ki, formül leri (veya ş iarları) çatıştırmaktan 
vazgeçip, gerçekten, f ik ir  al ış-verişine, etiketsiz b i r  polemiğe ve Marksizm
len inizmin öğrettiğ i  g ib i  her zaman konkre olan gerçeği elbir l iği i le  
a rama yoluna geçilebils in. Şimd i ise, ateşli nutuklar ve aşırı a l ınganl ık, en 
önemsiz a nlaşmaz l ı kları bi le çatışmaya sürüklemektedi r. Bu da devrimin 
başlıca meselelerinin incelenmesine karşı sekter bir vetonun kul lanı l 
masiyle ve münakaşayı, yaln ız  düşmana karşı kul lanı lmasına müsaade 
edilebi lecek, karş ı l ık l ı  saldırı lara dökmekle sonuçlanmaktadı r. 

Pratiğe ku lak verme zorunluğu, pratiğ in  eni-sonu gel ip, devrimcileri 
düşündüren meseleler hakkında kesin sözünü söylemesin i  beklemek anla
mına gelmez. Şu son yı l larda, pratik, bütün bu sorun lar  hakkında parlak 
b i r  şeki lde sözünü söylemiştir. Tersine, devrimci sürecin objektif gelişme
sine kıyasla teorik ça l ışma geri kalmaya devam etmektedir. Bu gecikme 
bazı sorunlar için dokuz - on yıl, bazı ları için çeyrek yüzyı l ,  hatta bazan 
k ı rk yı ld ır. 

Benzer durumlarda «teorize" etmeme çağrı ları ,  bazan «saf eylem" taraf
tarla rından geldiği gibi ,  «dokunulmaz teorik gerçekler .. taraftarlarından 
da gelmektedir. Bütün bu a kımlar «ölüm dansı» etkisi yapmaktad ı r. (Len in 
yüzyllımızlO başında Rusyadaki benzer tutum ve d u rumlar iç in  bu deyimi 
kul lanmıştır.) Gerçekten de bugün Güney Amerikanın her zamankinden 
fazla devrimci pratikten tahl i l ler ve teorik genellemeler çıkarmaya i htiyacı 
vardır. Bu olmadan, uygulamalarımız köreleşecek, «provalar ve hata lar» 
metoduna dayanmaya devam edecek, öteyandan devrim dalgaları da 
düşmanın kurmayı öğrendiği dalgakıranlar üzerinde bundan böyle de 
parça lanacaktır. Hiç olmazsa Küba Devrimi'nden beri, her şeyden evvel 
bu devrimin kendis in i  adamakı l l ı  incelemekten başlamak üzere, kıtamızda 
meydana gelen ve gelmeye devam eden olayla rı eleştirici gözle ciddi b i r  
tahl i lden geçirmeyi reddetmek hiçbir su retle hoşgörülemez. 

Bazan tahlillerimizin derinleştirilmesine ve münakaşanın gel iştirilmesine 
karşı başka itirazla r  da yapı l ıyor. Bunun «i1işkilerimizi bozacağı» iddia 
edil iyor. Yahut ta hareketimizin mi l l i  kadro iç inde gel işme zorunluğunu 
i leri sürenler oluyor. «Her ü lkede savaş spesifik şartla r  içinde gelişir; 
başka memleketlerin çoğunu i lg i lend i ren meseleleri n müzakere edilmesi 
bize hiçbir fayda sağlamaz» diyorlar. Temel kaygı ları ne kadar içten olursa 
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olsun. bu g ibi tutumlar. g iderilmesi hareketimiz iç in objektif bir zorun luk  
o lon  gecikmeyi. yan i  teorin in  pratikten geri kalmasını daha  da arttırmak
tan başka bir şeye yaramaz. 

Şüphe yok ki. hedefinden şaşmış ve gerekli temkinden yoksun müna
kaşa. arzu edilmiyen kötü sonuçlara vard ı rabi l ir. fakat kan ım ıza göre. 
her münakaşa hedefinden şaşmaz ve zara rl ı  sonuçlar  doğurmaz. Bize 
öyle gel iyor ki. biz komünistler. gerçekten de bi l imsel bir ortam yaratarak. 
onu  Güney Ameri kanın devrim meseleleri yörüngesine otu rtarak ve müna
kaşan ın  derin leşmesi için gerekli atmosferi meydana getirerek adım adım 
seviyel i  b i r  münakaşa aşamasına varabi l i riz. Böylece. Güney Amerikada 
pratiğimiz in ve teorimizin .. ıônetli meseleler»in i n  çözümüne gösteri len coş
kun ve temel i  sağlam i lg iye gerekli yönü vermeyi başarabi leceğiz. Yoksa, 
bugün devrimciler bu meselelerin çoğuna basitleştiri lmiş şiarlardan ve 
dogmatik şemalardan başka cevap bulamamaktad ı rlar. 

Şimdi mesele teorik çalışmalarımıza öyle pratik farmlar bulmaya daya
n ıyor ki. bu çal ışmalara öteki devrimci güçlerin. özel l i kle kendi leri n i  sos
yal ist. hattô Marksist-Leninist sayanları n  da katı lmaları sağlanabi ls in .  
Kendi lerin i  Marksist-Lenin ist sayanlara bu hakkı tan ımamak yerine. onları 
pratik çal ışmalara yöneltmekle beraber. (ki çok defa böyle o lmaktadır) 
aynı zamanda ortak teorik çal ışmalara da katma k  kan ımızca çok daha iyi 
olacaktır. Bize öyle gel iyor ki. L. Korvalan yoldaş yuka rıda a nd ığımız yazı
sında bu şekilde b i r  teşebbüsten söz ediyor: öncü lük  ödevlerin in  dağıtımı  
ve öteki devrimci kuvvetlerle en yüksek derecede işbirliğ i yapı lması konu
ları nı ele a l ıyordu.  

Nihayet. iki noktaya daha işaret edelim; Münakaşayı yen i  b ir  seviyeye 
u laştırma ve teori a lan ında ortak çabaları kuvvetlendirme çağrısı. müna
kaşa ve teori kurma ça lışmala rı boyunca eylemi b i r  yana bırakma teklifi 
o lara k  anlaşı lmamal ıdı r. Aksine. birleştirici bir teorin in  meydana çıkma
sını pasif o lara k  beklemeden. devrimci eylemin derin l iğ ine ve genişl iğine 
gelişmesi gerekmektedir. Çünkü eni-sonu münakaşal ı  meseleleri eylem ve 
pratik çözer . . .  Bu aynı zamanda kıtan ı n  bütün memleketlerinde geçerli 
olacak bir politik hattın formüle edilmesi an lamına da gelmemel id i r. 
Bizim muhtaç olduğumuz. Güney Amerika için genel devrimci bir teoridi r. 
Bu teori. ta rih in .  sosyoloj in in .  ekonominin.  felsefenin.  politi k ve askeri 
strateji ve t�ktiği n  esas meselelerinin tahlili ve eleştirilmesi temeli üze
ri nde yaratı lacaktır. 

Münakaşalı meseleler 

Kıtasal devrim problemlerin i n  varl ığ ın ı  kabul etmiyenlerin bu karşıs ına 
rağmen. Güney Amerikada birkaç yıldan beri genel kıtasal karakteri söz 
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götürmez problemler müzakere edilmektedir. Bunla rı ,  bazı eksikl i klerle de 
olsa, saymağa çalışa l ım : 

- Güney Amerika devrimin in  objektif ve sübjektif şartları (devri m in  
madd i  temel i : yapıdaki bunal ım ve  bunun konjonktür bunal ımla rı i le  ortak 
eylemi, pol iti k savaşın, örgütlenmenin ve devrimci bi l incin seviyesi vb.). 

- Kıtamızdaki devrimci savaşta işçi s ın ıfı n ı n  potansiyel ve gerçek rolü. 
Orta tabakaları n  ve burjuvaz in in  rolü.  Köylünün ve genell ikle köy emek
çilerin in  rolü.  

- Devrimin  örgütlü öncüsü k imdir  ve öncü olman ın  an lamı  nedir (<<parti
zan müfrezesi mi, parti mi", vb.). 

- Güney Amerika devrimin in  n itel iğ i  ve programı .  

- Kıtamız iç in  devrimci bir  strateji çizmek mümkün müdür? Amerikan 
emperyal izmin in kıta stratej isine karşı nası l  savaşma l ı ?  Kıtan ın  ve bölge
lerin devrimci l iğ in i  ahenkleşti rmenin olanakları ve s ın ı rı .  Mil letlerarası 
devrimci dayan ışma hangi noktada kendin i  göstermel i ?  

- Devrim yol la rı ve savaş şekil leri . Si lôhl ı  v e  si lôhsız savaş şeki l leri . Par
tizan savaş ın ın  ve geril lô ocakların ın  an lamı .  Yığ ın ları n  politik savaş ın ın  
an lamı .  Değ işi k savaş şekil leri a rasında üstün lük ve i l işki , bunlar  ara
s ında ahenkleştirme. 

- Emperyal izmin ve Lôtin Amerika burjuvazis in in değ işik tabakaların ı n  
strateji ve  taktiğ in in  i ncelenmesi ve kıymetlendiri lmesi. Lôtin Amerika eko
nomis in in entegrasyonu g ib i  emperyalist plônları n ı n  anlamı ve bunları n  
perspektifi (Orta ve Güney Amerika Ortak Pazarı. «Ilerleme ittifakı"). 
«Emperyal ist reformizminnin, mi l l i  ve küçük burjuvazinin yapısı ve perspek
tifleri. 

- Emperyal izme ka rşı tek cephe, bunun terkibi ve olanakları .  

- Lôtin Amerika orduları ; bunların nitel iği, sosyal unsurları, rol leri ve 
çelişmeleri. 

/ i  

B iz  bu  yazımızda, yukarıda saydığımız  meselelerden b ir  tanesi hakkın
daki düşüncelerimizi belirtmek istiyoruz. Ele aldığımız mesele şudur: 
Güney Amerika için ortak bir devrimci strateji görüşünün genel hat/ariyle 
tesbitinin kaç/mlmazl/ğı ve bunun olanakları. Bu meselen in  ele a l ı nma
sının, vereceğ imiz cevapların ,  yukarıda tesbit ettiğimiz diğer bazı mese
leiere de değgi n  olacağı açıktır. Bizim bu husustaki f ik irlerimiz, Salvador 
Komünist Partisi delegasyonu tarafı ndan O.L.A.S.' i n  1 967 Ağustosunda 
yapılan konferansı nda i leri sürü lmüştür. Bu fikirler bi rçok noktalarda 
«Barış ve Sosyal izm Problemleri .. Dergis in in 1 967 yı l ı  5. 6. ve 7. sayı ların
daki yazı larda ortaya konan tezlere uygun düşmektedir. 

Kan ımıza göre, bütün Güney Amerika için genel hatlariyle bir strateji 
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tesbiti olanağı vard ı r. Bu mümkündür. çünkü. kıtamız ın bugünkü tarihsel 
gelişmesinde bel i rleyici. ve bütün. ya da hemen hemen bütün Güney 
Amerika memleketleri için ortak olan objektif etkenler mevcuttur. Bu 
etkenlerden üçünü ele a la l ım : 

1 .  Kıtamızdaki devrimci hareketin karşısı nda tek bir  ortak düşman var
d ı r :  Ameri kan emperyal izmi .  Ameri kan emperyal izmi .  Küba dışında. bütün 
Güney Amerika ü lkelerinde genel bir egemenl ik ve sömürü düzeni kur
muştur. Bütün kıta için bir karş ı -devrim stratej is i  yaratmışt ır  ve bunu uygu
lamaktad ı r. 

2. Bütün Güney Amerika memleketleri. ayrı ayrı gelişme seviyeleri ne 
sah ip  olmakla beraber. aynı gelişme yolunu izlemektedirler: Kapito l ist 
yol .  Bu yolda da. Ameri kan emperyal izmine günden güne a rtan politi k ve 
ekonomi k  bağ ıml ı l ığ ın yozlaştırıcı baskısı a ltında ezilmektedi rler. 

3. Güney Ameri kada yığ ın ları n  devrimci eylemlerin in  kabarma ve 
çeki lme süreçlerinde n ispi b i r  beraberl i k  göze çarpmaktadır. 

Ortak düşman ve onunla savaş araçları 

Asya ve Afrika memleketlerinden fa rklı ola rak. Güney Amerika memle
ketleri b ir  tek emperya list devletin egemenl iğ i  a lt ındadıria r. Halklarımızın 
mücadele ettiğ i  ortak düşman. aynı zamanda dünya devrimin in  en kuv
vetl i  düşman ıd ı r. Kuvvetl i  kaynaklarına dayanarak. i nsanl ığın sosyalizme 
ve komünizme doğru gitmesin i  engellemeye ça lışmaktad ı r. Birleşik Ame
rika hükümetin in  dış politi kanın her alanında da ima gözönünde tuttuğu 
hedef. a rtı k şu veya bu Ameri kan tekel inin  menfaatlerin i  korumak değil. 
dünyada kapital ist sistemi korumak ve yaymakt ır. Bu politika Amerikadaki 
finans oligarşis in in hayati menfaatlerine ve Amerikan devlet tekelci kapi
ta l izminin nitel iğine uymaktadı r. 

Amerikan emperyal izmi bu genel hatlar içinde bütün Güney Amerika 
memleketlerine karşı bir karşı-devrim stratej isi yarattı ve onu uygulamaya 
başlad ı .  Bu stratej i .  şu veya bu memlekette yatırılan Ameri kan sermaye
s in in  miktarı ile bağ lı olmadığı gibi .  emperyal izm in  gerici müttefiklerin in  
i radesiyle de bağl ı  değ i ld i r. Bu stratej i. son taktik çare o larak anavatan 
«deniz piyadesi»nin ve paraşütçü birl i klerin in  kul lan ı lmasını öngörmekte
d i r. Amerikan ordusunun Panama halkına karşı kul lanı lması ve 1 965-de 
bu ordunun Domin ik  Cumhuriyetine çıkarı lması bu konuda var olabilen 
bütün şüpheleri dağıtmıştır. 

Gerçekte emperyal istler halklarımızı ezmek için kendi ordularına iş düş
memesin i  tercih ederlerd i .  Bunun içind i r  k i  «Amerika l ı lararası barış kuv
veti» dedikleri bir ordu yaratmaya yeltenmektedi rler. Fakat Ameri kan 
emperyal izmi .  bu kuvveti kul lansa da kul lanmasa da. devrim in  üstün gele-
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ceğini  kestirdiğ i  veya üstün gelmek üzere olduğunu gördüğü her yere 
kendi askeri kuvvetlerin i  yollamayı öngörmektedir. Amerika, bunu, o mem
leketin işbirl i kçileri istese de istemese de yapacaktır. Amerikan emperya
l izminin Amerikal ı lararası kuvvetin yaratı lması nda uğradığ ı  güçlükler, dev
rimlerimize karşı Ameri kan müdahalesi tehlikesi n in  azaldığı g ib i  bir hayale 
kap ı lmaya meydan vermemelidir. «Yeşil berel i ler .. ve CIA tehl ikesi de hiç 
aza lmıyacaktır. 

Emperya lizm, en tatlı haya l inden ve Lôtin Ameri kada uyguladığı strate
j in in  esasından, yani Küba Devrimi 'n i  boğmak, kıtan ın tarih in i  on yı l  
evvele döndürmek niyetinden şaşmamıştır. Küba, Sovyetler Birl iğ in in sar
s ı lmaz gücüne, bütün sosya l ist kampın, bütün dünya halkların ın  ve her 
şeyden evvel Güney Amerika halkların ın  dayanışmasına, onların devrimci 
ve demokratik örgütlerine güveniyor. Kıtan ın  komünist partileri Kübayı 
savunmayı baş ödevlerinden b i ri sayıyorlar. Ama Amerikan uçaklarının, 
gemilerin in  ve füzelerin in  bu özgürlük  adasını kol ladı kların ı  ve Penta
gon'un adaya saidırmak iç in elveriş l i  zamanı veya saldırgan bir man
yakın çı lgı nca bir  emrin i  bekled iğin i  de unutmamak gerek. 

Birleşi k Amerikanın kıtasal karşı-devrimci stratej is i  yalnız askeri a lanla 
s ın ırl ı  değ i ld i r. Bu stratej i ideoloj i k  ve politik savaşı da kapsıyor. Bu alan
larda emperyal izmin metod ları Küba Devrimi 'nden sonra yen ilenmiştir. 

Emperyalistler bu kıtasal stratej i lerin in  çerçevesi i çinde, memleketleri
m izi farklandıran devaml ı  özellikleri ve geçici etkenleri hesaba katıyorlar. 
Bir yandan, kıta veya bölge ölçüsünde, stratej i k  plônlarını uygulamak, 
devrimi engellemek ve bütün kıta üzeri ndeki hegemonya larını devam 
ettirmek a macıyla ekonomik, politik ve askeri örgütler kurmaya yelteniyor
lar ve bunda başarı da elde ediyorlar. Ateyandan, strateji lerini uygula
makta esnek ve çok yönlü takti k metodlara başvuruyorla r. Emperyal izmin, 
Güney Amerikan ın  her ülkesinde veya savaşın değiş ik devreleri nde hep 
tek metod ve tek bir  taktik uyguladığı doğru değ i ld i r. Emperyalizm, hattô 
tek bir  memlekette, «iç .. s ın ı f  savaş ın ın gelişmesine göre, uyguladığ ı tak
t ikte değişikl i kler yapmakta, d izg inleri elden kaçırmamak için daima yeni 
durumlar elde etmeye bakmaktadı r. 

Emperyal izmin Salvador'da 1 960 yı l ından beri uyguladığı politika bu 
konuda örnek olabi l i r. 1 960-1961 yı l lar ının sokak savaşlarında demokratik 
ve devrimci güçleri n ve geniş yığınları n  ezi lmesinden sonra, emperyalizm, 
evvelô halk yığınları i le doğrudan doğruya çatışmaktan kaçınmayı öngö
ren bir taktik kabul etti . Bir yandan reform demagojis in i  kul lanıyor, b i r  
yandan da devrimci örgütlere karşı 1 961 ,  1 962 ve 1 963 yı l larında teröre 
geçiyordu .  Sonra terörü biraz yumuşattı. Reformcu demagojiye yine kuvvet 
verdi. Legal devrimci faal iyet iç in bazı imkônlar tanıdı .  Hristiyan Demok
ratla r g ib i  bazı burjuva muhalefet partilerin in  eylemlerin i  garantiledi .  

Venezüellô, Peru ve Kolumbiya'da geri l lôcı lara karşı s i lôhl ı  savaş, «tem
si l i  demokrasi . . metodlariyle birl ikte yürütülmekted i r. Ancak, emperyal izmin 
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Uruguvay ve Şi l i  g ibi  memleketlerdeki taktiğinin komşu memleketlerde 
uygu lananlordon ayrıldığı görülmektedir. 

Şiddet emperyal izmin kul landığı tek metod deği ld i r. Reformizm onun 
strateji k  ve taktik yedeği olara k  kalmaktadır. «I lerleme birl iği» emperyaliz
min Güney Amerikadaki en pervasız manevras/yd/, ve bundan büyük 
sonuçlar ü mit edil iyordu. Bu birl ik, Güney Amerikanın meselelerini çöz
mek, hiç olmazsa onları hafifletmek hedefinde başarı gösterememiştir. 
Fakat esasen emperyal istlerin bu meseleleri çözmek diye bir niyetleri 
yoktu. Gerçek hedef, hal k yığ ın larına kapital ist yolu olumlu göstermek, 
Birleş i k  Amerikanın kıtadaki prestij ve rolünü yükseltmek, küçük ve orta 
burjuvaziyi Amerikan politikasından yana kazanmak, Küba Devrimi 'ne ve 
sosya l ist geleceğe karşı başka bir  ağırl ı k  merkezi yaratmak, devrimci kuv
vetleri zayıfIatmak ve tecrit etmekti. Her zaman olduğu g ibi, «Ilerleme b i r
l iğ i>, Güney Amerikaya, Kuzey Amerikanın sermaye akın ın ı  sağlayacak bir 
a raç ralünü de oynıyacaktı. 

Bunları tesbit ettikten sonra, «Ilerleme birl iği»nin her tarafta iflas etti
ğini iddia etmek belk i  yanl ışt ı r. Bu b i rl i k  ancak komünist partilerin in  ve 
öteki devrimci kuwetleri n gerçek devrimci politikanın temel prensipini  
(yığınları kazanmak, onlara öncülük etmek, amma onla rla s ık ı  bağ ları 
korumak) izledikleri yerlerde ifıas etmiştir. «i lerleme birl iğ i» komünistlerle 
öteki devrimci kuwetlerin reformizme karşı sınıf savaşını koydukla rı ve 
geniş halk yığınlarını bu hedefe varmak için bütün araçları kul lanara k  
seferber etti kleri yerlerde iflôs etmiştir. Reformizm şaşmaz b i r  devrimcil ikle 
karşılaştığı her yerde yeni lg iye uğramaktadır. Bundan başka, devrimci l iğ in 
yoksul insanlarda uyandırdığı h isler, reformizmin çerçevesini çok aşan 
hedeflere yönelen ve devrimin gelişmesine hizmet eden etkin bir kuwet 
hal ine gel i r. Oyle görülüyor ki, Şil i 'de bu gibi olaylar meydana gelmekte
d i r. Bu ü lkede, Frey'in ve onun «toprak reformu» demagojisin in  sonucu 
olarak, köylü yığın ları a rasında toprağa sahip olunacağıno dair ümitler 
doğmuş ve sosya l kurtuluş susuzluğu uyanmıştı. Ama bu ümitler suya 
düşünce, Komünist Partisi ve Halk  Eylemi Cephesi köylerde devrimci hare
keti hızla gelişti rme imkanını buldular. 

Birkaç yıl ewel, Ameri kan emperyalizmi kıtasol taktiğin i  çizerken, bir 
yanda do reformizmi ve .<temsil i  demokrasi»yi teşvik arasında tereddüt 
ediyordu. Oyle ki, b ir  metodun ötekine üstünlüğü ancak kısa bir zaman 
sürüyordu. Ve bütün bu dönemler o değişik metodları uygulayanları n  
adları i l e  onı l ıyordu. Böylece, bizler, Roosvelt ve  Dulles, Kennedy ve 
Thomas Mann devirleri görmüş bulunuyoruz. Ama bu değ işikl ikler artık 
geçmişe a ittir. Emperyal izmin ş imdiki esnek taktiğ i ,  zamana ve zemine 
göre, bu taktiklerden birin i  veya ötekini, hatta i kis in i  aynı zamanda kuııan
maktır. 

Çağımızın zorunluklan Amerikan emperya lizmine karşı savaşın karakteri 
ve özell ikle onun taktiğ in in reformcu görünüşleri, bütün yığın eylemlerin in ,  
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halkın. g revcilerin. ordunun.  demokratik hareketlerin. savaşın her şekliyle. 
(ega l  veya i lIega l  yol larla i kt idarı a lmayı gözönünde tutarak hareket 
etmeleri kaçı n ı lmazl ığ ın ı  ortaya koymaktadır. Devrim im iz in  başarıyla ge
l işmesin i  sağ lamak için. savaşın bütün aşamalarında (savaşın olgunluk 
derecesi ne göre perspektif veya hemen başarı lması gerekli b ir  ödev 
olarak) devrimci bir egemenl ik  politikası teklif edilmeli ve buna da ant i
ol igarş ik  ve anti-emperya l ist dönüşümler programı  eklenmel idir. Reformist 
yol la  devrimci yol arasındaki büyük fark da burdadır. Bu gibi  b i r  politika 
ve program olmadan. devrimci güçler tarafı ndan yığ ın ları n  seferber edi l
mesi .  reform izmin bir  dayanağı hal ine gelme tehl ikes in i  doğurur. Bundan 
ötürü. i ktidarı ele a lma meselesi s ın ıf  savaşına bağlı yapıcı b i r  programa 
dayanmadıkça gerçekçi o lmaz. Aynı fikrin devamı  olara k  d iyebi l i riz ki. 
s ın ı f  savaşın ın gelişmesine ve iyi iş lenmiş bir programa dayanmakla be
raber. çözüm saatı gel ip çattığı zaman. i ktidarın temel n itel iğ in i  değiş
tirme gücünden yoksun bir hareketi de olijarşi ve emperya l izm karşısında 
gerçek bir  alternatif saymıyoruz. 

Emperyal izmin ka rş ı-devrimci stratej is i  tah l i l  edi l ince. i ktidarı s i lahl ı  
mücadeleyle ele geçirmenin Güney Amerika devrim in i n  genel bir  kaidesi 
olduğu sonucuna varı l ı r. Istisnalar a ncak bu kaideyi doğru lar. 

I ktidarı ele a lmak için. ü l kelerimizde bu fırsatın bel i rdiği  zamanlarda.  
s i lah l ı  savaşın kaçın ı lmaz olduğunu söylediğim izde. söz konusu olan ü l ke
ler devrimci sürece g i rmişlerd i r  demektir. Hem u nutmamak gerek k i .  
Güney Amerikan ın  bi rçok ü lkelerinde bi ldiğimiz savaş şeki l lerin in  uygulan
masına a rt ık  i mkan yoktur (veya olm ıyacaktır). Zira ora larda aynı zamanda 
devrimci sürecin daha ileri olgunlaşmasına elverişli şartlar  vardır ;  yani 
s i lahl ı  savaş daha kuvvet biri ktirme aşamasından itibaren yürütülmektedi r  
(ya da si lahl ı  savaş başlıyacaktır) .  

Emperya lizm. taktiğ in i  uygulamada çok i nce b i r  ustal ı kla hareket eder. 
Şu veya bu memlekette gelenekçi demokratik bir rej im in  yaşamasını sağ
Iıyabi l i r. Hatta biçimsel demokras in in  yaratı lmasına yard ım  da edebi l i r. 
Bununla da. o memlekette egemenl iğ in i  kuvvetlendi rmeyi ve devrim i  tor
p i l lerneyi ümit eder. Fakat bir  an bi le unutmamak gerek. emperya l izm. 
devrimci kuvvetlerin i kt idarı a lmalarına ve i ktidarı a ld ıktan sonra da i ş  
başında tutunmalarına  kesin l i kle karş ıd ı r. Anti-komünizmin başlıca a raç 
olduğu s ık ı  b i r  ideoloj i k  faa l iyet. ordu ve polis üzerinde yürütülen eylem. 
hükümet darbeleri. k i ra l ı k  askerlerin müdahelesi ve gereğ inde kendi öz 
ordusunun müdaha lesi. emperya l istlerin karşı-devrim i  kıtam ıza ihraç 
etmekte kullandı kları metodlard ı r. 

Bundan ötürü. i ktidarı s i lahla a lma iş in i  ciddiyet ve hassasiyetle hazır
lamak gerekmektedir. Keza. üstün gelmiş b i r  devrim i  veya bir  ulusal ege
menl iği korumada da bu şekilde hareket edilmel id i r. Devrim s i lahsız 
savaşla başarı gösterebilseydi .  hepimiz çok memnun kalacaktık. Fakat 
bizim içinde bulunduğumuz şartlarda. «her iki yol da mümkündür;  i ktida rı 
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ya s i lôhl ı  yoldan, ya da barışçı yol lorla ele geçi receg ız ve o yol lardan 
savunacağız» diyen tez birçok durumlarda ciddi tehlikeler yaratır. Çün kü 
açık bir perspektif vermez, yöneli necek açık bir hedef sağ lamaz, ve kara r  
zamanı gel ince de, devrim in  zaferini sağ lamakton aciz kal ınacağına 
şüphe yoktur. Birkaç defa bu böyle olmuştur . . .  

Amerikan emperya l izmi i le Güney Amerika halkları arası ndaki çel iş
men in  kendin i  kuvvetle hissettirmesine rağ men, bizim kıtamızdaki devrim 
her şeyden evvel s ın ı f  savaş ın ın  gelişmesine dayanan bir «iç» süreçtir. Bu 
gerçeği u nutmak, Güney Amerika devrimin in  iç s ın ı f  savaşından doğma
d ığ ın ı, ya ln ızca halkların emperya l izmle çatışmasından doğduğunu iddia 
etmek an lamına gelir. Oyle bir çatışma ki, bütün objektif şartları devaml ı  
o larak  mevcut ve etki l i  kabul edi lmiş, sübjektif şartları n  da devrimci b i r  
grup tarafından girişi len si lôhlı  bir savaş yaratacağı gözönünde tutul muş
tur. Biz, bu stratej i an layışı n ı n  askeri ve politik bi rçok ağır hata lı sonuçlar 
doğuracağı kanısındayız. 

Şunu kabul etmek gerek ki, bir grup devrimcinin, s ın ı f  savaş ın ın konkre 
durumunu gözönünde tutmadan her zaman si lôha sarı lmak ihtimali vardır. 
Bu s i lôhl ı  eylem, objektif şartların,  (burada her şeyden evvel y ığın lar ın 
durumu söz konusudur) si lôhl ı  savaşa yard ım  için oldukça olgunlaşt ığı  b ir  
sırada da başlamış olabi l ir. Bu duru mda, si lôhlı  savaş halk  yığınların ın  
desteğ ini  kazanabi l ir, u lusa l  yaşantın ı n  temel b i r  etkeni hal ine gelebil ir 
ve bir  devrim zaferi n itel iğ in i  a labi l i r. Tecrübe gösteriyor ki , yuka rda sözü 
geçen şartlar içinde ve kuvvet birikimi aşamasında başlıyan bir s i lôhl ı  
savaş, devrimci sürecin h ızlanmasında önemli b i r  etken olmaktadı r. 

Oysa y ığ ın savaşı n ı n  gelişmesiyle doğrudan doğruya bağ lı olmıyan 
s i lôhl ı  bir eylemin bazı g rupları n  kahramanl ığ ı  ne kadar yüksek olursa 
o lsun, başarıs ızl ığa uğradığı  görülmektedir. Hattô s i lôhl ı  savaş, s ın ıf  sava
ş ından veya demokratik bir y ığ ın hareketinden doğmuş olsa bi le, bu savaş 
bazan bu temelden «kopabi l ir» ve geliştiği oranda yığın lar ın desteğ in i  
kaybedebi l i r. Bu ,  devrimcilerin, politik savaşı önemsememeleri g ib i  hata
la rından doğabileceği gibi, durumun değişmesinden, bu değiş ikl iğ in  cid
d iye a l ınma masından, yahut emperya lizmin ve yerli gerci l iğ in  üstün bir 
taktik ve politika i le hareket etmesinden de doğabi l i r. Sınıf savaşı ve 
y ığ ın ları n  desteğiyle bağ lar kaybolduğu anda, (yaln ız  yığ ın ları n  sempatisi 
tek başına  yetmez) yiğitler g rupu başlang ıçtaki duruma doğru geri döner; 
yani anti-emperya list ve sosyal ist ideale bağ l ı  olduğunu ilôn etmesine 
rağmen, gerçek kuvveti artmıyon bir grup hal ine gel ir. Kıtamızda devrim 
tarihi bu yönde a rt ı k  örnekler vermiş bulunma ktadır. 

Bunun tamamen aksi bir durumu yansıtmakla beraber, hiç de daha az 
ciddi olmıyan başka bir hata daha var. Kan ımıza göre, bu hata, Amerikan 
emperya l izmini Güney Amerika devrimin in  başl ıca düşmanı olara k  kabul 
ettikten sonra, yalnız u lusa l  bir sürece uygulanabi lecek, uygu lanması ve 
başarıya u laşması yalnız iç etkenlere bağ l ı  bir stratej i, hatta bazan da 
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yalnız taktikler çizmektir. Bu anlayış defala rca ağır  yeni lgi lere sebep 
olmuştur. Çünkü yukarıda da söylediğ imiz gibi ,  emperyal izm, tam sonuç 
a l ınacağı s ı rada, karşı-devrim için el i ndeki bütün s ın ırsız imkanları sefer
ber etmektedi r. Bundan ötürü, devrim için çalışan herkes, dış düşmanla 
dolayl ı  veya dolaysız bir şeki lde ve zamanı gel ince de si lahl ı  o larak  
savaşmaya hazır o lmal ıd ır. Bu  savaş, henüz i ktidarı a lmadan, onu elde 
etmek içi n  yürütülen hareket s ı rası nda da, onu elde ettikten sonra da 
olabi l ir. Bunun içindir ki , biz Güney Amerika devrimci leri, sınıf savaşını  
kıtamız ın genel stratej isi açıs ından ele a lmal ıyız, savaşkan dayanışmayı 
kuvvetlend irmel iyiz, buna hatta dolaysız devrimci işbirliği ve ahen kleş
tirme şekl in i  vermeliyiz ve halklarımız ı  dünya devrim enternasyonal izmi  
ruhunda eğitmeliyiz. 

Genel gelişme yolu : Devrimin genel ve özel hatları 

Bugün Küba dış ındaki Güney Amerika ü lkeleri hep aynı sosyal-ekono
mik gelişme yolunu, yan i  bağımlı  ve deforme kapitalist gelişme yolunu 
izlemektedirler. 

Güney Amerikanın büyük bir kısmı geçen yüzyı l ın i l k  çeyreğinde sömürge 
boyunduruğundan kurtu lmuştur. O devirde sosyal ist sistem hakkında her 
hangi bir bilgi yoktu. Ve Avrupada yerli feodal izmle yarışmaya g i rişen 
kapital izm gelişmen in  en d inamik  ve i lerici şekli olduğunu gösteriyordu .  
Daha o devirde Güney Amerika ü lkelerinde kapitalist gelişmeye doğru 
bir eği l im bel irmişti. Oysa en gelişmiş bir kapita l izm onları n  kapı lar ını  
vuruyordu. Pazar ve ham madde kaynaklarına i htiyacı olan bu kapital izm 
evvela Avrupadan, daha sonra da Kuzey Ameri kadan buralara sızmakta 
gecikmedi. ıspanyol ve Portekiz egemenliğinden kurtu lan genç cumhuri 
yetler serbest rekabete dayanan ve kapita lizm tarafından örülen dünya 
ticareti ağına düşmekte geci kmediler. Geçen yüzyı l ı n  sonlarında, dünya 
kapita l izmi, gelişmesin in tekelci aşamasına u laşmıştı. Güney Amerika ise, 
büsbütün emperyal izmin ağlarına düşmüştü. Ve o zaman, gerçekte başka 
bir a lternatif de yoktu. 

Görülüyor ki, yüzyı ldan fazla bir zamandan beri (bazı memleketler iç in 
birbuçuk yüzyıl) kıtamız bağ ım l ı  ve deforme bir kapital ist gelişme yolunu 
izliyor. Bunun içindir ki , bazı Uçüncü Dünya ü l kelerin in  aksine o larak, 
Güney Amerika memleketleri kapitalist olan ve olmıyan gelişme yolla rın ın  
ayrı ld ığ ı  kavşağı çoktan geride bırakm ışlard ı r  ve a rtık ik i  perspektiften 
birin i  «seçme» imkan ları da yoktur. Bugün Latin Amerikanın yapacağı 
«seçme» nitel olarak  başka bir  karakter taşımaktad ı r. Bu «seçme»yi de 
geçen yüzyı lda kıta toplumlarında kurulmuş sosyal-ekonomik yapıyı teme
l inden sarsan ve bugün şahit olduğumuz kuvvetle h issedi len buna l ım tayin 
ve tesbit etmektedi r. 
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Güney Amerikada kapital ist gel işme. toprağı büyük ağalara (Iatifun
d ist'ler) b ı raktı. Feodalizmin daha başka kal ıntı larını da elde tuttu. Bun
lara. kuvvetlenen emperya lizme bağ l ı l ı k  da eklendi .  Bütün bunlar. kıtadaki 
ü l kelerin ekonomik, sosyo i ve politik gelişmesini frenlemekted i r. Bunun 
iç ind i r  k i .  Güney Amerika devrim i  bağıml ı  ve deforme bir  kapita l izmle 
bağların kesilmesi süreci şekl inde bel i rmel idir. Başka bir  deyimle. mem
leketlerimizi gayri mi l l i  ve halka karşı olan bu teh l ikeli yoldan çıkarmak 
için. bizim. ha lkçı. demokratik. anti-emperya list ve toprak reformundan 
yana bir  devrime ihtiyacımız vardı r. öyle bir  devrim ki. hızla sosyal ist bir  
devrime doğru gelişebilsin. (Bu gel işme bazı  memleketlerde kendi ge
lişme seviyelerine ve özel l ikleri ne göre-başka ülkelere kıyasla-daha hızlı 
olacakt ı r.) Devrim in  bu karakteri ve memleketlerimizin çoğu iç in genel 
kökleri. kan ımıza göre. kıtasal bir stratej in in  esaslarını tesbite imkan  veren 
önemli bir etken teşki l etmektedi r. 

Mekanik yeknesakl ığa düşmemek için şunu kaydetmek gerek :  Aynı yolu 
izlemelerine ve kıtan ın bütünü iç in genel bir  gel işme aşamasında olma
larına rağmen. (bazı Marksist bi lginler bu aşamayı «orta kapital ist ge
l işme» olara k  niteliyor) Güney Ameri kanın değiş ik  memleketleri bu geliş
mede değişik seviyelere ulaşmışlardır. Bu da büyük ölçüde bu memleket

Ierdeki politik ayrıcal ık lardan i leri gelmektedir. Kapital izmin gelişme 
süreci. kıtam ızda da kendi i ç  ekonomik  bağ ları .  kendi m i l l i  karakterleri. 
kendi toprakları. kendi devletleriyle ayrı ayrı mi l letlerin biçimlenmesi 
sonucunu da vermiştir. Ve şüphesiz ki . bütün bunlar. sözü geçen memleket
Ierin aynı gelişme yolunu izlemelerine rağmen. toplumsal süreçlerin in  özel
l i kleri üzerinde etkiler yapmıştı r. 

içinde bulunduğumuz münakaşalar. bu konuda aşırı ve bize göre hatal ı  
iki an layışı ortaya koymuştur. 

Bazı ları iç in bu ayrıca l ıklar. kıtasal bir  strateji çizilmesi ve uygulanması 
imkanını tamamen ortadan kaldı rmaktad ı r. Çünkü. böyle düşünenler. 
Güney Ameri kada. Avrupayla kıyaslıyarak. sadece değiş ik mi l letler yeğ i 
ş imi  ve  değiş ik m i l l i  ayrıca l ı klar moza i ki görmektedirler. Oysa. yabancı 
(ispanyol) sömürüsü bütün Güney Amerikayı kapsamaktaydı. Gelişme 
başlangıçtan itibaren bu şartlar içinde oldu. Bağımsızl ık da kıta ölçüsünde 
ve n ispeten k ısa ve ortak bir  tarihse! devre içinde memleketlerimizin 
çoğunluğu tarafından elde edilmişti. Kapital izmin gelişmesi s ı rasında ve 
kıtan ın değiş ik ü lkelerinde mi lletlerin meydana gelmesi süreci içinde bir 
yandan tek ve aynı t ip dış ekonomik  i l işkiler kuruldu. Bu i l işki ler. m i l li 
ekonomileri. hükümetleri. orduları ve kültürü «tek efendiye», yani emper
yalizme bağ ladı .  Bugün emperyal izmin kıtasal egemenl ik  ve sömürüsünü 
sağlamlaşt ı rma eğ i l im i  bundan i leri gel iyor. «Ekonomik ve politik nufüz» 
deyimi .  emperyal izmin egemenl iğini  kuvvetlendi rmek için genel ağın ı  yeni
den örmesi sürecini yeter derecede nitel iyemiyor. Orta Amerika ve Latin 
Amerika ortak pazarı. orta Amerika ve Amerikal ı lararası  ordu, tek sözle. 
herkesin bi ldiği askeri, poliV!s--vb. örgütler işte bu ağın parçalarıd ı r. 
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Ulusal kurtu luş harpleri, u lusal onurun savunul ması, yu rtseverl i k, u lusal 
zengin l i klerin geri a l ı nması yönündeki eylemler, ortak düşman ve sömü
rücüye karşı savaşan, halkların en yüce devrimci enerj isin in  kaynaklarıd ı r. 
Anti -emperyalist m i l l iyetçil i k  Güney Amerika devrim ine  hizmet edebi l i r  ve 
etmel idir. Halklarım ızın kurtuluşu bel ki de teker teker ve zincirleme mi l l i  
devrim lerin kısa tarihsel bir devre içinde bir araya gelmesiyle sağ lana
caktır. Bu gibi  durumlara biz im kıtada büyük devrimci değişi kl i kler s ı ra
s ı nda rastlanmışt ı r. 

Bütün bunları gözönünde tutarak diyebili riz ki , kıtamızda mevcut mi l l i  
ayrı ca l ı klar, mi l l i  devrim stratej i lerin in  moza i ki and ı rmasından yana olan
lara ve kıtamızın devrimci ha reketi için ortak temele dayanan bir stratejiye 
sahip olma fikri n i  savunaniara karşı ç ıkan lara hak verd i rmez. 

Bizce, hata lı o lon bir fikir daha vardır. Bu fikre göre, mi l letler, m i l l i  
ayrıca l ık lar ve s ın ı rlar mevcut deği ld i r ;  mevcut olsa bi le, bun lar  yap
madır ve halk ları ayırmak ve zayıflatmak için emperyal istler tarafı ndan 
meydana geti ri lm işti r. Bu görüşü savunaniara göre, devrim, her memle
kette bir g rup savaşçı olmak şartiyle, s ın ı rları yok farzedebi l ir. Bu grup
lar ın  dağlarda ayrı ayrı başlıyocağı bir geri l lô  hareketi, sonunda kıta 
ölçüsünde koord ine edi lebi l i r. Ancak, d iyorlar, ayrı ayrı memleketlerde 
ayrı ayrı zamanlarda başlamış olsa da, devrim hareketi kıta ölçüsünde bir  
anti-emperyalist savaş şekl in i  o lab i l i r  ve almal ıd ı r. Her memlekette politik 
şa rtlar  ne olursa olsun, bu şartla r  o memleketin içi nde bulunduğu sınıf 
savaşına ne derecede bağ l ı  bulunursa bulunsun, savaş az çok kısa bir 
süre içinde kıtayı baştanboşa sarmaı ıd ı r. Ama s ın ıf savaşın ın ayrı ayrı 
ü lkelerdeki özel l i kleri bu ü l kelerin aynı zamanda olgunluğa erişmelerin i  
ve  aynı zamanda devrim in  kısa askeri hareketlerine başlamalar ını  engel
Iemektedir. Devrim için gerekl i  olon politik şartları n  eşit olmıyan geliş
mesi maddi gelişme seviyelerin in fa rkl ı  olmasından do i leri gel iyor. Bun
lar fa rkl ı  olduğu gibi, bi rlikte hareket de mill i ve mi l letlerarası politikan ın  
karışık etken lerine bağ l ıd ı r. S ın ıf savaş ın ın daha yüksek bir aşamaya 
u laşması için gerekli olan sübjektif şartla rın yaratı lması (veya yaratı lma
ması) hiçbir zaman devrimciler tarafından iyi i ncelenmemiş karış ık  süreç
lerin etkisi a lt ındadır. Bunlar sosyal düşünce şekl in i  etkiler ve kol lektif 
düşünce üzerinde yabancı laştırıcı bir etki yapar. 

Şimdi yukarıda sözü edilen meselelerin bir başka yönü i le de yüzyüze 
geliyoruz. 

Mil l i  etkenlere tamamen (veya kısmen) s ı rt çeviren devrimciler, kıtasal 
devrim stratejis ini ,  askeri stratejiye i rca ediyorlar. Bu da değ işik memle
ketlerdeki s ın ıf  savaş ın ın  konkre şartları gözönünde tutu lmadan (ya da 
kısmen tutu lmadan) meydana getiri lmektedir. Bu stratej in in  esasla rın ı ,  
hareket nokta ların ı ,  hemen de tamamen emperyal izmin hal klarımıza 
dayattığ ı  sömürü ve baskıda aramaktadırla r. Bu şekilde düşünenler, her 
memleketin içinde bulunduğu sınıf savaşının konkre gelişme şartla rın ın  
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dış ı nda. bi rçok memlekette birden kıtasal bir  savaşa başlamanın  ve onu 
geliştirmenin mümkün olduğunu iddia ediyorlar. «Savaşmak istiyenler .. in 
başlıyacağı b i r  harbin politik savaşı daha yüksek bir dereceye ulaştıra
cağ ın ı .  bunun da devrim için gereken şartları doğuracağın ı  i leri sü rüyor
lar. Demek oluyor ki. harbin «başka yollarla politi kan ın  devam ı  .. o lmaktan 
çıktığ ı  ve politikan ın  «harbin devam ı  .. hal ine geldiği görülüyor . . .  

Bu anlayış. eninde sonunda. emperya l izmin tam yenilmezliğ in i  göster
mesi ve onun kıta m ızda bütün yeni ulusa l  devrimleri engelleme gücünün  
kabulü i le sonuçlanabi l i r. 

Güney Amerika devrim i  için ortak bir  strateji zorunluğunun. gelişmemi
ı in ortak objektif etkenlerinden i leri geldiği açıktır. Ayrıca. yen i  ortak eği 
l imlerden ve  karş ımııda ortak bir  düşmanın bulunmasından da bu  zorun
l uk  doğmaktadı r. Kan ımııo göre. ortak bir stratej i .  m i l letferi. ayrı gelişme 
seviyelerin i .  devrimci sürecin ayrı olgun luk dereceleri n i  ve s ın ıf  savaşın ı  
ortadan kald ı rmaz. Ortak kıta stratej is i .  ortak nitel ik leri ve özel l ikleri 
hesaba katmal ıd ır. Yenilgiye uğramamanın şartı budur. Yarı gerçekçi l i k  
h içbir zaman gerçekçi l i k  deği ld ir. Bundan ötürü de devrim iç in  fayda l ı  ve 
gerçekçi bir  teoriye temel olamaz. 

Devrimci sürecin kıtasol dinamiği 

Güney Ameri kada devrimci hareket tarihi .  devrimci f ırtınala rı n  ve geri
cilik karşı saldırı ların ın  (yahut devrimci sürecin ıayıfladığ ı  devirlerin) kıta
mızda birbiri a rdından geldiğini  gösteriyor. Bu devirlerden her biri n i n  
uzun v

'
eya kısa «gerileme .. ve  «i lerleme .. aşamaları oluyor. Burada söz 

konusu olan kıtada tarihsel gelişmenin d inamizmid i r. Çünkü hareketin 
.. i lerleme» ve «gerileme» si Güney Amerikanın değiş ik  memleketlerinde 
(fa rklı şartlara sahip olsalar da) aşağ ı yukarı aynı zamanlara rastlıyor. 

Bunla r. Güney Amerika toplumları n ı n  yapılarındaki buna l ım ın  i lerlemesi. 
durumun devaml ı  ağ ırlaşmasıd ı r. Bunal ım ın  geçtiği değ iş ik aşamalar nis
peten sürekli devirlerde (özel l ikle içinde yaşadığ ımız uzun devrim fırtınası  
devrinde. devrim sürecin in  az veya çok maddi temel i n i  teşkil etmektedir. 
Geleneksel sosya l-ekonomik  yapı ları n  kıtasal bunal ım ı  teoris in i  R. Aris
mendi yoldaşa borçluyuz. Diğer bazı eserler bu teorin in  derinleşti ri l i p  
tamamlanmasına yard ım  etmiştir. (Orneğin .  «Barış ve Sosyal izm Problem
leri» Dergis in in 1 967 y ı l ı  S.-nci sayıs ında bu konuyu ele alan yazı .) Bununla 
beraber. yapı ları n  buna l ım ı  hakkındaki bi l imsel teori n in  son şekl i n i  bul
duğunu iddia edemeyiz. Bu teorin i n  öneminden şüphe edenler de vardır. 
Bize gelince. biz de birçokları g ibi .  yapıların bunal ımı  anlayışın ı n  gerçek 
ve objektif bir sü reci yansıttığ ı .  ve bunu!) çevrimsel buna l ımlarıo karıştı
rı lmaması gerektiğ i  kanısındayız. Yine kanımıza göre. kapital izm in  genel 
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bunal ım ı  teorisi, yapıların buna l ım ın ı  ne tan ımlar, ne de anlatabil ir. Bu, 
i kinci buna l ım bir incis in in ayrı lmaz bir parçası olmasına rağmen böyledir. 

Kıta memleketlerinde devrimci hareketin nispeten kısa olon gerileme 
ve i lerleme oşamolarına geli nce, kanımıza göre, bunun maddi sebebin i  
çevrimsel (konjonktürel) bunal ımlardo, daha doğrusu ekonomi k  buna l ım  
ve gelişmenin nispi olarak  birbirine g i rmesinde a ramak gerektir. Bu  do, 
bağ ıml ı  ekonomimiz i çin  önemi çok büyük olon Güney Amerika ham mad
deleri n in sürümü i le bağ l ıd ır. 

Geri leme i le i lerlemenin nispi ola rak  birbirine rastlayışı bize devrimci 
sürecin değişik yönlerini bölge ve kıta ölçüsünde a henkleştirme olanağını 
vermektedir. 

Bu tarihsel gel işmelerin «etki l i l iğ in i" yükseltmen in  mümkün olduğu 
görü lmektedir. Geçmişte olduğu gibi ,  i lerleme devirleri, zorba l ı k  rej im
Ierin in yıkılışı i le sonuçlanan zinci rleme bir  reaksiyona sebep oluyor. Dev
rimci kuvvetlerin a henkleştiri lmesi ve faaliyeti, bugün emperyalizme ve 
ol igarşiye arka a rkaya darbeler indirme imkanın ı  halklara vermektedir. 

* 

Şu son yı l larda Güney Amerika devrim i  a rka a rkaya yenilgi lere uğradı .  
Bu yeni lg i leri hem si lahlı savaşların sürdüğü memleketlerde, hem de barışçı 
geçiş yol ları a raya n  ü lkelerde görüyoruz. Sanki Marks 1 848-1849 yı l la
r ında Fransa hakkında şu satırları yazarken, 1 963-1967 yı l ların ın  Güney 
Ameri kasını düşünmüştü r :  «Sayısı az bazı başl ıkları b ir  yana b ırakırsak, 
devrim tarih in in  az veya çok önemli her bölümü şu başlığı taş ı r :  «Devrimin 

yenilgisi I .. 

Ama bu yeni lg i lerde ölen devrim deği ld i .  alen, devrim öncesi gelenek
lerin kal ınt ı larıydı ; henüz had sınıf çelişmesi derecesine gelmemiş sosyal 
i l işkilerin sonuçla rıydı. alenler insanlard ı ;  devrimci partin in  Şubat Devri
minden önce azade olmadığı hayaller, tasavvurlar, tasarı lord ı ; ve devrimci 
partiyi bunlardan Şubat zaferi değil, ancak bir s ı ra yenilgiler kurtara
bi i i rd i .  

Kısacası, devrim i lerliyor ve kendine yol  açıyordu .  Ama bu yolu, doğru
dan doğruya başarı la riyle değ i l ;  aksine, sağ lam ve birleş i k  bir karş ı 
devrim doğurara k, bir düşman yartarak açıyordu. Ve bu düşmana karşı 
savaştır ki , da rbe pa�rtis ini  zamanla olgunlaştırarak gerçek bir devrimci 
parti hal ine getiriyordu ... 

Kesin savaşlara bundan sonra, yakın bir  gelecekte girişi lecektir. Kanı
mıza göre, başka Güney Amerika memleketlerinde devrim in  bu yakın 
gelecekte başarı lar kazanabi lmesi için, her memlekette ve kıta ölçüsünde 
bütün devrimci kuvvetleri n birl iği kaç ın ı lmaz bir şarttır. 

Güney Amerikada devrim sürecin in değiş ik yönlerin in  bölge ve kıta 
ölçüsünde ahenkleştiri lmesi gerekmektedir. Bu, her part in in her devrimci 
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Iıareket ve teşkilôtın, kendi memleketin in sınıf savaşına ve özel l iklerine 
göre kendi politikasını tesbitte tam bağımsız l ığ ına saygı göstermekle 
mümkündür. Değiş ik ve bağımsız Iıareketler a rasındaki bu a lıenkleştirme, 
kardeş Iıa lkların devrimci ak ımla rı a rasında - düşmana karşı savaşın 
Iıattı veya şekli Iıakkında Iıer Iıangi bir şart koşulmadan - pratik bir daya
nışma ve işbirl iği i le başlıyabi l i r. 

Yığınları kazanma ve iktidarı a lma çabalarımız ın etkili olması için 
gerekli şartlardan biri de strateji ve taktik açıkl ığ ıd ır. 

Bu amaçlara u laşmanın yolu, bize göre, eylem birl iği ,  pratik dayanışma, 
kardeşçe münakaşa ve devrim im izin bizi karş ı laştırdığı meseleleri n eleş
tirilmesidir. 

Son Solvodor, 
Eylül, 1 967 

419 

TÜSTAV



Sosyalizm ile kapitalizmin bazı ekonomik gelişme 
eğilimleri 

Yalenıin T erehof 

Hayat. bugünkü çağ ın. kapita l izmden sosyal izme geçiş çağı  olduğunu 
söyliyen Marksizm-lenin izmin bu temel iddiasını mütemadiyen doğrula
maktadır. Ama kapita l izmin çöküşü. dümdüz d ikey bir ç izgi  takip etmiyor. 
Kapita l izm. tepki göstermeden. tarihsel kaderin in  gerçekleşmesini bekle
miyor; aksine. ömrünü uzatmak için bütün güçlerini seferber ediyor. 
Oktobr Devriminin SO.-nci yı ldönümü münasebetiyle Sovyetleıı Birliği 
Komünist Partisi Merkez Komites in in yayınladığ ı b i ld iride şöyle deni l
mekteyd i :  Çağdaş kapita l izm. her şeyden önce. ik i  dünya sistemi a rasında 
yürütülen savaş şeki l lerine kendini  uyduran tekelci devlet kapita l izmidir. 
Kendin i  bu yen i  şartlara uydurmaya çal ışan dünya kapital izmi. ömrünü 
uzatabilmek için. yeni metodla r. yeni savaş şekilleri a ramaktadı r. 
1 929-1932 dünya buhranıyla temellerine kadar sarsı lan kapita l izm. dev
letin i ktisadi gelişmeye müdahalesini arttı rıyor; Ortak Pazar tipinde ortak
l ık lar kurarak. entegrasyon süreçlerinde iktisadi denge ve teşvik edici 
yeni yol lar a rıyor. Eski sömürgelerinden. bağ ımlı ü lkelerden kovulan kapi
ta l izm. yen i-sömürgecil iğ i n  daha kurnaz. daha i nce metod ların ı  tesbit 
ediyor. Bu politika. tarihsel gel işi m in  genel eği l imin i  değişti remez. amma 
emperyal istlere. çevrimsel in iş-çı kışları n hafifleti lmesi. i ktisadi gelişme 
tempoların ın  h ızlanması. işsizl iğ in azalt ı lması vb. gibi geçici başarı lar  
sağlıyabi l i r. 

Veni toplumsal düzen in  kapital i zmden başlıca üstün lüklerinden biri .  
sosyal izmin zamanı  hızlandı rabi lme özel l iğ id ir. Şöyle ki. sömürüden kurtu
lan haklar onbeş-yirmi yı l içinde. kapital ist sistemde yüzyı l lar  gerektiren 
yolu katedebil iyor. Birçok ü lke. yüzyı l l ık  gecikmelerini nispeten kısa süreler 
içinde kapatabi l iyor. Ekonomiye. kültüre eksiksiz bir gelişim sağlanıyor. 
halk kitlelerin in  yaşama seviyesi hızla yükseliyor. O zamana kadar sadece 
tarımla uğraşmış olan ü lkeler sanayileşiyor. Sosyal ist ü lkelerde bugün. 
sanayiin. bütün ü retimin (sanayi ve tarım) dörtte üçünü sağlaması. büyük 
anlam taşıyan bir  gerçektir. 
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Başlıca sonuçlar 

Kapital izmle yü rüttüğü yarışmada sosyal izmin başarı la rın ı  sağlayan, 
gelecekteki zaferleri n i  garanti a lt ına a lan başlıca etkenlerden biri zaman 
kazancıdır. Sosyal izmin kuruluş ta rihi boyunca, ka rdeş ü lkeler ekonomi 
lerin i  ve özel l ik le sanayi üret imlerin i ,  kapita l ist ü l kelerdeki a rtış oran larına 
nispetle, çok daha yüksek ve dengeli tempolarla gelişt ird i ler. 

TABLO i 

Sanayi üretimindeki artış oran/af/nın yıllık orta/ama/afl (% olarak) 

Vıl lar 
1 951--1966 1 951--1955 1 956--1 960 1 961--1965 

Dünya bilônçosu 7,3 7,9 7.0 6,3 
Sosyal ist ü lkeler 1 1 .3 13.7 13.6 7,4 
i ktisadi Vardımlaşma 
Konseyine dahi l  ü l keler 1 0,5 13,6 1 0, 1  8,3 
Sovyetler B. 1 0.6 1 3.2 1 0.4 8,5 
Kapitalist ü lkeler 5.7 6,3 4,4 6,0 
Ortak Pazar ülkeleri 6,9 8,7 6.8 5.8 
Amerika B.D. 4,7 5.2 2,4 5.7 
Kalkın maya başlaya n ü l keler 8,4 9,4 7,9 8,0 

Görüldüğü gibi .  ele a l ınan süre boyunca ve bu süreyi meydana getiren 
dönemlerde, sosyalist ü lkelerdeki sanayi üretim in in  a rtış oran ı .  sosyal ist 
ü ret im in  etkisiyle a rtmış olan genel dünya a rtış oran ından ve kapital ist 
ü lkelerdeki sanayi üret im in in  a rtış oran ından yüksek olmuştur. I ktisad i  
Vard ım laşma Konseyi (I.V.K.) ne dah i l  ü lkelerin endüstris inde a rtış oran
ları ,  Ortak Pazar ü lkelerin i n  a rtış oran ından daima yüksektir. Sovyetler 
Birl iğ in in  endüstrisinde a rt ış oranları Amerikadak i lerden çok daha yük
sektir. 

Bu yüksek artış oranları sayesinde, sosya list ü lkeler, sanayi üretimlerin in  
hocmin i  çok  daha çabuk arttırabi l iyorlar. Meselô, 1 951-1966 y ı l ları a ra 
sında, dünya sosya l ist sistemin in sanayi ü retim i  5 ,6  kat  arttı. Kapital ist 
ü l kelerde, ü retim 2,4 kat a rttı. Kalkınma yoluna girmiş ü l kelerde ise. bu 
oran 3.6 id i .  Iktisadi  Vard ımlaşma Konseyi'ne dahi l  ü lkelerde ve aynı 
dönem içinde sanayi üretim i  5 kat a rttı. Ortak Pazar ü lkelerinde ise. 
sadece 2,9 kat a rttı. 

Sosyal ist ü l kelerdeki hızl ı  sanayi gel işmes in in  sonucu olara k, dünya 
sanayi üretim inde, güçler dengesi tamamiyle değişti. 1 937-de sosyal ist 
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devletler dünya sanayi ü retim in in  onda bir ini  bi le sağl ıyamıyordu. 1950-de, 
sosyal ist ü lkelere düşen pay, dünya sanayi ü retimin in beşte birin i  teşkil 
ediyordu. Bugün beşte i kis in i  bulmaktadı r. I ktisadi Vard ım laşma Kon
seyi'ne dah i l  ü l keler dünya sanayi ü ret imin in üçte bir in i  sağ lamaktadır. 

Daha şimdiden, dünya sosyal ist sistemi içinde, adam başına düşen 
sanayi üret imi ,  dünyanın diğer kısmına n ispetle, çok daha yüksektir. H iç  
şüphesiz, şu noktayı da gözönünde tutma l ıyı z :  Dünyanın sosyal i st siste
mine dahi l  o lmıyan kesiminde yaşıyan nüfusun üçte i kis i ,  sanayi ü retim i  
henüz çok düşük bir  seviyede bulunan, yeni kalk ınmaya başlıyan ü lke
lerde yaşamaktad ı r. Bu şartlar iç inde bizler için ası l mesele, sosyal ist 
o lmıyan dünyada nüfus başına düşen üretime yetişmek değ i l ;  bu üretim i  
geçmekti r. Bu ha le  zaten gelmiş bulunuyoruz. Bu bakımdan da sosyal ist 
ü l keler büyük başarı lar elde etmiştir. Ama yapılacak iş ler daha pek çok
tur. Bütün dünyada, I ktisadi Vard ımlaşma Konseyi 'ne dah i l  ü l kelerde ve 
Ortak Pazar ü l kelerinde, temel sanayi ü rünü olara k, nüfus başına düşen 
ü retim oranlarıyla i lg i l i  bazı veriler aşağıdaki tabloda toplan mıştır : 

TABLO i i  

Başlıca sanayi ürünlerinin üretiminde nüfus başına düşün pay: 

Vıl la r  
1950 1 960 1 966 

Elektrik (kw-s) 
Dünya bi lônçosu 395 782 1 . 1 04 
I.V.K. ü l keleri 500 1 .302 2.171 
Ortak Pazar ü l keleri 791 1 .663 2.347 
i.V.K. ü l kelerin in 
Ortak Pazara n ispeti (%) 63,2 78,3 92,5 

Çelik (kilo) 
Dünya bi lônçosu 75 1 16 141 
I.V.K. ü lkeleri 133 277 378 
Ortak Pazar ü l keleri 205 430 470 
LV.K. ü lkelerin in  
Ortak Pazara nispeti (%) 64,9 64,4 80,4 

Plôstikler ve sentetik lôstikler (ki/o) 

Dünya bilônçosu 0,6 2,2 4,5 
LV.K. ü lkeleri 1 ,8  4,7 
Ortak Pazar ü l keleri 1 ,0 1 0,3 24,6 
i.V.K. ü lkeleri n in 
Ortak Pazara n ispeti (Ofo) 17,5 1 9, 1  
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Yıl lar 
1 950 1 960 1 966 

�imyasal gübreler (kilo) 
)ünya bi lançosu 5,7 9,4 1 4,2 
Y.K. ü lkeleri 1 1 , 1  20,6 40,0 
)rtak Pazar ü lkeleri 28,3 52,6 64,4 
Y.K. ü lkelerin in  
)rtak Pazare nispeti (%) 39,2 39,2 62,1 

:imenfo (kilo) 
)ünya bi lançosu 53 1 06 1 34 
Y.K. ü lkeleri 69 219 338 
)rtak Pazara ü l keleri 1 78 364 495 
Y.K. ü lkelerin in  
)rtak Pazara n ispeti (%) 38,8 60,2 68,3 

Bu tablodan çıkartı lacak başlıca ik i  sonuç vard ı r :  Biri ncisi , i ktisadi 
ard ım laşma Konseyi'ne dahil ü l kelede, temel sanayi ü retim i  alanında, 
üfus başına düşen ü retim payı  ortalama dünya ölçüsünden çok yüksek
r. Ikincisi , ü retim payı, yüzyı l larca önce sanayi leşmeye başlamış bulunan  
n gel işmiş Avrupa kapital ist ü lkelerindeki seviyeye hııla yaklaşmaktadı r. 

Tarım ü retim i  alanında da, sosyal ist ü lkeler i nkôr  edilmez başarı lar  
lde etti.. Sosyal izmin en büyük zaferi köylüleri sosya l ist ve kooperetif 
el işme yoluna sokmuş olmasıdır. Sosyalist ü l kelerin tarım ında, sosyal ist 
�ktör, tarım ü retim in in  % 90-lndan fazlasın ı  sağlamaktad ı r. Gerçekleşmiş 
ulunan değ işikl iklerin önemin i  an l ıyabi lmek i çin,  bugün sosyal i st olan 
I kelerin çoğunda, köyün eski durumunu hatı rlamak lazı m :  köy, yoksul luk, 
ahalet deryası id i .  Köylü lerin büyük çoğunluğunda toprak yoktu. Çal ışma 
raçları i lkeid i .  Oretim çok düşüktü. Tek sözle, köyde süregen bir  g ıdasıı
k ve çoğu zaman a çl ık  hüküm sürüyordu. 

Sosyal izm bu duruma kesin l i kle son vermiş bulunmaktadı r. Kooperatif
ırde toplanmış köylü lere kültür ve refah i çinde yaşıyacak şartlar temin 
d i lmektedir. 

Köylü kooperatiflerin i  kurma sürecin in  her yerde ve her zaman kolay 
lduğunu iddia etmek gerçekıere uymaz. Onemli olan mesele şudur: S05-
J l ist ü lkelerde, kooperatif sistem, kişisel ta rım işletmesinden üstün oldu
unu artık ispatlamıştır. 

Gerçekıere baka lı m :  1 952-1956 yı l ları döneminde, tarım a la nında y ı l l ık  
rta lama üretim hacmini  1 00 diye ele a l ı rsak, 1 966-da ki ü retim endeksin in ,  
ütün dünyada 1 37-yi, I ktisadi Yard ımlaşma Konseyi ü lkelerinde 1 63-ü 
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bulduğunu goruruz. Başko bir deyişle. o y ı l lar içinde. Iktisadi Yardım
laşma Konseyi ü lkelerin in  ta rımı.  bütün dünyadaki tar ıma nispetle. çok 
daha çabuk gelişmiştir. Karşılaştırma için de şu sayı ları verel im : 1 965-de 
bu oran Fransoda 1 36. ıtalyada 123 olmuştur. 

TABLO i i i  

Iktisadi Yardımlaşma Konseyi ülkelerinin dünya 
üretimindekrpayı (Ofo olarak) 

Aretim: 

Tahı l  ve baklagil ler 
Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Mıs ır  (tane) 
Şeker pancarı 
Patates 
Süt 
Büyükbaş hayvan 
Kul lanı lan traktör 
Kul lanı lan k imyasal gübre 

(1) 1 950, (2) 1 960 

1951-1 955 

1 6.8 
27.2 
73.9 
19 . 1  
9,4 

44.0 
51 . 1  
2 1 . 1 (1) 
1 0.5(1) 
1 1 ,4(1) 
1 7. 1 ( 1) 

Yı l lar 
1961-1 965 

1 7.8  
31 .5 
76.0 
26.7 
1 0.9 
50.5 
53.2 
26.2(2) 
1 0.6(2) 
1 3.2(2) 
1 9.5(2) 

1 966 

21 .3 
42.3 
77.3 
31.9 
9.8 

54,0 
54.4 
28.6 
1 1 .8 
1 6.2 
27,0 

Bu verileri incelerken. çok öneml i  b i r  noktayı gözönünde tutmak zorun
dayız : Iktisadi Yardı mlaşma Konseyi'ne dahil  ü lkelerin nüfusu. dünya 
nüfusunun onda birin i  ancak teşkil etmektedi r. Başlıca ta rım ürünlerin in  
dünya ü ret iminde Iktisadi  Yard ım laşma Konseyi ü l keleri payın ın g itg ide 
yükselmesi. sosyal ist tarım ın  b ir  buna l ım geçirdiğ in i  söyliyen burjuva 
propagandaların ın  temelsizliğ in i  ispatlıyon en güçlü del i ldir. 

Bununla beraber, tarımsal gelişmede elde ettikleri büyük başarı lara 
rağmen. sosya l ist ü lkeler. ta rımsal üretimde sağlanan seviyeden h iç  de 
memnun deği l lerd i r. Bi l indiği gibi .  bazı y ı l lar. sosya l ist ü lkeler kapital ist 
pazarlardan önemli miktarda buğday sat ın a lmak zorunda kalmıştır. 
Genel tüketim in  artışı tarım a lan ında daha büyük başarı lar gerektiriyor. 
Bu yüzden de sosya l ist ü l keler bugün tarımda devaml ı  bir gel işme sağ l ı 
yacak geniş ve kesin tedbirler a lmaktadı r. 

Sosya l ist ü retimin ana nedefi. halkın maddi refahını ve kültür seviyesini 
her bakımdan yükseltmektir. Sosya l ist ü lkeler bugün dünyaya şu gerçeği 
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ispatlamıştı r :  Sosyal ist üretim şekli, çok kısa süreler içinde, ha lk  kitlele
rinin hayat şartların ı  büyük ölçüde yükseltebi l i r. çağımıza gelinceye kadar, 
hiçbir toplumsal - i ktisadi sistem, yirmi, hattô el l i  yı l  içinde. halk ın refah, 
kültür ve sağ l ı k  seviyesin i  bu kadar yükseltememişti .  Sosyal izm bunu 
yapabi id i .  H iç  şüphesiz, sosyal ist ü l keler, en gelişmiş bazı  kapital i st ülke
lerdeki genel maddi refah seviyesine henüz ulaşmış deği ld i r. Bu sorunun 
do çözümlenmesi IÔzımdır. Sosyal ist ü lkeler bu yolda do büyük başarı lar 
elde ediyor. Ama öte yandan, i ktisadi Yard ımlaşma Konseyi'ne dahi l  
ü lkeler i le g 3l işmiş kapital ist ü lkeler aras ındaki fark ın gittikçe azaldığı  do 
bir  gerçektir. 

B i l indiği  g ibi ,  hayat seviyesin in yükselmesin i  sağlıyan kaynak, mi l l i  gel i r  
hacmin in  artmasıd ı r. Kapital ist ü lkelere n ispetle, i ktisadi Yardımlaşma 
Konseyi'ne dahil ü lkelerde, mil l i  gel ir çok çabuk artmaktadır. Orneğin ,  
1 951-1965 y ı l ları nda I.Y.K. ü lkelerinde mi l l i  gel i r  3,33 kat artmıştı r. Kapi
tal ist ü l ke lerde mil l i  gel irdeki artış sadece 1 ,89 kat olmuştu r. Ortak Pazar 
ül kelerinde bu a rtış 2,33 katı bulmuştur. Bugün i ktisadi Ya rd ımlaşma Kon
seyi ü lkeleri, yaklaşık o larak, dünya mi l l i  gel i rin in  dörtte bir ini  sağ la
maktadı r. 

i ktisadi Yard ım laşma Konseyi ü l keleri gel işmiş kapitalist ü lkelerin sevi
yesine devaml ı  şekilde yaklaşmaktad ı r. Hattô, bazı gıda maddelerin in  
nüfus başına düşen tüketim i  bakımından, I ktisadi Yard ımlaşma Konseyi 
ülkeleri, gelişmiş bazı kapitalist ü lkeleri geçmişlerdir. Eğitim, sağ l ı k, sosyal 
sigorta a lan larında sosyal ist ü lkeleri n elde ettiği sonuçları n  önemi, var
d ığ ı  düzey yüksekl iği ,  dünyaca kabul edi lmektedir. Bu do halk ın maddi 
refah ında, kültür seviyesinde devaml ı  ve hızl ı  gelişme olanakları sağlıyan 
ve gerçekleştiren yeni toplumsal düzenin faydaların ı  ispat etmektedir. 

Iktisadi yarışma da perspektifler (olanaklar) 

Bugünkü aşamada, ik i  dünya sistemi arasındaki i ktisadi  yarışmanın 
başlıca özel l iği ,  çok yoğun bir b i l imsel ve teknik ilerleme ortamı  içinde 
gelişmesidir. Bu öze l l i k. yarışmanın hem bi lônçasu ve olanakları ,  hem de 
gid işatı hakkında verilen hükümlere etki yapmaktad ı r. Bugün yarışmanın 
n itel i k  yönleri, yani toplumsal ü retim in  etk i l i l iğ in i ,  en h ız l ı  b i l imsel ve 
teknik  i lerleyişi sağlama yeteneğ in i  gösteren özellikler, daima bi rinci 
plôna gel iyor. Mesele, ü retilen mal hacimlerinde üstünlüğü sağ lamakla 
bitmiyor;  ası l  mesele, aynı zamanda, toplumsal ü retimde, ve kapita l ist 
sisteme n ispetle, daha yüksek bir  etk i l i l ik  seviyesine varmakto, sosyal ist 
i ktisadi yönetim prensip in in  tom mônasiyle gerçekleşmesin i  sağlamakta, 
yan i  asgari toplumsal emek sarfiyatiyle halka azami  sonuçlar temin  etmek
tedir. 
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Kapital izmle ekonomik yarışmoda zaferin yolunu açan anahtar, bi l im
sel ve teknik devrimi kavrıyorak toplumsal üretimde dünyan ın  en yüksek 
etki l i l ik  derecesine varmaktı r. 

Büyük makine üretiminde etki l i l iği  gösteren en önemli bel i rtilerden biri, 
eylem hali ndeki ü retim cihazının (sosya lizmde bu toplumsal emek birik imi  
veya esas üretim tahsisleri ; kapitalizmde temel sermayedir) değeri i le 
üretilen ürünün değeri arası ndaki  arandır .  Buna fond-değer diyoruz. 
Kolayca an laşılacağı gibi. bir maddi n imet birimi  üretimi için sarfedilen 
kaynakların ve a raçların değer toplamı azal ı rsa. yani ü retimin  fond
değeri indiri l irse. bu azalış (diğer şartlar da değişmed iği takdirde) toplum
sal ü retimin  etki l i liğ inde bir artışı gösterir. Tersine. bu toplamdaki artış 
ise. bu etki l i l ikte bir azalışı gösterir. 

Gelişmiş sanayi ü l kelerin in  - özel l ik le Amerikan ın  - geçirmiş olduğu 
tecrübeler. bize şu gerçeği gösteri r :  Yeğin  (entansif) gel işme yoluna giri 
l ince. üret imin fond-değeri genel l ikle düşmeye yüz tutar. Bel i rl i  dönem
lerde. özel l i kle  temel sermaye kuvvetle arttırı ldığı ve yeni lendiği takdi rde. 
bu oran ın  yükseldiği de olur. Bugünkü dönemde. sosyalizmi kuran i ktisadi 
Yard ımlaşma Konseyi ü lkelerinde. en hayati sorun lardan biri. toplumsal 
ü retimde fond-değer yükselişi eği l imin i  durdurmakt ı r. 

Sosya list ü lkeler yoğu n  gelişme yoluna geçerken. bu ülkelerin çoğunda 
gerçekleştiri len iktisadi dönüşümler sayesinde öyle yaygın üretim şartları 
meydana getirilmektedir ki. bu sayede üretimin  fond-değeri i l könce bel l i  
bir seviyede ayarlanmakt(J. daha sonra da azalt ı labi lmektedir. 

Ça l ışma süresi birimi başına düşen üretim miktarın ı  tôyin eden emek
teki ü retim gücü de, toplumsal üret imin etki l i l iğ in i  tesbit eden öneml i  b ir  
ölçü teşkil eder. Son zamanlara kadar. sosyalist ü lkeler. sanayi a lan ında, 
üretim gücünün artış oranları bak ımından, gelişmiş kapita l ist ü lkeleri geç
mekte. üretim gücü seviyelerine  hızla yaklaşmaktaydı. Bununla beraber. 
birkaç yıldan beri. gelişmiş kapitalist ü l kelere n ispetle, i ktisadi Yard ım
laşma Konseyi'ne dah i l  ü lkelerin ,  pradüktivitedeki artış oranları alanında 
sağladığı  üstünlük biraz azalmıştır. 

Bu tablodaki sayı lardan a nlaşı ldığı g ibi, i ktisadi Yard ım laşma Kon
seyi'ne dahi l  ü lkelerin çoğunda, sanayide çal ışan işçiler için, çal ışma 
prodüktivitesin in  ortalama yı l l ık  a rtış oranları bu san beş yı l  içinde düş
müştür. Oysa kapita list ü lkelerde (Fransa müstesna) bu oranlar biraz  
artmıştır. Orneğ in, 1 955-1966 yı l ları arasında, Sovyetler Birl iğinde, en
düstri a lan ında,  emeğin  prodüktivitesi seviyesi açıs ından,  Amerika i le 
varolan ara pek fazla azaltı lamamıştır. Ameri kan endüstrisinde, emeğ in  
prodü ktivitesi, Sovyetler Birliğ i ndeki prodüktiviten in  2 kat ıdır  (hattô 2 kat
tan fazla). 

Kapitalizmde olduğu gibi, sosya lizmde de. emeğin  prodüktivitesini  a rt
tırmak için, işçiye çağdaş çal ışma araçları verilir, ü retim makineleştiri l i r, 
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TABLO LV 
Sanayi alanında çalışan işçilerin emeğinde. prodüktivitenin artış 

oranlarındaki yıllık ortalamaları (% olarak) 

Yılla r 
1 951-1955 1 956-1960 1 961-1 965 

Bulgaristan 7.4 4.4 7.1 

Macaristan 3.9 3.7 4.9 
Polanya 9.6 7.0 5.2 
Roma nya 8.3 8.0 7.6 
Sovyetler Birliği 7.6 6.5 4.9 
Çekoslovakya 8.4 7. 1 3.7 
A.B.D. 4.2 3.5 4.6 
I ng i ltere 2.7 2.8 3.9 
Fransa 5.7 6.5 3.9 

Federal Almanya 5.1  4.6 5.2 

otomatikleşti ri l i r. üret imin teknik ve örgüt düzeyi yükselti l i r. işçinin sağla
dığı emeğ in  yeğ in l ik (entonsifikasyon) düzeyi de fevkaldde önemli bir rol 
oynar. Ama bu son etken. kapitalizmde başka. sosyal izmde başka şeki l ler 
a l ı r. Kapital ist sistemde. emekçiyi vaktinden evvel yıpratan insanl ık-dış ı  
yeğinleştirme metotlarına karş ı l ı k. sosyalizmin samimi endişesi. işçin in  
emeğindeki prodüktiviteyi a rttıracak. i htisasını devamlı  şekilde gel işti recek. 
genel kültür düzeyini  yükseltecek en olumlu şartları yaratmaktır. Bu da. 
hiç şüphesiz. kapital ist yeğinleştirme sürecinden daha karmaşık. daha 
çok yönlü. bambaşka nite l ikte bir teşebbüstür. Her şeyimizi yeren komü
nizm aleyhtarıarı bu fa rkın  Idfını etmekten pek hoşlanmazlar. 

Yapılan i ncelemelerden an laşı ldığına göre. ü retimin etki l i l iğ i  i le i lgi l i  
bi rçok noktada. iktisadi Yardımlaşma Kanseyi'ne dahi l  ü lkeler. en gelişmiş 
kapital ist ü lkelerin hdld gerisindedir. Ama i ktisadi Yard ımlaşma Konseyi 
ü lkeleri. çağdaş ü retici güçlerini nispeten kısa bir süre önce yaratm/ş
lardır. öte yandan. ik i  dünya sistemi a rasında yürütülen yarışma orta
m ında. b i l imsel ve teknik i lerlemelerin hızlanmasiyle. sosyal ist ü lkelerin 
karşıs ına a radaki mesafeyi kapatacak birçok olanak çıkmaktadır. 

Bugünkü şartlar içinde. bir  ü lke (veya bir g rup ü lkenin) ekonomisin in 
dünya işbölümüne ne dereceye kadar bağlı olduğu da. toplumsal  üretimde 
etki l i l iğ in gelişim ini şiddetle etkiliyen bir faktördür. Oretici güçler bugün 
öyle bir düzeye varmış bulunuyor ki. dünyadan tecrit edilmiş bir ü lkeni n  
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şartları içinde. bu güçler daha yavaş gelişir. mi l l i  emek usa aykırı b i r  
şekilde çarçur edi l i r. Bir ü l ke. dünya işbölümüne faa l  şekilde katı l ı rsa. bu 
alandaki  kolayl ı klardan azami derecede faydalanırsa. mi l l i  üret iminin 
etki l i l iğ i  hızla arttırı labi l i r. m i l l i  emekten tasarruf edilebi l i r. Gitgide a rtan  
entegrasyan süreçlerin in .  bugünkü dünyan ın  başlıca özel l iği  hal ine gel
mesi elbette bir tesadüf deği ld ir. 

i ktisadi Yard ımlaşma Konseyi'ne dahi l  ü lkeler dış iktisadi a l ış-verişle
rinde büyük gelişmeler kaydetmiştir. Gerek bu ü lkeler a ras ında. gerekse 
bu ü lkelerle başka ü lkeler a rasındaki tica ret. yı ldan yıla gelişiyor. Sosya list 
ü lkeler a rasındaki işbölümü. bu işböıümünün.  ü retimde i htisaslaşma ve 
işbirl iği g ib i  i lerici şeki l leri yıldan yı la kesin leşiyor. Ama bu alanda henüz 
başvurulmamış kaynaklar ve olanakla r muazza mdır. 

Oretim güçlerindeki gel iş imin n itel iğ i .  toplumsal üretim in  etki l i l ik  düze
yine şiddetle tesir  eden bir faktördür. Bi l indiği gibi. üretimdeki artış. bir 
yandan ü retici güçlerin maddi kaynakları (üretim hacmi ve el emeği mik
ta rı)nın n icel gelişim ine ;  öte yandan. toplumsal emeğ in  etki l i l iğ in i  yük
selten faktörler (üretim a raçlarında tekni k  ilerlemeler. daha kal ifiye işçi
leri n kul lanı lması .  yeni bi l imsel buluşlar. bu buluşları n  tekn i kte kul lanı l ış ı  
vb.)  deki nitel değişmelere bağlıd ı r. Oretim in  maddi kaynakları sadece 
n icel bakımdan arttırılarak. üretimde sağ lanabilecek bir artış da müm
kündür. (Oretim faktörlerin in  nitel gelişimiyle sağlanan a rtıştan fa rkl ı  
olara k) .  Birinci gelişim yoluna ekstansif (yayıcı). iki ncisine entansif (yeğin
leştirici) adı  veri l i r. Hiç şüphesiz. pratikte. sadece yayıcı veya sadece 
yeğinleştirici bir gel iş im mümkün deği ldir. Iki gelişme yolu b iribirin i  
tamamlar. Ama dünyadaki bütün sanayi devletlerin in  tarih inde. bu yol lar
dan birine daha önem veri ldiği dönemler olmuştur. 

Son zamanlara kada r. sosyal ist ü l kelerdeki geliş im. yayıcı yolu izlemiş
ti r :  Oretimdeki a rtışı sağlıyan faktör. her şeyden önce. ü retim kaynak
ların ın  gen işletilmesiydi. Teknik gelişim temposu n ispeten ağırd ı .  Sosyal ist 
ü lkelerin çoğu. az çok gelişmiş bir sanayi temelinden hareket etmemiştir. 
öte yandan. el emeğ i fazlaydı. Tarımda yapılan kolektivizasyon ve maki
neleşme. bu el emeğin i  arttırmıştı. Bu şartlar  içinde. sanayi ü retimine 
gettikçe daha çok i nsan aktarmak. mil l i  işçi s ın ıfı n ı n  kadroların ı  meydana 
getirmek ve çoğaltmak suretiyle. bir an önce yeni ü retim imkônları yarat
mak şarttı. 

Bununla beraber. çok önemli bir noktayı ısrarla bel i rtmemiz gerek :  Bizi 
yerenlerin sık sık başvurduğu bir safsatan ın  aksine. yayıcı gelişim. muhak
kak ü ret imin etkisizl iği demek deği ld i r. Toplumsal  ü retime artı-el emeğin i  
yerleşti rmeyi bilen yayıcı. ama h ız l ı  b i r  gelişim. i ktisadi bakımdan geçer
l id ir. Oretim kaynakla rın ı n  yayıcı şekilde ku l lan ı lmasiyle. canl ı  emeğ in  
prodüktivitesi nde a rtış yavaşlarsa bile. üretim etki l i  bir şekilde a rtabi l i r. 
Ama bir şartla : Oretimin genel etki l i l iğ i  (başka bir deyişle. hem maddi. 
hem canl ı  emeğ in  prodüktivitesi) de artmaııdı r. 
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Böylelikle, köydeki g izl i  işsizl iğin ortadan kaldır ı lması ,  köylünün sosya
l ist gelişim yoluna sokulması g ib i  önemli toplumsal sorunlara çözüm yol 
ları bu lma zorunluluğu devam ettikçe ; üretim sermayesi g ittikçe artan 
sanayie daha çok insan aktarmakla ; toplumsal ü retimde, el emeğ i fazla
sını  tarımda tutarak, sanayi donatım ın ı  daha mükemmel hale getirmek 
suretiyle sağlanacak a rtıştan daha hızlı bir artış tem in edilebi ld ikçe ; bu 
şartlar devam etti kçe ; yayıcı gelişim yolu, tarihsel bakımdan geçerli ola
cağı gibi, b irçok faydalar da sağlıyab i l i r. 

i ktisadi Yard ımlaşma Konseyi'ne dahi l  ü lkelerin çoğunda, gelişme, bu 
evreyi çoktan aşmıştır. Bu ü l kelerin bazı ları nda, yayıcı a rtış kaynakları 
a rtık tükenmiştir. Bazı larında ise, sanayi ü retim olanakların ın  yayıcı gelişi
miyle elde edilen sonuçlar (kul lan ı labi lecek fazla el emeği varsa bi le) 
ş imdiye kadar kurulmuş olan ü retim sermayesin i  modernleştirmek ve yeni
leştirmek su retiyle e lde edilebil icek i ktisadi sonuçlardan daha düşük kal ı 
yor. Bu da, hiç şüphesiz, mi l l i  gel irdeki a rtış tempoları nı ,  toplumsal ü re
timin etki l i l i k  oranların ı  olumsuz yönden etkiliyor. 

Toplumsal üretim in  etki l i l iğ in i  artt ırmak için gereken başlıca şartlardan 
bi ri, sosya list yönetim metotların ın,  mil l i  ekonominin yönetim ve plônlama 
şekil ve yollarının mükemmel hale getiri lmesidir. Son zamanlara kadar, 
plônlamada ve yönetimde son kertesine varan bir merkezleşti rme ; iktisadi 
metotlardan fazla, idari yönetim metotlarına verilen önem ; ticaret ve 
para i l işkilerine, maddi isteklendi rme prensiplerine önem veri lmemesi, sos
yalist ü lkelerde, i ktisadi süreçleri düzenleme s isteminin özel l iklerin i  teşkil 
ediyordu. i ktisadi yönetimde, sosya l ist ü l kelerdeki gelişimin bel i rl i  b ir  
aşamasında meydana gelen bu sistem, incelenmesi makalemizin çerçe
vesine girmiyen birtak ım objektif şartların  kaçını lmaz sonucuydu. Şura
s ı n ı  da bel irtel im k i ,  bu  yönetim sistemi bi rçok olumlu sonuç verd i .  

Sosya l ist ü lkelerde, ekonomi gel iştikçe, eski plônlama ve yönetim siste
minin oynadığı rolün sona erdiği ,  bugünkü şartlara uymadığı, köklü b ir  
değişikl iğe muhtaç olduğu anlaş ı ld ı .  I ktisadi Yard ımlaşma Konseyi'ne 
dahi l  ü lkelerin çoğu bu yola başvurarak, sosya list üretimi arttı rmak, etki l i 
l iğ in i  yükseltmek üzere gereken şartları yaratma a macını güden iktisadi 
reformlara kara r  verd iler. 

Böylelikle, I ktis�d i  Yardım laşma Konseyi'ne dahi l  sosyal ist ü lkeler geli
ş imierinde yen i bir aşamaya girmiş bulunuyor. Sovyetler Birl iğ i  için, bu 
aşama komünizmin maddi ve teknik temellerini yaratma dönemidir. I kt i
sadi Yard ımlaşma Konseyi'ndeki ü l kelerin çoğu için, bu aşama, gel işmiş 
bir sosyalist toplumun kurulması dönemi demektir. Sosya lizmin ve komü
nizmin kurulmasiyle i lg i l i  sorunlar, son zamanlarda toplanan kardeş par
tiler kongrelerinde enine boyuna incelenmiştir. 

I ktisadi Yardımlaşma Konseyi ü lkelerinde sosyal izmi ve komünizmi 
kurma programların ın  gerçekleşmesinde, büyük önem taşıyan bir  etken, 
1 966-1970 dönemi için hazırlanan yeni beşyı l l ı k  pıônlard ı r. Bu plônlarla  
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i lg i l i  sorunlar a rasındaki farklara rağmen, plônl ı  gelişim in  yeni aşama
sında, I.Y.K. ü lkelerin i n  hepsinde az veya çok görülen ortak özel l i kler 
belirmektedir. Bütün kardeş ü lkelerin ortak a macı, tekni k  ilerlemenin 
'sonuçlarından azam i  derecede faydalanmak, toplumsal üret imin bütününü 
yeğ in  b i r  şekilde gelişti rmek, etki l i l iğ in i a rttırmak suretiyle, sanayide ve 
tarımda büyük b i r  gelişme sağlamak, ve bu gelişmeye dayanarak, halk ın 
hayat seviyesin i  oldukça geniş ölçüde yükseltmektir. 

Yeni beşyı l l ık plônları nda tesbit edi len başlıca amaçları i ncelersek, 
I 'Y. Konseyi'ne dahi l  bütün ü lkeler için, mi l l i  gelirdeki, sanayi ve tarım 
üret imindeki artışların, 1966-1970 döneminde, bundan önceki dönemdeki 
artışları geçeceğin i  görürüz. 

TABLO V 

1966-1970 dönem; beşyıllık plônlarının başlıca amaçları (% olarak artış) 

Mil l i  
Sanayi Köy Nüfus başına 
üretim i  ekonomisi düşen gerçek 

gel i r  (toplam) (toplam) gelir 

Bulgaristan 50 70 30 30 

Macaristan 1 9-21 32-36 1 3--1 5  1 4--16  

Demok. Almanya 28---32 37-40 1 3--1 5  28 

Moğolistan 30--31 70--80 38---40 1 6-17 

Polonya 34 44 15,8---1 7,2 1 0  

Romanya 47 66--73 26-32 25 

Sovyetler Birl iği 39 53 25 30 

Çekoslova kya 31-32 37 1 5  1 7-18 

iktisadi Yard ım laşma Konseyi ülkelerinde kabul edilen yeni beşyıl l ı k  
plônlardaki en önemli sorun, toplumsal ü reti mde etki l i l iğ in att ırı lması 
sorunudur. Konsey'e dahi l  ülkelerin çoğunda, üretim birik iminde nispeten 
dengeli ölçüleri n korunması,  bugünkü dönemin başlıca özel l iğ i  olacaktır. 
Iktisadi artış, b i rik im sermayes in in  nispi a rtışıyla değ i l, daha usa uygun  
işleti lmesiyle sağlanacakt ır. Toplumsal üretim in  i .  ve  i i .  kesimleri arasın
daki oranlarda oldukça önemli b ir  artış olacakt ır. Bu sonuca varmak 
için, gerek tarımda, gerekse tüketim mal ları üreten kollarda gel iş im hız
landırı lacaktır. aretici g üçlerin geliş im inde bugün varı lan yüksek düzey 
sayesinde, Iktisadi  Yard ımlaşma Konseyi 'ne dahil ü lkeler, üreti m  a raçları 
üreten kolların (A grupu) artış temposunu, tüketim mal ları üreten kol ların  
(B grupu) artış temposuna yakınlaştıracak durumdadır. üstel ik, b i l ind iğ i  
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gibi ,  Sovyetler Birliğ inde, 1 968 yıl ında, B grupunun artış oranı % 8,6'yi ; 
A grupunun artış oran ı  da % 7,9'u bulacaktır. 

I ktisadi Yard ımlaşma Konseyi ü lkelerin in  ağır sanayi inde çok öneml i  
yapı değişikl i kleri gerçekleştirilecektir. Teknik i lerlemeyi sağ l ıyacak, top
lumsal üretimin bütününde yapıları daha mükemmel hale getirecek kol
larda (elektro-enerjetik, makine yapımı,  k imya), artış oranları diğer sanayi 
kollarına n ispetle daha yüksek o lacaktır. 

Yapılarda düşünülen değişmelerin gerçekleşmesi ; mi l l i  ekonomin in 
bütün kolları ndaki tekn ik  düzeyin yükselmesi ; makineleşme ve otomatizas
yonun büyük ölçüde kul lanı lması ; en i leri teknoloji lerin uygulanması ; 
üretim süreçlerinde k imyaya ve elektriğe daha geniş yer veri lmesi ; çok 
zengin ilkel maddelerin kul lanı lması vb., toplumsal üretimdeki bazı etki l i l i k  
oran larının ' yükselmesini sağlıyacaktır. Orneğin, Iktisad i  Yardımlaşma 
Konseyi'ne dahil ü lkelerin çoğunda, endüstride, emek prodüktivites in in 
artış oranı  yükselecektir. Konsey ülkelerin in  i ktisadi gel işmesinde, emek
teki prodüktivitenin oynadığı rolün gittikçe artan önemi 6 numaral ı  tab
loda belirmektedir. 

TABLO Vi 

Emeğin pradüktivitesini arttırarak sanayi üretiminde elde edi/en artış 
(% olarak) 

Yıl lar 
1 961-1965 1 966-1970 

Bulgaristan 68 76 
Macaristan 70 80 

Demok. Almanya 1 00 1 00 

Polonya 68 76 

Romanya 62 74 

Çekoslovakya 69 90 

1 966-1970 beşyı l l ık dönemi iç inde, sosyalist ü lkelerin d ış  iktisadi i l iş
ki leri de çok gel iştiri lecektir. Bugünkü tahminlere göre, d ış  ticaret hacmi 
1 966-1 970 döneminde e.n azından 1 ,5 kat a rtacaktır. 

Yeni beşyı l l ı k  p lônın başl ıca özel l iğine gel ince : Bu dönem i çinde, I kti
sadi Yard ımlaşma Konseyi'ne dahil ü lkelerin çoğunda, i ktisadın  yöneti
m inde ve plônlanmasında uygulanacak yeni sistemdir. Çeşitli ü l kelerde 
öngörül.en i ktisadi reformların çeşitl iğ ine, ara la rındaki fa rklara rağmen, 
bütün bu reformlar  temelde birbirine benzemektedir. Bu reformla r  süre-
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cinde bel i ren öze l l i k, i kt isadı p ıa n l ı  o l a ra k  yöneten s istemde, i ktisa di  
hesap ve maddi  isteklen d i rm e  p rensi p leri ne g itg ide daha çok yer vere n 
metod lara geçi l mesi d i r. Pa ra ve t ica ret i l i şki leri d a h a  çok h esa ba katı l ı 
yor ; merkezleşt i ri l m iş  v e  p ıan l a şt ı rı l m ış yöneti m,  ü reti m kolektifleri n i n  
teşeb b ü slerine d a h a  çok yer veriyor. Böylel i kle, sosyal i st ü l kelerde d a h a  
esnek b i r  s istem meyd a n a  gel iyor. Bu s istem d e, sosya l izmin  v e  komü
nizmin kuru l m a siyle i lg i l i  i kt isadi  soru n l a rı çözüml iyecek elveriş l i  şartla r  
ya ratıyo r. 

Yen i  beşyı l l ı k  p ı a n l a rı n  gerçekleşt iri l mesi,  i ktisa d i  Ya rd ı m l a ş ma Konseyi 
ü l kelerine ka pita l izmle yü rüttükleri reka b et a l a n ı nda önem l i  a d ı m l a r  attı 
raca kt ı r. Bugünkü ta h m i nl ere göre, i ktisa d i  Ya rd ı m l aşma Konseyi ü l kele
ri ndeki sa nayi ü reti m i  1 966-1 970 y ı l l a rı iç inde en azından 1 ,5 kat a rta 
ca kt ı r. 1 966 ve 1 967 b i la nçoları ,  LY.K. ü l keleri n i n  doğ ru yola g i rd i ğ i n i  

gösterm işti r. Bu ü l keleri n  s a nayi ü reti m i  1 966 y ı l ı nda % 8,3 ; 1 967-de ise, 
ya klaş ık  o lara k  % 9,5 a rtmıştı r. Son y ı l l a rda,  i ktisad i  Ya rd ı mlaşma Kon
seyi ü l keleri n i n  çoğ unda,  sa nayideki sonuçl a r  öngörülen pla n l a rı aşmıştı r. 
örneğ in,  1 967 y ı l ı nda,  Sovyetler B i rl iğ i n i n  sa nayi  üret i m i n i n  hacmi  % 1 0  

kadar  a rtmışt ı r (p lôn % 7,3 l ü k  b i r  a rt ış  öngörüyordu) ; Macarista nda 
gerçek a rt ış  % 9'u bu ldu (oysa p l a n  % 4-6' l ı k  bi r a rtış öngörüyordu) ; 

Çeko.slova kya d a  da 1 966-1 967 dönemi i ktisa d i  gel i ş imi nde çok başa rı l ı  
sonuçla r e l d e  ed i ld iğ i  iç in,  beşyı l l ı k  p l a n ı n  i l k  ta h m i n leri yen iden gözden 
geçiri ld i : Yen i  beşyı l l ı k  p l a n  döneminde mi l l i  g e l i r  öngörü l d ü ğ ü  gib i  
% 22-24 kad a r  değ i l , % 31 -32 a rtaca kt ı r. Sanayi ü reti m i nd e  a rtış % 37'yi 
bu laca kt ı r. (Oysa % 22-24' l ü k  b i r  a rtış beklen iyordu) .  

Kapita l i st ü l kele rde ise,  bundan önceki beşyı l l ı k  p l a n  dönem i n i n  a ksine, 
ik i  y ı l d ı r  iktisadi  d u ru m  çok bozu l m u şt u r. 1 966'da gel işmiş  ka pita l i st ü l ke

lerin sanayi ü reti m i  % 7 a rtmıştı r. Bu n i speten yü ksek a rtış o ra nı n ı ,  1 966'da 
sa nayi ü reti m i  % 9 ka d a r  a rtan Amerika sağ l a m ı ştı . Orta k Paza r ü l kele

ri nde a rt ış  o ra n ı  % 4,8 ; ing i lterede % 1 o l m u ştu r. 1 967'de ise, gerek g el iş
m i ş  Bat ı  Avru pa ü l keleri ,  gerekse Amerika, çok ciddi  i ktisadi güçlüklerle  

ka rş ı l a ştı l a r. Bug ü n kü ta h m i n le re göre, Amerikan sa nayi ü reti m i n i n  hacmi 
1 967'de sadece % 1 kadar  a rtmışt ı r. Bu d a ,  bütü n ka p ita l i st d ü nya n ı n  i kt i
sadi  art ış  gücüne etki  ya p m ıştı r. 1 967'de, gel işmiş kap ita l i st ü l kelerde 

sanayi  ü ret i m i nd e  elde edilen a rtış 1 966'daki  seviyeye u la şa ma mışt ı r. 

1 966-1 970 dönemi iç inde, gel i şmiş  ka pita l i st ü l keleri n 1 96 1 -1 966 döne
mi ndeki tem po i le  gel işeceğ i n i  fa rzetsek b i le, (buna h iç  i m ka n o l m a d ı ğ ı  
halde) 1 970 y ı l ı n d a  v e  1 965 y ı l ı na n ispetle, sa n ayi ü reti m i  h a c m i  b u  ü l ke
lerde sadece 1 ,3 kat a rtmış  olacakt ı r. Neticede, 1 966-1 970 beşyı l l ı k  p l a n  

döneminde, Ikt isadi  Ya rd ı m laşma Konseyi ' n e  d a h i l  ü l kelerin endüstris i ,  

ka pita l ist ü l keleri n  end ü stris inden çok d a h a  h ız l ı  bi r tem po i le  gel işmiş  

olaca kt ı r. 

Yen i  beşyı l l ı k  p la n l a rda tesbit edi len hedefler ve i l k  ik i  y ı l ı n  b i la nçola rı 
bize ş imdiden ş u n u  ispatla m a kta d ı r :  1 966-1 970 döneminde sosya l i st ü l ke-
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ler  d ü nya ü ret i m i nde yeni  b i r  d u ru ma g eçecek, ka p ita l izmle yürüttükleri 
ikt isadi  rekabette yeni  başa rı l a r  elde edeceklerd i r. 

* 

Oluş  döne m i n i  ta m a m l a m ı ş  o l a n  sosya l izm yen i  g üçler edi n d i, enerj i s i n i ,  

d i n a m i z m i n i  a rttı rd ı .  Sosya l izm yen i  b ü y ü k  iş leri n  eş iğ inded i r ;  ge l i şmiş 
sosya l izm yol unda kom ü nizme doğ ru hız la,  h iç  d u rmadan i lerl iyebi lecek 
kadar o lgun laşmışt ı r. Bu ge l i ş im önüne geçi l mez bir s ü reç olaca ktı r. Bu 
s ü reç i çinde de, yen i  topl u ms a l  d üzen sağ ladığ ı  fayd a l a rı büsbütün bel l i  
edecek, ka p ita l izmle y ü rütülen ba rışçı i kt isadi  ya rışta kes i n  zafere u laşa
cakt ı r. Ta rih i n  objektif  g i d işatı b u d u r. Sosyal i st ü lkeler ha lkla rı n ı n  i steğ i 
de budur. 
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M A R K S V E  Z A M A N ı M ı z  

Devrimci fikirlerin zaferi 

Karl Marks' ın  1 50. doğum yıldönümü münasebetiyle, onun vatan ı  Al
manya topraklarında kurulan sosyal ist devletin başkenti Berlin'de, 2-4 
Mayıs günlerinde mi l letlerarası b i r  b i l imsel toplantı yapıldı .  Bu toplantı, 
b i l imsel sosyal izmin kurucusu Marks'ın davasının önemine hasredi lmişti. 

Bu forumda, dünyanın her tarafından Berl in'e gelmiş olon ve 57 ü lkenin 
komünist ve işçi  parti lerin i ,  sosyolist ve mi l l i  demokrotik portilerin i  temsi l  
eden kişi ler fik i r  değiş-tokuşunda bulundulor. Bunlar a rosında Sovyetler 
Birliği, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Macaristan, Çekoslovakyo, Yugos
lavya, Viyetnam, Kore, Birleşik Amerika, Japonya, italya, Fransa, Arap 
ü lkeleri ve ıatin Amerika komünist ve işçi partileri temsi lcileri, Danimarka 
Sol-sosyal ist Partisi, Norveç Sosyal ist Halk Partisi, Afrika ü lkeleri m i l l i  
demokratik partileri temsilci leri vb. vardı. Toplantıda "Karl Marks'ın öğre
tisin in  zamanımız için önemi ve hayati gücü .. hakkındaki esas raporu, 
Alman Sosyalist B i rl i k  Partisi Merkez Komitesi B i ri nc i  Sekreteri ve Alman 
Demokratik Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Volter Ulbriht okudu. 

Volter Ulbriht, Karl Marks'ın büyük hizmetlerinden b i ri n in de bi l imsel 
sosyalizmi işçi hareketiyle bbğlamosı olduğunu söyledi .  Devrimci teoriyi 
pratikte yaln ız  işçi sın ıfı uygul ıya bil irdi ve uyg ul ıyobi l i r. Dahi bir bi lg in 
olduğu kadar, o mansız b i r  proleter devrimcisi nitel iğ in i  de kişi l iğ inde bir
leştiren Marks' ın  politik eylemin in  temelinde işte bu düşünce yatmaktadır. 

Bundan el l i  yıl önce, Rus proletaryası, köylülerle b i rl i k  hal inde ve Mark
s ist-lenin ist partisin in  önderl iğ inde ola rak, Marksizmin eski toplumu eleş
tiren ve onu yıkacak olon devrimci gücünden faydalanmayı boşardıkton 
başka, yeni toplumun yapıcı gücü olon Morksist öğret in in uygu lanması 
yolunda do i lk  adımı attı .  Marksizmin gerek eskiyi yıkıcı, gerekse yeniyi 
yapıcı yönünün can l ı l ığ ı  ve gücü bugün dünya sosya l ist sistemin in varlığı 
i le, mi l letlerarası komünist hareketin in dünyada en etkin politik güc 
hal ini  o lmasiyle, anti-faşist ve a nti-emperyal ist hareketin serpi l ip  geliş
mesiyle tamamen doğrulonmaktadı r. Ve Volter Ulbriht' i n  tesbit ettiği g ibi ,  
.. Marks'ın öğretisi bugün dünyamızda en büyük ve en önemli siyasi ve 
manevi harekettir ... 
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Valter Ulbriht, raporundo, Marks' ın  f ik irlerin in  üstüngelmesi davasına 
lenin ' in kesin katkısı üzerinde büyük b i r  d ikkatle durdu.  Bu katkı, Marks' ı n  
f iki rlerin in ,  her şeyden evvel emperyal izm ve proleter devrim i  teoris in in 
yaratıcı ola rak  geliştiri lmesi ve uygulanmasıd ı r. Büyük Oktobr ve onun 
eseri o lan Sovyetler B i rl iği ,  Marksizmin bu gelişimin in  ürünleridir. Büyük 
Oktobr Sosyal ist Devrim i'n in meydana getirdiği  devlet ve toplum düzeni ,  
sömürüden azot sosya l ist toplumun esas model i  o lmuştur. 

Sosyal ist toplumda devlet ve i ktisat yönetimi mekanizmasına değinen 
V. U lbriht, pıanlı ekonomiyi sosyal ist sistemin hayati temeli olarak tanım
ladı .  Bununla i lg i l i  olarak, devlet pıanlama örgütünün tüm sosyal ist eko
nomiyi koordine eden ve yöneten mekanizm sıfatiyle taşıdığı önemi beli rtti .  
Sosyal ist sistemin gelişmesiyle, bu gibi merkezi organlar, di kkatlerin i ,  
ekonomi yönetimin in - ekonomik ve sosyal teşhisler koyma sorun ları da 
dahi l  - esas görünüşleri üzerinde gittikçe daha fazla yoğunlaştırmakta ve 
ü retici b i reylere daha geniş hareket serbestl iği vermekte, daha büyük 
sorumlu luk  yüklemektedi r. 

Raporun önemli bir kısmı, «Kapital»in yayınlanmasından buyana kapi
tal ist sistemin uğradığı  değiş ik l iklere rağ men, Marks' ın  f ik irlerin in  çağdaş 
kapital ist dünyadaki etk in l iğ ine ayrı lmıştı. V. U lbriht, ü retim güçlerinin 
bağımsız gel işmesi teoris in i  reddederek, ü retim i l işki lerin in  bu bakımdan 
s ın ı rlayıcı veya teşvikçi rolünü bel i rtti ve çağdaş kapita l izmin bi l imsel
teknik devrim süreci içinde çel işki lerin in  nasıl sertleştiğini  gösterdi .  Bu, 
bi l imsel-tekn i k  devrime bağlı ola ra k  a rtmakta olan kapital b i rik imi  i le, 
bunun kaçın ı lmaz sonucu olan emek b i reşimin in  kuvvetlenmesi a rasındaki 
çelişmenin sertleşmesinde ifadesin i  bu lur. Kapital izmin, ş imdik i  güçlükle
rini ayrıntılariyle çözümlediğimizde, «devlet tekelci kapital izmi çerçevesi 
içinde ne "kar-pazar" mekanizmasın ın,  ne de devlet ayarlamasının kend i 
fonksiyonlarını yerine getiremiyecekleri» ve «emperyal izmin çok yakın b i r  
gelecekte henüz hiç karşı laşmadığı çel işki lerin kördönüsü iç ine düşeceği» 
sonucunu çıkarabi l i riz. 

V. Ulbriht, öte yandan, b i l imsel-teknik devrimin ,  sosyal izmin dünya 
ölçüsünde gündeme g i rdiğ in i  daha bel i rg in  biçimde göstermekte oldu
ğunu söyledi. Dünya sosya l ist sistemini  emperya l istler kampı i le  kıyaslıya
rak sosyal izmin üstünlüğünü bel irtti ve gelişmiş sosya l ist toplumun b i l im
sel-teknik devrimi yapmasına, kapita l izmden üstünlüğünü daha da arttır
masına i mkan verecek olan etkenleri saydı .  Bu etkenler, yurttaşların dev
let, ekonomi ve bütün toplu m  yönetimine bi l i nçli ve yapıcı olarak  katı l
ma ları nda nite l i k  bakımından daha yüksek bir basamağa geçi lmesi ; halk 
ekonomisinde daha yüksek etki l i l iğe ulaşmak için sosya l izmin ekonomik 
kanunlarından faydalanma optimal sistemin in daha da geliştiri lmesi ; top
l um hayatının bütün alanların ın ,  her şeyden önce maddi üretim, i l im  ve 
a raştırma işleri yönetimin  bi l imsel temele dayan ı larak  yetk in leşti rilmesi ; 
m i l letlerarası sosya list işbirl iğ in in geliştiri lmesi ; öğreni m  sistemin in daha 
mükemmel hale getirilmesidi r. 
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V. Ulbriht yaptığı  mukayeseli çözümlemenin sonucunu şu esasta for
müle etti : Sosyalist ve bi l imsel-teknik devrim tek süreçte bi rleşmek şartiyle, 
kuvvetler oran ın ın  sosya l izm ve anti-emperya lizm güçleri yararına bir hayli 
daha çabuk değişmesine basamak olacak bütün önşartlar  art ık meydan
dadır. 

U lbriht yoldaş, raporunun diğer kısmında ,  Marks' ın  vatanında Marksiz
min somut olarak gerçekleştirilmesi süreci üzerinde ayrıntılariyle durdu .  
Sovyetler Birliğ i 'n in Alman faşizmini yenmesinin çözümleyici önemini ve 
keza Sovyet halkları n ın çok yönlü yardımlar ın ın önemini bel irttikten sonra, 
yüksek derecede gelişmiş sanayie ve yeğin bir çağdaş köy ekonomisine 
sah ip  bulunan Alman Demokratik Cumhuriyetinin somutlaştırd ığ ı  büyük 
başarıya u laşmak için önce çözülmeSi gereken spesifik problemlere 
değindi. Burada Alman Demokratik Cumhuriyeti n in, Sovyetler Birliğ in in  
tecrübesini yaratıcı olara k  uygularken mekanik kopyacı l ı ktan titizl i kle 
kaçındığını  belirtti. Ve şu  izahatı verdi : Alman Sosya l ist Birl i k  Partisi'nin 
geçen yı l  yapılan VII. Kongresi, Demokratik Almanyada, sosya lizmin geliş
miş toplumsa l sistemini ku rma ödevini ortaya koymuştur. Bu sistemin 
sosyal-politik programı ,  yakın bir geçmişte onaylanmış olan yeni  Anaya
sada yer a lm ış  bulunmaktad ı r. Bu toplumda «sosyalist demokrasi ve aynı 
zamanda insan ın toplu mdaki eylemi yeni bir genişl ik ve atı l ım  kazanmak
tadı r  ... Fakat, rapor sahibine göre, Marksist-Leninist partin in ve sosyalist 
devletin yönetici rolü kuvvetlendiri lmezse, bu sürecin gerçekleşmesi genel
l ikle olanaksızd ı r. 

V. U lbriht emperya l izmin ideoloj ik  savaş a lan ındaki yeni taktik yöntem
lerini içyüzüyle ortaya koydu. Ozellikle, emperyal izmin, birçok sözümona 
teoriye, örneğin kapitalizm i le sosya lizmin «konverjans .. ı (uyuşma) teori
sine ve bunları n  sentezi olacak bir «entegre .. sistemin ortaya çıkması hak
kındaki teoriye dayanarak sosyal izmi «sarsma .. denemeleri üzerinde durdu .  
Ve bu türlü uydurmalara, bazı - kendi deyimiyle - «çağdaş marksistler .. i n  
de  sarı ld ıkların ı ,  ve  bunları n  işçi s ınıf ın ın  yönetici rolünü reddederek, 
bugün ancak «sın ıfla rüstü duran .. aydın lar zümresinin toplumsal  çı karları 
gerçekleştirebilecek duru mda olduğunu iddia ettikleri n i  belirtti. 

Sosyalist sitemi zayıflatma deneyleri başarısızlığa uğrayan emperya l izm, 
artı k politik arsenal ini genişletmekte ve daha mükemmel hale getirmekte
dir. Bu politi k arsenal cümlesinden olan ve sosyal ist ü lkelere sızma ama
cını  g üden «yeni doğu politikası .. na büyük bir rol  düşmektedir ve bu poli
tikayı izliyenler sosya l-demokratların ağzını kul lanmayı öngörmektedirier. 
Bununla i lgi l i  olarak, \/'Ulbri ht, Batı Almanya'nın durumu üzerinde durdu. 
Ve orada propaganda edilen tasarı ların, mi l itarist, yayı l ıcı ve faşist eği
l imlerin kuvvetlend irilmesiyle ve aynı zamanda emekçi s ı nıfları kasıp kavu
ran ekonomik güçlüklerin artmasiyle nasıl bağ l ı  olduğunu bel irtti. Bu 
eği l imlere karşı, halk ın en i lerici tabakaları a rasında başgösteren direniş 
hareketi, gittikçe d<ıha canlı ,  daha yığınsal ve daha toplu bir hal almak-
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tad ı r. Bu d i ren iş hareketi, Viyetnam'da Amerikan saldırı sına karşı ve 
Nazizmin canlanıp başka ldırmasına karşı Avrupa ölçüsünde yürütülen 
genel harekete katı lmaktadı r. Bu koşul lar altında Avrupa ü lkelerinde işçi 
s ın ıfı ve bütün demokratik ve anti-emperya list güçler arasında birlik sağ
lanması günümüzün ana ödevi o lmaktadı r. V. U lbriht, sosya l-demokrat 
parti lerine ve her şeyden evvel bu partilerden i ktidarda bulunup da tehl i
kel i  emperya list politikayı destekliyenıere büyük b i r  sorumlu luk  düştüğünü 
bel i rtti. Netekim, son zamanlarda, bu tutum, böyle partilerin birçok mem
Ieketlerde seçmenlerin oyların ı  kaybetmeleri ve bazı ahvalde hükümetler
den çıkmala riyle sonuçlandı. Buna karş ı l ı k, örneğ in  Fransoda ve Finlôn
d iyada, globa l  Amerikan stratej isiyle hiçbir i l işki leri olmadığını  i lôn eden 
ve komünistlerle, öteki  demokratik çevrelerle işbirl iği yapmaktan yana 
olan partiler seçimlerde hatırı sayı l ı r  başarı lar elde ettiler. 

V. Ulbriht, Avrupada barış ve güvenl iğin garantilenmesi a macıyla Av
rupa ülkeleri komünist ve sosyal-demokrat partileri, sendikalar ve öteki 
toplumsa l örgütler a rasında işbirl iği sağ lanabi lmesi için, Karlovi-Vari 
Konferansında al ınan kara rlar  uyarınca teşebbüslerde bulunmak gerekti
ğ ine işa ret etti . Komünist ve sosyal-demokrat partileri ve örgütleri n in 
yönetici temsi lci leri arasında, barış, demokrasi ve Avrupanın güvenliği 
için savaş sorunları üzerinde açık görüşmeler yapılması zamanının geldi
ğini söyledi .  

Ve  raporunun  sonunda, V. Ulbri ht, komünist ve  işçi partileri a rasında 
yeni b i r  danışma toplantısı n ın  hazırlanması ve yapılması s ırasında Mark
sizm-leninizmi doğru olarak  uygulamanın, m i l letlerarası işçi s ınıfı n ın  bir
l iğ ine u laştıracak yol ları bulduracağına, dünya halkların ın  anti-emper
ya list hareketinde bütün demokratik kuwetlerin sımsıkı birleşmesine yar
d ım  edeceğ ine emin olduğunu ifade ederek sözlerin i  bitird i .  

B i l imsel toplantıda, SBKP Merkez Komitesi Politbüro üyelerinden A.  Y. 
Pelşe, .. Çağımız, Marksist-leninist fikirlerin üstüngelme çağı dır» konulu 
b i r  rapor okudu. Yaşadığ ımız her günün,  hayatın Marks' ın  dediği g ib i  
geliştiğ i ne da i r  yeni yeni kanıtlar ortaya koyduğunu,  onun fiki rlerin in  ve 
dôvalar ın ın üstüngeldiğini  söyledi. 

Sözcü şöyle devam etti : Karl Marks'ın 1 50. doğum yıldönümünü kutlor
ken, aynı zamanda onun sad ı k  halefi ve ölümsüz dôvasının dôhi tak ipçisi 
olan V. i .  lenin' i  anmaktayız. len inizm, Marksizmin gel işmesinde yüksek 
aşamadır, yaşadığımız devrin Marksizmidir. Lenin de Marks gibi sebath bir 
enternasyonal i stti. Lenin,  komünistlere, her memleketin işçi s ınıf ının m i l l i  
menfaatlerin i  enternasyonal ödevleri i le  doğru olarak bağdaştırmayı, m i l l i  
ödevleri mi l letlerarası işçi hareketin in  ortak menfaatlerine bağ l ı  k ı lmayı 
öğütleyip öğretiyordu. 

Sovyet komünistleri, tüm Sovyet emekçileri, u laşı lan başarı ların  bi lôn
çosunu yapar ve daha i leri hamlelerle yarın lara yönelirken, bi l imsel komü
nizmin dôhi yaratıcısı Karl Marks'a en derin takd i r  hislerini sunuyor, ve 
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onun parlak an ısı önünde, başladığ ı  dôvayı sonuna kadar götürmeye, 
komünist toplumu tam olarak kurmaya ant içiyorlar. 

' 

Pelşe yoldaş, raporunda, birçok mi l letlerarası aktüel sorunlara temas 
etti . Bu cümleden olarak, Alman Demokrotik Cumhuriyeti emekçilerinin, 
Alman Sosya l ist Bir l ik Partisi yönetimi a lt ında sosya lizmi kurmakta elde 
ettikleri önemli başar ı lara yüksek b i r  değer verdiğ in i  bel i rtti. Batı Alman
yadaki duruma da dokunarak, bu ü lkede mi l itarizm ve intikamcı l ığ ın  a l ıp  
yürümesin in, Avrupa halklarının ve  her şeyden evvel tüm Alman halk ın ın 
bar ış ve güvenl iğini  tehdit eden ciddi b i r  tehlike teşkil ettiğ in i  söyledi .  

Pelşe yoldaş, bar ış ın,  demokrasinin, sosyalizmin ve halkların özgürlüğü
nün baş düşmanı emperya lizm olduğuna işaret ett i .  Bu emperyal izmin 
esas kuvveti Birleşik Amerikad ı r. Viyetnamda emperyal izmin yürüttüğü 
iğ renç harp, Yunanistanda askeri-faşist darbenin  teşvik ve tertibi , ısra i l ' in  
Arap ülkelerine sa ld ı rıs ı ,  Laos ve Kamboçya'ya karşı giz l i  p lônlar Amerikan 
emperyal izminin başını çekenlerin dünya halklarına karşı işledi kleri cina
yetler zinciri n in sadece bazı halkalarıd ı r. 

Pelşe yoldaşın beli rttiği g ibi ,  emperya lizme karşı savaş, kendi tabiatı 
icabı, çoktan m i l letlerarası bir karakter kazanmıştır. Her partin in enter
nasyonal izmi ve komünistlerin ortak savaşa kendi payla rını katmaya ne 
derece hazır oldukları ,  onla rın  dünya komünist hareketin in tekvücut o lma 
çabalarına ve emperyalizme karşı savaşa reel katkıla rın ı n  ne olduğuna 
bakı larak  yoklanmaktad ı r. 

Pelşe yoldaş, bu y ı l ın  25 Kasımında komünist ve işçi parti lerin in  mi l let
lerarası bir  danışma toplantısı yapmaları karar ın ın,  bu parti lerin ve sos
yal ist ü lkeleri n birl iğ in i  kuvvetlendi rme, dünya komünist hareketinin ve 
emperyal izme ka rşı savaşta bütün devrimci güçlerin s ıkı  bir l iğini sağ
lama, ka rdeş sosya l ist Viyetnama karşı g irişilen emperyalist saldı rıs ın ı  
püskürtme ve bu ü lkeyi en yak ın gelecekte barış ve huzura kavuşturma 
ihtiyacından doğduğunu beli rterek sözlerini tamamladı .  

Toplantıda söz a lanlardan Polanya Birleşik Işçi  Partisi MK Sekreteri 
Vitold Yarasinski yoldaş, konuşmasında, bugün Marksist fikirlerin, insan ın  
insanı sömürmesine son  verme mücadelesinde son  derece önemli b i r  s i lôh 
ve sosyal ist gel işme için muazzam bir  kuvvet olduğunu bel i rtti. 

Sözcü, harbe karşı, barış ve birlik için m ücadele sorun la rına özel bir yer 
ayırd ı  ve «Bütün ül kelerin proleterleri, birleşin iz !  .. Marksist ş iarı n ın  büyük 
aktüel l i k  ve canl ı l ığ ına işa ret etti. Bugün nasyona lizmin, komünist hare
ketinde birl iği ,  savaş ım yeteneğin i  ve fik i r  gücünü tehdit eden baş tehlike 
olduğunu söyledi. 

Konuşmasında, Birleş ik Amerikan ın  dünyada emperyal izmin jandarma
I ığ ı  rolünü benimsediğini  ortaya koyan Yarosinski yoldaş, Batı Almanyada 
g ittikçe büyüyen intikamcı l ı k  ve neo-nazizmin sosya list ü lkeler ve halk
lar ın güvenl iği  için teşkil ettiği teh l ikeyi de gözler önüne serd i .  Bon 
hükümetin in izlediği pol itikanın sivri ucunun, i l k  Alman işçi-köylü dev-
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letine, yani Alman Demokratik Cumhuriyetine yönelti imiş olduğunu ve 
Bon yöneticileri n in onu tan ımadıklarını ,  doğal  sosyalist müttefiklerinden 
ayırmak ve Almanyayı yeniden emperyal istçe bütünlemek plôn ın ı gerçek
leştirmek istediklerin i ,  fakat bu gerici politikanın suya düşmeye mahkum 
olduğunu beli rtti .  

Çekoslovakya Komünist Partisi Prezidyumu üyelerinden Jozef Şpaçek de  
toplantıda b i r  konuşma yaptı. Sözcü, kendi memleketindeki son olayları, 
sosya lizmin gel işmesinde yeni aşama ve sosya l ist toplumun daha i leri 
demokratizasyonu olarak değerlendird i .  

Şpaçek yoldaş özetle şöyle ded i :  Marks, proletaryanın  kurtuluşunu 
bütün insanl ığ ın kurtuluşu i le bağl ıyordu.  Marks ve lenin, proletarya d ik
tatörlüğünü, sosya l izmin tamamen kurulması, sömürücü s ın ıfları n  ortadan 
ka ld ı rı lması ve bu yoldan genell ikle sınıfların tasfiye edilmesi a maçlarına 
yöneltilen ve bu amaçlara h izmet eden bir tarihsel geçici a raç olara k  an l ı 
yorlard ı .  

Şpaçek yoldaş, m i l letlerarası sorun lara değ inerek, her şeyden önce 
Batı Almanyada palazlanmakta ola'n neo-nazizm ve intika mcı l ığ ın teşkil 
ettiği tehl ike üzerinde d urdu .  Sovyetler Birl iği ve öteki sosyal ist ü l kelerle 
işbirl iği ve dostluğun, Çekoslovakya Komünist Partisi 'nin ve devletinin dış 
politikasında esas ve değişmez doğrultu olduğunu belirtti. Sonra sözü, 
mi l letlerarası komünist hareketinin birliği için mücadeleye getirerek, bu 
birliğ in, f ik i r  ve amaç birl iğ in in doğal bir  sonucu ve ayn ı  zamanda emper
yalizmin sa ld ı rgan politikasına karşı, demokrasi ve sosyal izmin zaferi için 
yürütülen mücadeledeki ortak ödevlerden doğan bir  zorunluk olduğunu 
söyledi. 

Fransız Komünist Partisi MK Politbüro üyesi Jak Düklo yoldaş, yaptığ ı  
konuşmada, Marks' ın ortaya koyduğu ve lenin ' in gel iştirdiği tezin, yan i  
işçi s ın ı fın ın  yaşadığımız devrim çağ ın ın  çözümleyici gücü o lduğu tezinin 
zamanımız i çi n  taşıdığı önem üzerinde durdu. 

italyan Komün ist Partisi Yönetim Kurulu üyesi Emi l io Sereni yoldaş, 
konuşmasında daha ziyade üniversite öğrenci lerin in hareketleri ndeki ge-

' 

l işmeleri ele ald ı .  Ve bu hareketlerin, çağ ım ızda mi l l i  bağımsızl ık, demok
rasi, sosya l izm ve barış uğrunda yürütülen mücadelenin tümünde çözüm
leyici rol oynıyan işçi s ın ıf ın ın hareketiyle bağlı o larak ele a l ınması  gerek
tiğ in i  belirtti. 

Bi rleşik Amerika Komünist Partisi Mi l l i  Kom itesi üyesi Antoni Krıçmarek 
yoldaş, Bi rleşik Amerikayı emperyal izmin orta direği olara k  n iteledi ;  Ame
rikan kapita l izminin çel işkilerin i  tahlil etti ve Martin lüther King' in  kat i l 
lerin in a rd ında duran ları n  maskelerin i  s ıy ır ıp indird i .  

Meksika Komün ist Partisi Merkez Komitesi Prezidyumu üyelerinden 
Herardo Unsueta yoldaş, Marks' ın «lu f Bonopart'ın 18 brümeri .. adlı dôhi
yane eserin in, Meksikada sınıf savaşı teori ve pratiğ in in tahl i l i  bakımından 
taşıd ığ ı  önem üzerinde durdu.  
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Arjantin Komün ist Partisi Merkez Kom itesi üyesi Ektor Agosti yoldaş, 
m i l l i  kurtuluş hareketinde işçi s ın ıf ın ın öncü rolünü bel i rten bir konuşma 
yaptı. 

Güney Afrika Komünist Partisi temsilcisi, konuşmasında, sömü rgeci l iğe 
karşı savaş sorunların ı  gözden geçird i .  

Arap Sosyal ist Birl iğ i  Genel Sekretaryat üyesi ıbrahim Sadettin, Marks'ı, 
i nsanl ığ ın  yüce düşünürü ve işçi yığınları n ı n  sadık oğlu nitelikleriyle değer
lendird i .  Ve Amerikan emperyal izmin in destekled iği  ısra i l  aşırı unsurlarına 
karşı mil l i  bağı msızl ı k  dôvasının zaferi uğrundaki mücadelen in  ortaya koy
duğu ödevleri ve sorunları gözden geçird i .  

Danimarka Sol-sosyal i st Partisi Prezidyumu üyelerinden Hane Reyntoft, 
konuşmasında, tekelci kapitalizme karşı ve sosyal izm için yürütülen savaşta 
sol güçler arasında bir l ik sağ lanması zorunluluğunu bel i rtti. Ve sağ
sosya list l iderlerin halka karşı pol itikası n ı  şiddetle eleştird i .  

Böylece, tartışmala rda 29 hatip söz a lm ış o luyordu. 

Yapı lan konuşmaların hepsi enternasyonalci bir ruhla dolgu nd u ; hep
sinde Marksist-Leninist öğretiyi - kendi öz parti lerin in  mil l i  ödevlerini ve 
aynı zamanda dünya işçi hareketin in ortak çıkarlar ını  gözönünde tuta rak -
yaratıcı şekilde gelişti rme ve uygu lama kaygıs ı  vardı. Konuşmaların  gayet 
çeşitli oluşu da Marksist düşüncenin zenginl iğ in i  ispat ediyordu. 

Söz a la nların hemen de hepsi, m i l letlerarası durum ve her partinin 
sorumluluğu üzerinde önemle durdular. Burada, komünistlerin, emperya
l izme karşı her yön lü mücadelenin yararına, bütün dünyada sosyal ist, m i l l i  
devrimci ve demokratik hareketlerle bağlantı ve  savaşçı birl iğ in geniş
lemesine ve kuvvetlenmesine i mkôn verecek olon ortak çare ve kararların 
a ranması görüşlerindeki uygunluk özel l ikle göze çarpıyordu. Birliğe götü
recek yol lar a rama çabaları, ya lnız komünistlerin konuşmalarında deği l ,  
sosyal ist ve sosyal -demokrat partileri temsilcilerin in  konuşmalarında da 
kendin i  gösteriyordu. 

Bi l imsel sosya l izmin dôhi kurucusunun 1 50. doğum yıldönümü münase
betiyle yapılan bu bi l imsel toplantı, Marks'ın k iş i l iğ in in çeşitli profi l lerini 
ve bıraktığı m i rasın zengin l iğ in i  açıkça gösterdi .  Ve i nsanlığ ı n  en i lerici 
tabakalarını ,  toplumu yen i lemek ve dünyamızı yaşanası hale getirmek g ib i  
zar  bir  savaşa esinl iyen yüce politik-devrimcinin s imas ın ı  yeniden can
Iandırdı.  

Berlin'de, Karl Marks' ın  doğu munun 150. yıldönümü m ünasebetiyle 
yapı lan bi l imsel toplantı, yaşadığ ımız çağı ,  onun gelişme kanunların ı  ve 
dünya komün ist hareketin in,  tüm anti-emperyal ist güçlerin karşısına çıkan 
sorunların  çözüm yol ların ı  - Marksizm-Leninizme dayana rak  - anlama ve 
bulma dôvasına önemli b ir  katkı oldu. 

Y. KOVALÇiK, F. MlER ES 

440 

TÜSTAV



K O M O N I S T  V E  ı Ş Ç ı  P A R T I L E R i N D E  

Oğrenci hareketi Fransız halkının savaşına giriyor 

Mayıs ayı başlarında Fransız ün iversitelerinde başlıyan ve iki hafta 
sonra da çok daha önemli ve geniş b i r  toplumsal-politik hareketle kayna
şan eylemi kesin l ikle değerlendirebilmek için şüphesiz vakit henüz 
erkendir. 

Oniversite öğrencileriyle kurumlar a rasındaki çatışmalar  hakkında, 
a rada bir anarşist nitel ik alan ara görüntülere dayanarak hüküm verilme
mel idir. Orneğ in, 1 5-16 Mayıs gecesi, «22 Mart Hareketi .. ne bağl ı  bir g rup 
Parisli öğrenci Odeon Tiyatrosu'nu işgal etti. Binaya bir  kara, bi r de kızı l  
bayrak çeki ldi .  Bu harekete katı lanlardan biris i  g ru p  adına yaptığ ı  konuş
mada «burjuva kültürünün bir kalesin i  ele geçirmiş olmak .. la övündü, ve 
Fransız Radyosu da bunu «Kültür devrim in in  bir dönemi .. olara k  niteledi .  
Ote yandan, ün iversite öğrencileri bütün ü lkede fakültelerin çoğunu işgal 
etmiş durumdalar. Nanter Fakültesi, «özgür  ve otonam fakülte .. i lan edi ldi .  
Fransa öğrencileri ve doçentlerin in  «Genel Devleti>.ni hazırlamak üzere 
Lil'den Monpelye'ye kadar her yerde «eylem komiteleri .. ve «kuruluş top
lant ı la rı .. b irbirini izlemektedi r. 

Fransız Komünist Partisi, gerici l iğ in ve hükümetin işine yarıyacak kışkırt
malar karşısında durmadan uyarmoda bulunmuştur. Oğrenci hareketinin, 
anarşist ve n ih i l ist ş iarlardan kendin i  kes in l ikle ayı rd ığ ı  ölçüde, yara rl ı  
olacağın ı  bi rçok üniversite öğrencisi ve yüksek okul  öğret im üyesi de anla
m ıştır. Oğrenciler, Nanter Fakültesi 'nin b i r  genel toplantısında 16  Mayıs 
günü yaptı kla rı konuşmalarda, s ınavla rı n bel i rsiz sü reyle ertelenmesine karşı 
çıkmışla rd ı r. Oniversiteli ler, bu fakültenin 14.000 öğrencis in in 2.000 kişi l ik  
b i r  azı n l ığ ın aldığı  karara uymak zorunda olmadıklar ın ı ,  doçentlerle öğren
cilerden kuru lu karma komisyonların tesbit edeceği şartlara uygun olarak, 
sı navla rın - gereksiz yere ertelenmeden - yapı labi leceğ in i  açıkladı lar. 

Görüldüğü gibi ,  öğrenciler arasında çeşitli eğ i l im ler var. Ve bunla r çok 
kere, ha reketin aş ırı nitelik taşıyan biçimlerin in  fı rtı nal ı  ve hayal-üstü 
etkisi a ltında kaybolup gitmektedir. Oğrenci hareketi n in bulan ık  ve karış ık  
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olon her şeyinden, en boşta işçi s ın ıfı n ın  zamanım ızda taş ıd ığı  rolü küçült
mek istiyenler ve cun lar  a rasında koyu Golizm öncüleri ya ra rlanmaktad ı r. 

«Biz d iyoruz ki , Fransa g ibi böylesine bunamış b i r  ü l ke iç in öğrenci ayak
Ianmoları bir i kbal ve umuttu r !» Bu azametli lôflar, bu demagoji ,  Dö 
Gol 'ün eski bakanlarından Robert Buron'un sözleridir. Bu lôflarla, ger
çekte rej imin  bunamış l ığ ı  ü lken in i htiya rl ık zaafıymış gibi  gösteri lmektedi r. 
Bu sözleri, hemen ardından, Gol ist partin in  son parlômento seçimlerin
deki adaylarından David Rousset şöyle tamamlamıştı r :  «Bu öğrenci hare
ketinin, bizim için bir hayat doğrultusu olon halk desteğ in in  bir  bölümü 
olduğu gözden kaçabi l i r  mi? Oğrenci hareketi, işte devrimci reformlar ve 
tüm yen ilenme uğrundaki savaşın öncülüğünde yer a lmaktadı r.» 

Bu boş lôflarda, öğ rencilerin karşı laşt ı kları güçlüklerin ciddi bir  tahl i
l in in izi bi le yoktu r :  ne yüksek öğren ime kabul sistemindeki güçlüklerin, 
ne de üniversite öğrencileri statüsündeki, toplumdaki, ya da s ı ra iş a rama
lar ına geldiğinde kapita l ist düzen tarafından ç ıkar ı lan engel lerin . . .  Hal
buki, keyfi idare, zorba l ı k  ve hükümetin sebep olduğu kargaşa l ı kla r  yüzün
den, işçilerin öğrencilerle dayan ışma göstermeleri n in ve eylemlere geç
melerinin ası l  nedeni, öğrenci i le işçi s ın ıf ının ç ıka rların ın  geniş ölçüde 
birbirine uyması ve karş ı laş ı lan bu güçlüklerdir. Orneğin  Nant'taki  Süd
Aviation Işletmeleri işçileri ücret kaybına uğramadan gerçekten 40 saatl i k  
i ş  haftası uygulaması istemekteydi ler ve bunlar 1 4  Mayısta fabrikaların ı  
işgal ederek, F l ins  ve Ruen'deki «Renau lt»-Işletmeleri işçi lerine, daha 
sonra Boulogne-Bi l lancourt'daki işçilere örnek oldular. 17 Mayısta Fran
sa'n ı n  devletleştir i lmiş olan en büyük işletmesinde 60.000 işçi greve geçti. 
Hareket g itgide gel işti. Boulogne-Bil lancourt işletmesin in işçi leri öğrenci 
heyetleri n in u laştırd ı kları dayanışma mesaj ların ı  sevinçle karşı ladı lar. 
Ama kışkırtma olanaklarına yer vermemek i çin ,  işgal ettikleri fabrikalara 
öğrencileri b ı rakmadı lar. 

"l'Humanite" gazetesin in Mayıs başlarında düzenlediği bir bi limsel top
lantıda, Fransız Komünist Partisi Politbüro üyesi Roland Leroy, «şu ya da 
bu öğrenci g rupunun eylemleri i le  hareketin tümünün değerlend i ri lme
sinde çok d ikkatle ayırım yapmanın zorunlu olduğunu» açı kça bel i rtti ve 
şuna işaret ett i : «Hareketin genişl iği ,  bunu doğuran nedenlerin derin l i 
ğ inden i leri gelmektedir . . .  Bu nedenlerin kökleri derinlere inmektedi r  ve 
teker teker herkesin çı karın ı  i lg i lendiri r. Bunlar öylesine derindir  ki, burada 
yalnızca öğrencileri değil , fakat bütün emekçileri i lg i lend i ren bir dôvan ın  
söz konusu olduğunu herkes çok iy i  görmektedir.» 

«l'Humanite» gazetesi Roland Leroy'un  bu konuşmasını yayınladığı 
gün,  bütün Fransa'da 10 mi lyon emekçi grev yapmakta ve bunla rın  yüz
bin lercesi de en ön s ı rada «Emekçi ler, doçentler ve öğrenciler dayanışma 
içinde !» dövizi yaz ı l ı  pankart ıarı n  taşındığı b i r  gösteriye katı lmaktoyd ı .  

Grevler, savaşın gösterd iği gelişmelerde b ir  dönüm noktası o ldu .  Grev
ler başlamadan önce öğrenci hareketi, kendi s ın ı rl ı  amaçları uğrunda bir  
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kavga görünüşünde i ken, 1 2  Mayıstan sonra Fransız Komünist Partisi i l e  
ü lkenin bütün demokratik güçleri artık şu  açıklamayı yapabil iyorlard ı :  
«işçi ve öğrenci birl iği açıktan açığa rej im in  varlığ ı n ı  tehdit etmektedir.» 

Paris yakın larında Nanter'deki F iloloji Fakültesi öğrenci lerin in  daha 
Ocak ayında g i riştikleri eylemler önce küçük bir  azınl ığı kapsıyordu. Ama, 
faşist kışkırtmalar ve bunu izliyen polis baskıs ı  3 Mayıs cuma günü bu 
eylemlerin yaygın l ığ ın ı  baştan aşağı değiştird i .  «Occiden\>, örgütünden 
faşist guruplar, b ir  gün önce, Sorbon Universitesi Oğrenci Sendikaları 
Araştı rma Grupları Birl iği binasını ateşe verd i ler. Universite bahçesinde 
bir protesto gösterisi düzenlendi. Fakat polis ler eşi görü lmemiş bir biçimde 
üniversite özerkl iğini çiğniyerek öğrencilere saldırdı  ve onları dağ ıttı, öte 
yandan da Kartiye Laten'i işgal etti. Bu polis baskısı düpedüz bir patlama 
doğurdu. 5 Mayısta, gösteriye kat ı lan birkaç genç hapis cezasına çarptı
r ı ldı .  6 Mayısta doçentler öğrencilere katı l ınca, 422 kişi tutsak edildi .  
7 Mayısta öğrenci örgütleri süresiz g rev çağrıs ı  yayın ladı lar ve kovuştur
malara son veri lmesini ,  polis kuvvetlerinin Kartiye laten'den çıkmasın ı ,  
Paris ve Nanter'deki fakültelerin yeniden açı lmasını  istedi ler. Aynı gün 
yeni yeni gösteri ler düzenlendi ve 1 0-1 1 Mayıs gecesi üç saat süren çar
pışmalar ın bi lônçosu, 60 bari kat, 367 yara l ı ,  460 tutuklu oldu. 

Sabahleyin güneşin i l k  ış ık ları Kartiye laten'deki gözyaşartıcı bomba 
bulutlar ından sızmaya ça l ışı rken, her yanda cankurtaran a rabalar ın ın 
düdükleri kulakları tı rmal ı yordu. Daha geceyarısı protesto ha reketi baş
lamışt ı .  Sabat saat 9-da Ça lışma Müdürlüğü merkezinde aşağıdaki sen
dikaların yöneticileri topland ı lar :  Genel Iş Konfederasyonu (CGD, Fransız 
Demokratik Iş  Konfederasyonu (CFDT, eski h ristiyan sendika lar) ,  Oğ ret
menler ve Eğ itmenler Sendikası (FEN), U lusal Yüksek Okul lar  Sendikası 
ve Oğrenciler Bir l iği temsilcileri. 

Saat 12-de CGT ve CFDT şu ortak bildiriyi yayın ladı lar :  

«Sendika örgütleri. resmi müesseselerin meydan okumal,a rına karş ı l ı k  
vermeyi, 1 3  Mayıs Pazartesi günü 24 saatl ik genel g rev çağrısında bulun
mayı ve geniş halk tabaka ların ın  katı lacağ ı güçlü y ığ ın gösterileri düzen
lemeyi kararlaştı rmışlard ı r. 

Baskıya paydos ! Ozgürlük ve demokrasi istiyoruz !  Yaşasın emekçilerle 
öğrencilerin ittifakı !" 

Saat 1 1 .30-da, Waldeck Rochet'n in  başkanl ığ ında Fransız Komünist Par
tisi 'nden bir heyet ile Guy Mol let' in  önderl iğinde Sol Federasyon heyeti 
bir toplantı yapt ı lar. Komünistler ve sosya l istler, " . . .  sendika örgütlerinin 
g i riştiği teşebbüsü faal olarak desteklemek için, beraberce üyelerine ve 
örgütlerine çağrıda bulunmakta kararlı oldukların ı"  açıklad ı lar. 

Saat 1 4-te Fransız Komünist Partisi genel g revi desteklemek üzere şu 
isteklerle bir grev çağrıs ı  yayınladı :  

«Baskıya derha l ve tamamen son veri l mesi, tutsak edi lenlerin serbest 
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bırakı lması, ceza landırı lanlar için af çıkarı lması ; sendika özgürlüğünün 
ve politik özgürlüğün garanti edi lmesi.» 

Ayrıca, «tüm ulusa l  güçleri Golist rej ime karşı» bi rleşmeye çağ ırd ı .  

O anda hükümet a rtık protesto hareketine yen i  zorbal ık larla  karşı çıka
cak durumda değ i ld i .  Başbakan, Sorbon Oniversitesi 'n in Cumhurbaşka
n ın ın  rızasıyla yeniden açı lacağ ın ı  ve «özel bir  mahkemenin kanuna uygun 
olarak, cezalandır ı lmış öğrencilerin serbest bırakı lması isteklerini inceliye
ceğ in i>, açı klad ı .  

Oğrenciler hükümetin bu gerilemesiyle yetinmediler. Basın, yaralanma 
olayları ve gözyaşartıcı bombaları n  sonucu olan geçici körlük hakkında 
doktorların verdi kleri demeçieri yayınl ıyordu. Oğrenciler içişleri Bakanı 
i le polisi çağ ı ran Paris Oniversitesi Rektörünün istifasın ı  istiyorlard ı .  işgal 
edilen fakültelerde, üniversitel i ler, artık bütün kamuoyunu harekete getiren 
sorunların ı  tartışıyorlardı .  

Fransız Komünist Partisi, öğrenci gençl iğin en öneml i  sorunları karş ı 
s ındaki tutumunu b i r  kere daha bel i rtmek iç in ,  bu sorunların bütün mi l let 
önünde böyle geniş olarak tartı ş ı lmasından yararlandı .  çoğu öğretmen, 
mühendis, doktor, kültür adamı, öğrenci ve işçi fonksiyoneri olan 200 yol

daşın üye bulunduğu ve Merkez Komitesine bağ l ı  olan eğ itim komisyonu, 
daha 1 966 yı l ın ın Eylü l  ayında, eğ itim düzeninde demokratik reform için 
bir  tasarı hazırlamıştı . 

Bu tasarıda, «eğ it im düzenimizin  başlıca ik i  özel l iğ in in ,  s ın ıf  başka I ığ ın
dan i leri gelen eşitsizlik, ve i ntibaksızlık olduğu» ve «sınıf başkalığından 
doğan eşitsizl iğin tam da yüksek öğretimde en şiddetle kendin i  gösterdiği  
ve öğrencilerin sosyal bakımdan oranların ın  Fransız halkı n ın  sosyal ora
n ın ı  tersine yansıttığı» ortaya konuldu. 

Ulusal Demografi Araşt ı rmaları Enstitüsü'nün anketine göre, yüksek 
okul lardaki işçi çocukların ın  oranı ,  bütün nüfusa göre işçi oran ın ın  yal
n ızca beşte biri kadard ı r. 

Başka bir  a raştırmanın sonuçlarına göre, her bin üniversiteliden sadece 
altısı «ta rımda ça l ışan ücretli emekçiler» kategorisinden ve ancak 64-ü 
«işçi» kategorisi nden gelmektedi r. Ayrı ayrı yüksek öğretim kol larında bu 
fark daha da büyüktür. Orneğ in  işçi a i lelerinden gelen öğrencilerin oran ı  
t ıp  dal ında (% 3)  ya da fa rmakoloj ide (% 1 ,62) çok düşüktür. Yüksek 
eğitimdeki eşitsizl ik, sürekli bir ayı rım ın, seçme yapı l ı rken konulan s ın ı r
lamaların, daha önceki öğretim aşamalarında değişik halk tabaka ların ın  
büyük farklarla geri kalmaların ın  sonucudur. Ama daha 1 946 yı l ında, i k i  
ün lü  bi lgin ve  pedagok - komün ist Paul Langevin i le Henri Wal lon - şu 
açıklamayı yapm ıştı : «Toplumun yönetiminde önder ve sorumlu  mevkileri 
tevarüs eden burjuvazi a rtık tek başına bu ödevin üstesi nden gelemez. 
Çağdaş ekonomin in  yeni gerekleri, ş imdik i  yapısıyla a rt ık ekonomik  ve 
sosyal koşul lara cevap vermiyen eğitim düzenimizin değişmesin i  emret
mektedir.» 
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Günümüzde yüksek öğrenime başlıyan öğrenciler, yine şimdiki düzene 
özgü olan çelişmelerin sonuçlarını duymaktadır. Her dört ün iversitel iden 
üçü öğren imini  ta maml ıyamamaktadı r. Çoğunlukla halkın aşağı tabakala
rından gelen en fakir  öğrenciler öğrenimi yarıda bırakmaktadır. Fakat 
okulu bitirenlere de geleceğ in vereceği hiçbir güven yoktur. Daha Mayıs 
bunal ımından önce, Eğitim Bakanı  Peyrefitte, yakında al ınacak kısıtlayıcı 
tedbirleri açıkladı .  Buna göre, Paris'te birinci sömestrdeki 7.000 t ıp öğren
cisinden 5.000-i bu tedbirler sonucunda otomatik olara k  öğren im ierini 
yarıda bırakmaya mahkum edi lmektedi r. Burslar çok düşük alduğundan 
(ve üstel ik de çok az sayıda burs veri ldiğinden) öğrencilerin % 40-1 ücretle 
çal ışara k  kendi geçimlerin i  sağ lamak zorundadı rlar. Sınıf ları n  h ıncahınç 
dolu olması ,  kitapl ıkların  yoksul luğu, öğrenci konutları başl ıbaşına bir 
sorundur. öğrencilerin hoşnutsuzluğu birdenbire de patlak  vermiş alsa. 
bunun nedenlerin in  çoktandır  olgunlaşmış olduğunu anlamak. bu du
rumda h iç de zor o lmaz. 

Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu'nun 13 Mayıs 
g revleri a rifesinde yayın ladığ ı  bi ldiride şöyle deniyordu : «öğrencilerin 
isteği nedir? En başta ve en önce. isteklerine karşı konularak. anlam ve 
a macın ı  tartışmaları yasak edi len bir sisteme bağlanmaların ı  istemi
yorlar." 

Bu belgede ayrıca şöyle deniyor :  ..yüksek öğ ren imde yapı lacak demok
ratik bir reform, program ve öğ retim hedeflerini ta rtışma hakkın ı  öğrenci
lere garanti edecektir. .. 

öğrenciler. işga l  ettikleri fakültelerde işte bu sorunları tartışıyorlard ı .  
Her tarafta. yüksek okul ların  yönetim organlarında temsil edilmelerini 
istiyorlardı .  Ayrıca, sınavların nasıl düzenleneceğ ini konuştu lar ve pra
tik ola rak, hükümeti, sı navları ertelerneye zorladı lar. Toplantı larda, 
«sınavlar, üniversitelerdeki i ç  çelişmelerin merkezinde yer a lmakta
d ı r" deniyordu. Bununla demek istedikleri şuydu : Fransada geçerli olan 
biçim iyle s ınavlar öğrencilerin bir meslek sahibi olma yolların ı  kapayabi l 
mektedir. «le Monde» gazetesi, «Meslek eğitimi görmemiş gençler, işgücü 
pazarına çıktığ ı nda. işsizliğe mahkumdur.» diye yaııyordu. 

Yine oynı gazete, işsizliğ i n  «diplomalı meslek sahiplerini de tehdit 
ettiğ ini» bel i rtiyordu.  

Fransız öğrencilerini çok endişelendiren bu sorunlar, y ık ıma mahkum 
edi lmiş rej im in  tek cevabı olan baskı tedbirleriyle çözülemez. Bu sorunlar 
ancak, sosyalizme yol  açacak bir  demokrasi koşul ları içinde çözümlene-
bi l i r. 

. 

Geçenlerde Guy Besse yoldaşımızın bel i rttiği gibi, şurası da dikkate 
değer ki, «Fransa da çok fazla bi lgin. çok fazla öğretmen. mühendis, 
öğrenci, müzisyen var" diyenler. h iç de komünistler deği ld i r. Hem de, 
«halkın % 57-si y ı lda bir tek kitap bile okumuyor . . .  Paris içinde her üç 
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kişiden ikisi daha bir  konsere gitmemişt ir  .. denilen Fransa g ib i  bir üı· 
kede . . .  

Kişisel i kt idar ve tekeller rej im in in  hüküm sürdüğü Fronsoda emekçilerle 
aydın ların, gerek ekonomik yönetime, gerekse politikanın tesbitine, u lusal 
kültürün yaratı lmasına kat ı lmaların ı  reddeden bir  toplum düzenine karşı 
savaşta birleşebilmeleri için, yüksek okul lar ve eğitim düzeni üzerinde 
yapı lan yeteri kadar derin her eleştirme bütün sorunları a paçık ortaya 
dökmektedir. 

13 Mayıs g revi ve işçilerle öğrencilerin bunu izliyen büyük ortak eylem
leri, bu sürekli dayanışmanın  bir belirtisidir. Karl Marks'ın 1 50. doğ u m  
yı ldönümü dolayısiyle UNESCO'nun düzenlediği bi l imsel toplantıda Her
bert Marcuse'un yaptığı konuşmadon az sonra 13 Mayıs g revin in  patlak 
vermesi de dikkate değer. Marcuse bu toplantıda ünlü tezini açıkladı. 
Buna göre, işçi s ın ıf ı günümüzde devrimci bir  rol oynama yeteneğinde 
değ i lm iş. Çünkü işçi s ın ıfı, yürürlükteki düzenle daha kaynaşamamış olan 
sömürge hal kları, zenciler, ya da gençl i k  g ibi «bünyeden atı lm ış .. veya 
«ikinci sınıf .. toplu m  gruplarına geçmekteymiş. Marcuse'e verdiği cevapta, 
Roger Garaudy, tam tersine, öğrenci ve işçi isteklerin in  derin birl iği i çi n  
dayanı locak temeli şöyle göstermişti r :  Tek kanunu k ô r  olan b i r  düzen 
içinde yaşamayı reddetmek ; gerek ekonomide, gerekse politika ve kül
türde hedeflerin tesbit edilmesine daha faal ola ra k  kat ı lmak için birl ikte 
çaba harcamak • • •  

Fransoda işçilerin,  öğrencilerin, tüm demokratların hoşnutsuzluğunun 
ortak temeli vardır. Yüksek okulların yapısında değ iş ik l ik gereklidir, çünkü 
toplumun yapıs ın ın do dönüşümü zorunludur. öğrencilerin savaşı, ancak 
bütün emekçilerin, bütün özgürlüksever insanla rın  genel savaşıyla doğa l  
yollardan kaynaştıktan sonra etkili o lmuştu r. Böylelikle, Fransoda kişisel 
egemenl ik rej imine son vermek için gerekli koşul lar yaratı lmış  olacaktır. 
Fransoda gel işmekte olan cesaretli ve kararlı bileşik eylemler, ülkemizde 
çağdaş bir demokrasi düzenin in  kurulmasını hızlandıracaktır. 

P. ENTJE5 
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E M P E R YA L I S T  S A L D ı R ı s ı N A  K A R Ş I 

Savaşan bir halkın toprağında 
(Bir Moğol gazetecisinin not/aTı) 

«Unen» gazetesin in özel muhabiri olarak  Viyetna m  Demokratik Cum
huriyetine gittim. Tarihin çarkını geri çevi rmeye uğraşan Ameri kan em per
yal istlerin in cinayetlerinden bazılarını gözlerimle gördüm. Amerika l ı lar  bu 
küçük memleket üzerine sayısız bombalar, roketler ve Napa lm yağd ı rı
yorla r. 

Memleketi baştanbaşa dolaştım.  Değişik bölgelerde şehirler ve kasa
balar y ık ı lmıştı. Tarla lar bomba çukurla riyle delik deşikti. Amerika l ı ları n  
önemli ve  stratej ik diye adlandırd ık ları hedefler, gerçekte okul lardı, has
taneler, sanatoryumlar, kültür ve bil im merkezleri, çocuk kreşleri veya 
ana okul ları, köylü ku lübeleri ve işçi evleriydi. I ri l i  ufakl ı ,  bilyeli veya 
Napalml ı  Ameri kan bombalarının kurbanları işçiler, memurla r ve köylü
lerd i .  

Thanh Hoa i l i nde, 1 965-den bu yana, Amerikal ı ların,  bölgenin başşeh
rine karşı beşyüze yakın hava a kın ı  yaptı klarını ve aşağ ı yukarı 8.000 
bomba attık lar ın ı  tesbit ettim. Bu akın larla  sahi l  tarafı ndan yapı lan bom
bardırnanlar sonucunda şehir tamamen y ıkı lmıştı. Bütün i lde de durum 
aynıydı. 10.000 kilometrekareyi biraz geçen bu bölge üzerine Ameri ka
l ı lar, 1 965 yılında 4.795 ağ ı r  bomba, 1 9.000 dağı lan obüs ; 1 966-da 24.802 
ağ ı r  bomba, 25.000 obüs ; 1 967-nin ilk yedi ayında ise 26.390 ağ ı r  bomba 
ve 72.280 obüs yağdırmışlard ı r. Yıkım ın  dışında, bu bombalamalar yüzün
den binlerce insan kurban gitmiştir. 

Geçen yıl Thai Binh i l ine karşı 1 1  ay içinde 500 hava ak ın ı  yapı ldı .  
1 42 köy hara boldu. Tuy Dan'da vahşice bombalanmış b ir  okulun yıkın
t ı ları a lt ından çıkarı lm ış 30 çocuk cesedi gördüm. Dan lan köyüne karşı 
yapı lan bombardımanlar  s ı ras ında düzinelerle köylü ö lmüştü. Bunlar 
Amerika l ı ların Viyetnamda işledi kleri cinayetlerin pek küçük bir  k ısmıdır. 

Thanh Hoa i l i  hastanesinde tanıd ığ ım köylü Kon'ın bacağını ,  pirinç 
tarlasında çal ış ırken, bir Amerikan roketi a l ıp  g itmişti. Oysa bir p i rinç 
tarlası askeri hedef değ i ldi .  Bununla beraber. Amerikal ı ların  roketlerine 
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hedef olmuştu. Amerika bir insanı rokete hedef yapacak kadar zengindir, 
amma zengin olmaktan fazla barbar ve vahşidir. 

Huang Binh i l inde her metrekareye Ameri ka l ı lar  ortalama dört bomba 
attı lar. Başka kesimlerde olduğu gibi ,  burada da gece gündüz yol ları , 
köprüleri, ı rmak boyla rın ı  ve meskenleri bomba lamaktadırlar. 

Viyetnaml ı lar  bu Amerikan saldıra larına karşı savunmadan yoksun 
değil lerdir. Sivi l halk ı ,  fabrika ve kurumları güvenl ik içinde ça lışabilecek
leri yerlere taşıyor;  s ığ ı naklar, siperler kazıyor ve böylece kayıpları n ı  
önemli ölçüde azaltıyorlar. Aynı zamanda, hava savunma güçlerini de 
arttırıyorlar. Demokratik Viyı:ıtnam havaları nda artık 3.000-e yakın uçağ ın  
düşürülmüş olması bunu gösteriyor. Bu sonuç, s i lahl ı  kuvvetlerin usta l ı k  
ve  mücadele ruhunu göstermekle kalmaz; bütün ha l k ı n  yiğitl iğini de  
gösterir. 

Bütün halk  yekvücut, sa ld ı rgana karşı savaşa girişmiştir. Vurdun her 
yönünde kurulan savunma birl i kleri, Amerikan sald ı rı la rın ı  püskürtme 
işinde muntazam kuvvetlere yard ım  etmektedirler. Bu konuda bazı örnek
ler :  Thanh  Hoa i l inde Honag Hoa'da yaş l ı lardan kurulu bir uçaksavar 
postası, bir ay içinde iki Ameri kan uçağ ı  düşürdü. Genç kızlardan kurulu 
komşu bir  posta da iki  uçak düşürmüştü. Hua loc'da genç kızlardan 
kurulu i kinci bir uçaksavar postası ,  hizmete gird ikten iki hafta sonra bir 
düşman uçağı düşürdü ve pilotunu da esir aldı .  Bunun gibi  daha birçok 
örnekler veri lebi l i r. 

Thanh  Hoa i l inde Hamrong köprüsünün çok kıymetli savunucu ve tamir
cileri i le yaptığ ım  konuşmaları h içbir zaman unutmıyacağım. Savunucular 
yüz tane düşman uçağı  düşürmüşlerdi .  Bunlar 1 7-24 yaşları arasında 
genç erkek ve kızlardı. Pek ender olan istirahat saatlerini, ya öğrenim,  
ya da komşu tarım kooperatifindeki köylülere yard ım  iç in kul lanıyorlardı. 
Dang Thi ley komutasındaki bölük, rekor sayı lacak kısa b ir  zaman içinde 
köprünün tamiri ve askerlerin öğrenimde gösterdi kleri başarıyla tanın
m ıştı. Bölüğün bir  müddet görev aldığı  Nghean i l inde, Amerikan uçakları 
okul yapı larını yıkmış, ders kitapları ve defterler yıkıntı altında kaybol
muştu. Bayan öğretmen lai Thi Te, yen i  ders kitapları getirmek üzere 
yaya olarak  90 kilometre uzaktaki Thanh Hoa şehrine gitti. Şehre varınca, 
kütüphanenin boşalt ı lmış olduğunu gördü. Kütüphaneyi bir gün evvel 
başka tarafa taş ımış olan müdür, öğretmene anca k  bir  kitap verebiidi .  
öğretmen kız i ki gün ik i  gece ça lışa ra k, elyazısı i le kitab ın  kopyalarını 
çıkardı .  Bu zaman içinde, öğrencileri çimento torbası kağıtlarından defter 
yaptı lar. Bölüğü ziyaret ettiği m  zaman, bütün erleri 4-7 y ı l l ı k  eğitim gör
müşlerdi. Bu örnek genç Viyetnaml ı ları n  öğrenime ne kadar susamış 
olduklarını gösteriyor. 

Kuzey Viyetnamın büyük bir askeri kam p  hal ine geldiğin i  söylemek aşırı 
bir iddia olmaz. Viyetnam halk ı  bir yandan düşmanla savaşırken, bir yan
dan da kahramanca ça l ışmakta ve zaferi hazırlamaktad ı r. 
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Viyetna m  yolları nda trafik çok yoğundur. Otomobil ler, bisikletler, manda 
a ra baları ve yayalar gece gündüz yolları doldurmaktadı r. Bu trafik yoğun
luğu,  cephe boşaltanla rı n  karış ık kaçış ından i leri gelmiyor. Vol larda 
olanlar, ortak hedefe, zafere doğru yürüyen asker ve işçilerdir. ZiS'lerin, ' 

GAZ' Iarın ve TATRA'ları n sonu gelmez kervanla rı, top, obüs, ro ket, p i ri nç, 
şeker kamışı, muz ve portakal, velhası l  halkın savunması ve varl ığ ın ın 
devamı  iç in  gerekli şeyleri taşımaktadı rlar. Kamyonların geçemediğ i  yer
lerde, bisi kletler veya taşıyıcı lar  iş  görmektedirler. Viyetna m  yollarındaki 
bu sonu gelmez trafik, iki cephe, savaş' cephesi i le  iş cephesi a rasındaki 
yakın bağı gösteren bir semboldür. 

Viyetnam işçileri, köylüleri ve memurları şafakta kalka r, gün batıncaya 
kadar ça l ış ırlar. Buna rağ men, onların gözlerinde yorgunluk değ i l , zefere 
u laşmak güvenin i  gördüm. Bu güven, sosyal ist ü lkelerin maddi-manevi 
yard ımları ,  yeryüzünün bütün iyin iyet sahibi insanların ın  dayanışması saye
sinde devam ediyor ve kısmen de besleniyor. 

Savaşa kadınlar da katıl ıyor. Thanh Hoa ve Thai Binh i l lerindeki kadın
lar, ü lkenin her yönünde olduğu g i bi, savaşa g iden erkeklerin yerlerin i  
a lm ışla r. Kadın lar, s i lah a ltında olan kocalarının, kardeşleri nin ve evlat
larının işlerini devam ettirmeyi b i r  ödev saymaktadıriar. 

Köylerde, köy emekçileri, hektar başına beş ton p irinç a lma savaşına 
katı lmaktad ı rlar. Geçen yı l içinde bazı kooperatifler, hektar başına sekiz 
tona kadar pirinç a lmışlard ı r. Devrimden evvel Thai Binh i l indeki köylüler 
yı l ın ancak i ki ayında normal gıda alabi l i rlermiş ;  yı l ın .  geri kalan kıs
mında eksik gıda a ld ıklarından, zaafiyetten ölenler çok olurmuş. Mesela, 
mahsulün kötü olduğu 1 945 yı l ında bir ay içinde 250.000 kişi ölmüş. Kur
tuluştan sonra, bu il, p i rinç ü retim i  bakımından ü lkenin en i leri bölgele
rinden b i ri olmuş. Bugün onun başta gelen meselesi, 1 970 yı l ına doğru 
hektar başına orta lama a lt ı  ton pirinç almaktır. 

Viyetna m  şu şim a ltında savaşıyor ve çalışıyor: «Düşmana bir karış bi le 
toprak b ı ra kmamak !>. 

Viyetnaml ı la rı yakından tanıdım. Onlar olağanüstü çalışkan ve kah ra
man özgürlük savaşçı ıarıd ı r. Bende, bu halkın h içbir zaman saldırgana 
boyun eğmiyeceği kanısı sağ lamdır. Amerikan emperyal istlerin in Viyet
nam Demokratik Cumhuriyetine yağdırdıkları bomba lar ne kadar yıkıcı 
olursa olsun, yabancı sald ı rganiara karşı kahramanca savaşlarla zengin  
bir  tarihe sah ip  o lan  bu yiğit halkın i radesini k ıra mıyacaklard ı r. 

Viyetnam halkı sa ld ırgana karşı savaşta bütün kuvvetlerin i  ve bütün 
araçlarını seferber etmiştir. Kahramanca savaşı, yaratıcı çalışması, sosya
list ü lkelerin yard ımı  ve i lerici insanl ığ ın dayan ışması Viyetnamın bu 
savaşta üstün geleceğ ine dair gara ntidir. Vurdumun, Moğolistan Halk 
Cumhuriyetinin, öteki sosyal ist ü lkelerle beraber, Viyetna m  halkı na, zaferi 
sağ lamak için yard ım  etmesinden guru r duymaktayım. 

Tsend-Ayuşiyn MIŞIGOOR} 
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Dünya kamuoyu Amerikan saldırısının 
durdurulmasında ısrar ediyor 

Viyetnam halk ın ın savaş ın ı  destekleme hareketi bütün dünyayı sarmış 
bulunuyor. Dünya kamuoyu. Çinhindi 'nde iğrenç harbe devam eden 
Amerikan emperyal istlerini şiddetle kın ıyor. Bu harbin b ir  an önce dur
du ru lması yolunda halkların  yürütmekte olduğu savaş, g ittikçe daha 
yığınsal. daha a ktif ve etkin biçimler a lıyor. 

Bütün çağdaş devrimci güçler, Viyetnam halkına durmadan a rtan bir 
destek göstermektedi rier. Onları n  kanıs ını  ifade eden komünist ve işçi 
partileri, Budapeşte Danışma Konferansında, emperya l ist sa ldırganla rı n  
gemlenmesi yolunda t ü m  anti-emperyalist güçlerin daha büyük ölçüde 
seferber edilmesi ve b i rleştirilmesi zorunluğunu  belirtmişlerd i r. Konferansa 
katı lanlar tarafı ndan kabul edilen .Niyetna m  halkıyla dayanışma mesajı», 
barışsever halklar arasında hararetli yankı lar uyandırd ı ;  Viyetna m  halkına 
büyük fedakarlıklarla yürüttüğü hakl ı  savaşında yeni kuwetler verdi .  

Işçi s ınıfı n ın  ve köylülüğün. halkın tüm i lerici tabakalar ının umutlarını 
ifade eden komünist ve işçi partileri. Bi rleş ik  Amerikanın saldırıs ına karşı
d ı rIar. Bu partiler. dünya kamuoyunun en kesin ve sebatlı ifadecisidirler. 
Onlar. Viyetnam yurtseverlerin in  savaşıyla dayanışma yolunda en geniş 
kampanyaların. harp serüvenleri politi kasına karşı emekçilerin etkin hare
ketlerin in  ve savaşan Viyetna m  halkına her yönlü  etkili yard ımların örgüt
çüsü ve inisyatörüdürler. 

Proleter enternasyonalizm i i l kelerine sadık olan sosyal ist devletler. 
Viyetnama g ittikçe artan ölçülerde maddi. siyasi ve manevi yard ım  yap
maktadı rlar. Sosyal ist ü lkelerin hükümetleri. b i ld i rilerinde. Birleş i k  Ameri
kanın Viyetnamdaki saldırganl ığ ın ı  ş iddetle k ınadı lar;  Viyetnam Demokra
tik Cumhuriyetine. saldırganl ığa karşıkoyması ve ha l k  ekonomisini  bu 
savaş koşul ları içinde de gelişti rmesi iç in yard ımda bulunmak üzere örgüt
lenme yolunda somut ad ımlar attı la r. 

Viyetna m  Emekçi ler Partisi Merkez Komitesi organı «Niyan-Zan» gaze
tesi şunları yazıyor :  «Sovyetler Birl iğ i  tarafından gösterilen enternasyonal 
dayanışma ve çok taraflı yardım. Viyetnam Demokratik Cumhuriyetin in  
savunmasının kuwetlenmesinde. emperyal i stlerin askeri kışkırtmalarını 
püskürtme gücünün a rtmasında önemli rol oynamaktadır. Sovyetler Birliğ i  
ve d iğer  sosyal ist ü lkelerin ka rdeşçe desteği. Viyetnam halk ın ın  haklı 
davasın ın n ihai  zaferine olan i nancını takviye ediyor.» 
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.. Viyetnamda Amerikan saldırıs ın ı n  genişleti lmesi sonucu olara k  barış ın 
tehdit edi ldiğ ine da i r  bi ldiri», müdahalecilere cidd i  b ir  ihtardır. Bu, aynı 
zamanda, sosya l ist ü lkelerin savaşan Viyetnamla enternasyonal dayanış
masın ın  bir ifadesidi r. Bu bi ldiri ,  Varşova Antlaşmasına üye devletlerin 
Pol it ik  Danışma Komitesi 'n in Sofya toplantısında onaylanmıştır. 

Bu belgede şöyle denil iyor : .Niyetnamdaki Amerikan saldırganl ığ ın ın  
daha da genişleti ld iğ i  şu duru mda, Varşova Antlaşmasına üye devletler, 
sosyal ist ü lkelerin, tüm i lerici, barışsever güçlerin ,  Viyetnam halk ın ın hakl ı  
savaşını her  bakımdan destekleme yolunda güçbirl iği yapmaları zorun
luğunu yeniden belirtirler . • •  

Varşova Antlaşmasına üye devletler, bu kardeş sosyal ist ü l keye, yani 
Viyetna m  Demokratik Cumhuriyetine, Viyetna m  halk ına gelecekte de tam 
destek göstereceklerin i  ve gerekli her türlü yard ımda bulunacaklarını, 
savunma araçları ,  makineler ve uzmanlar verecekleri n i  b ir  daha bel irtirler. 
Bu yardım, Viyetna m  Demokratik Cumhuriyeti ve Viyetnam halkı Ameri
kan saldırısın ı  zaferle püskürtünceye kadar devam edecektir.» 

U luslararası işçi sınıfı da, anti-emperyal i st kam pta, Viyetnamdaki Ame
rikan saldırganlığına karşı savaşta önemli bir rol oynuyor. Dünya Sendi
kalar Federasyonu'nun, 1 39 mi lyon emekçi üyesi adına yayınlanan çağrı
sında, .. Viyetnam halk ın ın dôvası bizim dôvamızd ı r, bütün dünya proletar
yasın ın  dôvasıdır.» denmektedir. 

Dünya Sendi kalar Federasyonu Genel Konseyi. geçenlerde olağanüstü 
toplantı döneminde de, bütün dünya emekçilerin in  Viyetna m  halkıyla 
dayanışma hareket in in güçlendiri lmesi ve genişleti lmesi sorununu görüştü. 
Emekçilerin,  Viyetnamın hakl ı  dôvasın ı  savunma mücadeles in in güçlen
mesi a macını güden bazı belgeler kabul etti. Bu dönem toplantı larına 
katı lan delegelerin çağrısı üzerinde, 1 Mayıs bayramı bütün kıta la rda 
Viyetna m  halkıyla dayanışma yönünde muazzam gösterilerle kutlandı.  

Amerikan saldırganl ığına karşı savaşa. Dünya Barış Konseyi, Dünya 
Demokratik Gençl i k  Federasyonu, Uluslara rası lJniversitel i ler Birl iğ i .  Ulus
lararası Demokratik Kadın lar Federasyonu. Dünya Gazeteci ler Cemiyeti, 
U luslararası Demokrat Huku kçular Birl iği ve diğer demokratik örgütler 
a ktif olarak katı lıyorlar. 

Dünya Demokratik Gençl i k  Federasyonu Yürütme Kurulu, geçenlerde 
bütün ülkelerdeki genç kız ve erkeklerin Viyetna m  ha lk ın ın zaferi uğrunda 
güçbirl iği kampanyası açmasını öngören b ir  program kabul etti. Bu 
program artık  uygulanmaktadır. 24 Mart - 24 Nisan döneminde, savaşan 
Viyetnamla dayanışma ifadesi olarak  gençl ik gösterileri yapıldı . .. Viyet
nam katarı» adl ı  kam panya başladı. Viyetnam halk ın ın zaferi uğrunda 
savaş ş iarı a ltında geçecek olan iX. dünya gençl i k  ve öğrenci festiva l i  
hazırl ıkları genişleti ldi .  Pariste. Viyetnamla dayanışma gösterisi olara k  
u luslararası bir gençl ik miting i  yapı ld ı .  
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Stokholm'de Viyetnam için bir  Dünya Konferansı düzenlendi. Viyetnam
daki Amerikan saldırganl ığ ın ın durudurulmasını istiyen uluslararası ve 
u lusal örgütlerin temsilcilerin in katı ldığı bu olağanüstü Stokholm Danışma 
Konferansı Mart sonunda bir karar sureti kabul etti .  Bu kara r  suretinde, 
Birleşik Amerikanın Viyetnam Demokratik Cumhuriyetini bomba lamaya ve 
bu ül keye karşı diğer askeri ha reketlerine kayıtsız-şartsız son vermesi, 
Güney Viyetnamdan Ameri kan ve uydu ü lkeler askerlerin in  çekilmesi 
ısrarla istendi .  Stokholm Konferansı, Viyetna m  sorununun Çinhindi'ne ait 
1 954 Cenevre Anlaşma ları temeli üzerinde çözümlenmesi için çağ rıda 
bulundu. 

Batı Berl in'de de Viyetnamla U luslara rası Dayan ışma Konferansı ya
pı ld ı .  Konferans Alman Sosyal ist üniversitelileri B irl iğ i 'nin önayak olma
siyle düzenlendi. Bu konferansa, Avrupa, Lôtin Amerika ü lkeleri ve Bir
leşik Amerika öğrenci ve gençlik örgütleri temsilcileri de katı ldı la r. Bun
lar, gençlere, Güney Viyetnama harp malzemesi yol lanmasına engel olma
ları ve Amerika n  askeri personeli a rasında harp a leyhtarı propaganda 
yapmaları hususunda çağ rıda bulundular. Delegeler, saldırgan NATO 
blokunun değ ıtı tmasını i stedi ler ;  Federal Almanya hükümetinin tehl ikeli 
siyasi rotasın ı  ve Viyetna mdaki iğrenç harbi aktif olarak desteklemesini 
k ınadı lar. Tanınmış bilgin Bertrand Russel ' in  teşebbüsü üzerine, Birleşik 
Amerikan ın Viyetna mdaki harp suçları hakkında kovuşturma açmakla 
görevli ulusulararası bir mahkeme kuruldu. Bu mahkeme, kendini, Ameri
kan emperyal istlerin in  i nsanlığa karşı işledi kleri harp suçlarını, askeri 
Cinayetleri bütün dünya önünde açıklamakla görevlendirdi .  

Kapitalist ü lkelerdeki dayanışma hareketi gittikçe daha geniş ölçüler 
a l ıyor. Bu harekete katı lanlar, kapitalist ü lkeler hükümetlerini, Amerikan 
saldırganl ığ ın ı  her hangi şekilde olursa olsun desteklemekten vazgeçirmek 
için çaba harcıyorlar. Fransız Komünist Partis inin teşebbüsü üzerine, 
bütün ülkede, Viyetna m  halkın ı  zafere kadar  destekleme komiteleri kurul
muş bulunuyor. Fransır emekçi lerin in, Viyetnam ha lkına maddi yardımda 
bulunmak üzere memleket ölçüsünde açtıkları kampanyala rdan bir i  de 
«Viyetnama gemi gönderme» kampanyasıd ı r. Bu kampanya 23 örgütün 
önayak olmasiyle başladı .  Fransız Komünist Partisi, Birleşik Sosyalist Par
tisi, Genel Emek Konfederasyonu, Fransız Kadın lar  Birl iği bu örgütler a ra 
sındadır. Bu yardı m  kampanyalar ın ın sadece üç ayl ı k  döneminde «Viyet
nama gemi gönderme kampanyası için» 5 mi lyon frank toplandı. Şubat 
ayında, bu para i le a l ı nmış çeşitli yardı m  malzemesi bir Sovyet gemisiyle 
Viyetnama gönderi ldi .  Viyetna m  Emekçiler Partisi Merkez Komitesi Birinci 
Sekreteri Le Zuan yoldaş, Viyetnam Demokratik Cumhuriyetini ziyaret eden 
Fransız Komünist Partisi heyetiyle yaptığ ı  görüşmede bu yard ıma büyük 
değer verdiğini  bel i rtti. 

ıtalyan emekçileri de Amerikan saldırısına karşı geniş çapta savaş 
yürütüyorlar. Dayanışma hareketine yeni yeni halk tabakaları katıl ıyor. 
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örneğ in, Ingi lteredeki gençlik ve öğrenci örgütlerin in  hemen hemen hepsi, 
Bi rleşik Ameri kanın bu iğrenç harbe son vermesi için savaşıyorlar. 

Latin Amerikada birçok demokratik örgütler çok çeşit l i  biçimlerde 
dayanışma eylemleri örgütıüyorlar. Bu kuruluşlar, emperyal izme karşı 
özgürlük ve barış uğrunda savaşan bütün güçler a rasında güçbirl iği kur
maya çabal ıyorlar. Arjantin Komünist Partisi Merkez Komitesi, işçi s ı n ıf ına, 
halka ve bütün yurtseveriere hitaben yayınladığ ı çağ rıda, Viyetna m  yurt
severlerin in  savaşı n ı, bütün halkın katı ld ığ ı  gerçek bir savaş, dünya halk
lar ın ın barış, demokrasi ve u lusal bağ ı msızl ı k  savaşına büyük bir katkı 
olarak değerlendi riyor. Venezüella Ticaret Filosu Gemi Işçileri Federas
yonu, Venezüella bandıra l ı  gemi lerin Amerika n  saldırganiarına a it harp 
ma lzemesini taş ımala rı na izin vermiyeceğin i  bi ld irmiş bulunuyor. 

Şili Mill i  Kongre Senatosu, bir komünist senatörün teklifi üzerine, Bir
leşik Amerika Başkanına ve Bi rleşmiş Mi l letler Genel Sekreterine, Ameri
kan ın Viyetnam Demokratik Cumhuriyetini  bomba lama ha reketleri ni der
hal durdurması ve askerlerini Güney Viyetnamdan çekmesi isteğiyle birer 
telgraf çeki lmesine karar verd i. 

Asya ve Afrika demokratik kamuoyu, dünya ölçüsündeki protesto hare
ketine g ittikçe daha a ktif olarak kat ı l ıyor. örneğ in, Nisan başlarında 
Cezayirde düzenlenen Akdeniz, Karadeniz sahil i ve yakın Doğu petrol 
sanayii emekçilerin in  anti-monopolist konferansında kabul edilen mesajda, 
delegeler, Viyetna m  halk ın ı  tamamen desteklediklerin i  bel i rttiler. Arap 
Dikeleri Hukukçular  Birliği, p rotesto bi ldirisinde, memleketlerind,eki tüm 
hürriyetsever ve i lerici güçleri, Viyetnam halkın ı  destekleme yolunda har
cadıkları çabaları kat kat a rttırmağa çağ ı rd ı .  

Memleketleri harp a levleri içinde yanan Çinhindi 'ne yakın halklar, Bir
leşik Amerikan ın  Viyetnamdaki saldırgan harbin in barış dôvası i çi n  giz
lediği tehl ikeyi adamakı l l ı hissediyorlar. Ve elbette bundan ötürü, Hin
distan Komün ist Partis in in Vi i i .  Kongresin in i l k  kabul ettiğ i  belge, .Niyet
nam halkına selôm» mesaj ı oldu. Bu belgede şöyle deni l iyo r :  «Hint halkı ,  
Viyetnam halkın ın bizim savaşımızı yürü rtmekte olduğunu, kendi özgü rlük 
ve bağımsızl ığ ı  kadar bizim özgürlüğumüzü ve bağımsızl ığ ım ızı da savun 
duğunu bil iyor. Hindistan Komünist Partisinin V i i i .  Kongresi. barışa ve 
u lusal bağ ı msızl ığa değer veren bütün Hintli leri. Viyetnam halkıyla daya
nışma hareketinde bi rleşmekle görevli k ı ld ığın ı  resmen açıklar.» 

Hindistan Barış ve Asya-Afrika DIkeleriyle Dayan ışma Konseyi'nin Ocak 
ayında yayınlanan bi ldirisinde, barış dôvası için duyulan deri n endişe iyice 
di le getiril iyor. Amerikan hükümetinin Viyetnam Demokratik Cumhuriyeti 
toprakla rını bombardıman hareketlerini hemen durdurması, Viyetnamda 
harbe son vermesi isteniyor. 

Pakistan' ı n  en büyük kenti Karaçi'de halk kitleleri yığ ınsal eyleme 
geçerek Viyetnam özgürlük savaşçı ları n ı  ha raretle destekled iklerini göster-
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di ler. Bu dayanışma eylemine Nasyonal Halk Partisi, öğrenci örgütleri, 
sendikalar ve diğer kuruluşlar katı ld ı lar. Daka kentinde düzenlenen yığın
sal m itingte kabul edi len muhtırada, Birleşik Ameri kan ın  adaletsiz saldır
gan savaşı k ınandı .  Mitingte söz alan konuşmacıla r, Amerikanın sadece 
Viyetnama karşı değ i l, aynı zamanda gelişmekte olan diğer ü lkelere karşı 
izlemekte olduğu emperyalist politikaya şiddetle hücum ettiler. 

Japonya i lerici güçlerinin Amerikanın saldırgan Viyetna m  harbine karşı 
savaşı özel bir yer işgal ediyor. Japonya Komünist Partisi Merkez Komite
s in in Mart Plenumunun çağrısında bel irti ldiği gibi, Amerikan emperya
l izmi, Japonyayı en önemli bir saldırı üssü olarak her bakımdan kul lan
maya başlamıştır. Bu nedenle, Japonya işçi s ın ıfı, emekçileri, politik ve 
ekonomik hakları uğrunda g i riştikleri tüm eylemleri mutlaka Birleş ik  
Amerikan ın  saldırganl ığ ına karşı, Japon tekellerin in  bu harbe katı lmasına 
karşı savaşla bağlamaktadı rlar. (Ilkedeki barışsever güçler, Amerikanın 
saldırı harbi için askeri malzeme yap ım ve taşıt ın ın durduru lması zorun
luğunu kavrıyorlar. Bu güçler, Viyetna m  yurtseverlerine para ve malzeme 
yard ımında bulunmak için açılan kampanyanın geniş ölçüler a lması gerek
tiğini an l ıyorlar. 

Protesto hareketi gittikçe daha geniş çapta Birleşik Amerika kamuo
yunu da kapsamaktadı r. Ikinci Dünya Savaşının bitmesinden sonraki yirmi 
yı l ı  aşkın dönem içinde, Birleşik Amerika s ın ı rları dış ında hiçbir olay, 
Amerikan hükümetin in  Güney Doğu Asyadaki harp serüveni kadar Ameri
kan halkın ı  bu denli büyük bir kuvvetle sarsmamıştır. B irleş ik  Amerikan ın  
birçok kentinde Viyetna m  savaşına karşı y ığınsal protesto gösterileri yapı
lıyor. Orneğin, N isa n  ayı içinde San Fransisko'da, San Diego'da (Kal ifor
niya eyaleti), Atlanta'da (Corciya eyaleti), Nüy Cersey, Kınektikut, Masa
çusets, Minezota, l I i n iyos eyaletlerinde harp aleyhtarı yığınsal gösteriler 
yapı ldı .  New-York'taki gösteri lere yüz bine yakın kişi katı ldı .  Bütün bu 
gösteriler «Harbe son veri lmelidir» ş iarı a ltında geçti. 

Birleşik Amerikada öğrenci ve gençlerin harp a leyhtarı y ığınsal gösteri
leri de, harbe karşı protestoların biteviye a rttığ ın ı  gösteriyor. N isan sonla
rında, harbe karşı protesto ifadesi olarak bütün memlekette dersleri 
boykot günü ilôn edildi . O gün, Amerikan ın  49 eyaletinde, öğrenci tem
s i lcileri, haksız ve ahlôk-dışı harbe son veri lmesini istiyen bir bi ldiri i mza
layıp yayınladı lar. 

Amerikan işçi s ın ıf ı da bu harbi gittikçe daha büyük bir  ş iddetle pro
testo etmektedir. Işçiler, Ameri kan yönetici çevrelerin in  a ldatmacalarına 
kap ı lmıyor ve kendi hakları uğrundaki savaşı, Viyetnam harbinin sözü
mona «zaferle sonuçlanması»na kadar ertelemiyorlar. 

* 
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Amerikan harpçilerinin Viyetnamda işlemekte oldukları cinayetlere 
karşı bütün dünyada protesto hareketi günden güne büyüyüp geniş le
mektedir. Barışa ve halkların güven liğine değer veren herkes. tek cephe 
hal inde çıkışla r yapmaktadır. 

. 

B irleşik Amerika yönetici çevreleri ve bunları destekliyen hükümetler 
dünya kamuoyuna karşı sa ldı rıya geçmişlerdir. Fakat bu çevreler. politik 
ve moral bakımıardan gittikçe daha büyük ölçüde tecrit olmaktad ı rlar. 
Bütün kıta larda. bütün ülkelerde, barışsever halkların şu isteği daha kesin
l ik le çın l ıyor : "Çekin e l in izi Viyetnamda n !» 

Yan PRAJKI 
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ö Z E L  S AY F A LA R ı M I Z  

çağrı' 

Bütün yurttaşlara ! 

Ankara, Istanbul, Erzurum, Eskişehi r  ve ızmirde yüksek öğrenim  gençleri, 
haklarını ,  özel isteklerini savunmak için, canla - başla d i reniyorlar. On
binlerce öğrenci fakülteleri işgal ediyor, hareketi yönetmek için komiteler 
kuruyorlar. 

Halkım ızın u lusal bağ ı msızlı k, egemenl ik  ve demokrasi uğrundaki sava
şında bu hareketin önemli bir yeri ve rolü vardır. 

öğrencilerin başlıca isteklerieri şunlard ı r :  
- öğreni m  imkanların ı  kısıtlıyan üniversite yönetmel iğ in in  değiştiri l 

mesi. 
- Sınav biçimlerin in değişti ri l ip, harçların kaldırı lması. 
- Universitelerin faşist eği l imli ,  gerici profesör ve öğretim üyelerinden 

a rınması .  
- Universite yönetim ine öğrenci temsilcilerinin de katı lması. 
- öğrencilerin hayat şartları n ın  düzelt i lmesi, kendilerine, yu rt, kitap, 

eğitim a raçların ın sağ lanması .  
- Eğit imi zeng inlerin tekelinde tutan ve öğrenim i  bir  ticaret a racı hal ine 

getiren özel Yüksek Okul ları n  devletleştirilmesi. 
- Işçi, köylü, dar gel irl i  ve yoksul a ifelerin çocuklarına yüksek öğren im 

i mkanların ın  sağlanması. 
- öğrenci derneklerine, i lerici ve yurtsever öğrencilere yapılan Ana

yasa-dışı baskr/arın kaldırı lması .  
- Laik l ik i l keleri n in korunması. 
öğrencilerin, halkımızın ana isteklerine uygun olan bu hareketin i  hükü

met ezmeye hazırlanıyor. Bu a maçla, öğrencilerin bütün ölçülü  ve ağır
başlı davra nışlarına rağmen, hükümet, gerici-vurucu faşist komandoları 
öğrencilerin üzerine saldırtıyor :  kışkırtmalar tertipl iyerek, doğrudan doğ
ruya polis kuwetiyle öğrencilerin bu i ferici ve haklı hareketin i  bastırmak 
istiyor. Bunun yanısıra, AP hükümeti, «Temel hak ve hürriyetleri koruma .. 
maskesi a ltında, söz, yazı, toplantı, yürüyüş ve örgütlenme gibi  temel 
Anayasa haklarını budayacak olan mahut tasarıyı yeniden Meclise dayat
maya hazırla nıyor. Böylece, hükümet, büyük burjuvazinin ve ağaların  ÇıP
lak d i ktatorasına, faşist bir doğrultuya yöneliyor. 
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Yurttaşlar, gençler, yurtsever profesörler, öğretim üyeleri, bütün yu rt
sever aydın lar, sosyal ve politik yığ ı n  kuruluş ları ! öğrencilerimiz hakl ı  
dava larında ve kahramanca mücadelelerinde sizi n desteğ inize güven i -
yorla r !  

' 

öğrenciler, gençler !  Bütün halk ın sizden yana olduğuna inan ı n ;  savaşı
nızı  bastırmak için, hükümet katları n ı n, polisin g i riştiğ i  ve girişeceği kış
k ırtmalara, tert ip lere karşı uyanık olun ! 

Türkiye Komünist Partisi, Türk komünistleri, bütün i lerici güçlerle bir
l ikte, sizi vargücüyle destekliyorlar. 

14 Haziran  1 968 

Bir açıklama 

mRKIYE KOMUNiST PARTiSI 
MERKEZ KOMITESI 

Y. N. Rozaliyev' i n  «Türkiyede kapital izmin gel işme özel l ik leri .. ve «Tür
kiyede s ın ıfla r ve s ın ıf  mücadelesi (burjuvazi ve proletarya) .. ad l ı  kitap
larında ortaya koyduğu ve çeşitli yazı larında savunduğu tezlerin, özel l ikle, 
Sovyet bi lgin leri a rasında, Sovyet bası n ında uzun boylu tartış ı lması , karşı 
tezler ne olursa olsun, bize göre, yazarın daha iyi anlaş ı lmasına, tezleri n i n  
doğru lanmasına bir  hayli yard ım etmiştir. Bu bakımdan, Profesör S .  M .  
Kaftaryan' ın «Mi l letlerarası Hayat .. (<<Mejdunarodnaya j izn .. ) dergisinde 
çıkan «Daha az uydurma şema lar .. başl ıkl ı  yazısı hiç de faydasız sayı la
maz. Profesörün, yazar ta rafından ortaya konan konkre verileri b ir  tarafa 
bırakarak, çıkarı lan  b i l imsel sonuçları indi ve peş in hükümlerle çürüt
meye ça l ışması ona bir şey kazandırmamış, ama karşıs ındakin i  daha da 
kuvvetlend i rmişti r. 

Biz burada Y. N .  Roza l iyev' i n  «Türkiyedeki sosyal -ekonomik  süreçlerin 
i ncelenmesi nde doğru metodoloji.. baş l ıkl ı  yazısına bir şey ekliyecek 
değ i l i z ;  ancak profesör Kaftaryan' ın yazısında bizi doğrudan doğruya 
i lgi lendiren iki noktaya değinmekle yetineceğiz. 

1. Y. N .  Rozaliyev' in,  «Türkiyede kapital izmin özel l iklerine .. , özel ser
mayenin devlet kapita l ist sektörüyle karş ı l ık l ı  etkileşmesi gerçeğine dokun
masın ın , yerli tekel ler' n doğuş sürecin i  göstermesin in ,  m i l l i  burjuvazin in  
çeşitli tabaka ları n ı n  menfaatleri arası ndaki çel işki leri bel i rtmesin in ,  Tür
kiyedeki s ınıf lar ve s ın ı f  mücadelesi üzerinde durmasın ın,  S. M. Kafta ryan 
tarafından yersiz ve Türkiye ile Sovyetler Bir l iği arası ndaki i l işki lere zarar 
geti recek nitel ikte görülmesi an laş ı l ı r  bir şey değ i ld i r. 

Bizce, bugünkü Türkiyen in  ekonomik, sosyal ve politik hayatı n ın  ana 
çizgi lerin i  bilenlerin, Türkiye egemen çevrelerin in  s ın ıfi çehresi ni tan ıyan-
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ların, ayrı ayrı sosyal düzenlerdeki devletlerin barış içinde yanyana yaşa
ması prens ip in in ve Sovyetler Birl iğ in in dış politikası n ın ruhunu kavrıyan
lar ın  düşüncesi ve tutumu bu olamaz. 

Türk-Sovyet dostluğunun korunması, kuvvetlendiri lmesi, Türk-Sovyet i l iş
kilerinin gel iştirilmesi Türkiye Komünist Partisin in ötedenberi başlıca 
mücadele şiarlarından birid i r. Bu mücadele şiarı, Türk komünistlerin in  
tevkif ve hapsedi lmeleri ve işkence görmeleri iç in ne kadar c iddi  bir  
bahane ise, memleketimizdeki ekonomik, sosya l ve pol it ik gel işmelerin bir  
Sovyet türkoloğu tarafı ndan objektif ve bi l imsel b ir  şekilde incelenmesi, 
Türk-Sovyet i l işkilerinde olumsuz bir  ekten sayı lmak için, a ncak o kadar 
ciddi bir bahane olabi l i r. Biz Türk komünistleri, işçi s ın ıfın ın ,  çeşitli yan
ları ve yönleri olan mücadelesin i n  hiçbir şeklinden vazgeçemeyiz, ve Tür
kiye gerçekleri n i  Marksçı- leninci teorin in  ıŞığı a ltında inceliyen bi l imsel 
eserlerin, memleketimizin mi l l i  ve sosyal kurtuluşuna, ekonomik, polit ik, 
kültürel gelişmesine ve bu uğurdaki mücadelelerinde Türk komünistlerine, 
memleketimiz in bütün i lerici güçlerine yardımcı olacağına ; Türkiye ger
çekıerin in komşularımızca iyi bi l in'mesin in ,  iyi komşuluk ve dostlu k  i l iş
ki lerine ancak olumlu etki yapacağına  kesin l ikle inanıyoruz. 

2. Profesör S. M. Kaftaryan, «Barış ve Sosyal izm Problemleri» dergisinde 
çıkan makalemizin (Ha l is  Okan'la ortak) bir parçasın ı  noksan a larak ve 
tek tarafl ı yorumlayarak Y. N. Roza l iyev'e karşı kul lanıyor. 

Kaydetmeliyim ki, makale, Adalet Partis in in, i ktidarı ortaksız ele geçir
meye hazı rlandığı ,  yabancı tekellerin, Türkiyeye Yard ım Konsorsiyomu'nun, 
yardım için «Devlet i ktisadi teşekkül leri»nin  «reorganizasyon»unu şart koş
tuğu, yabancı sermaye ile s ık ı  işbirl iği hal indeki yerli büyük burjuva çev
relerin in «veriml i  olmadığ ı»nı i leri sürerek devlet sektörünün ortadan kal
dır ı lması için geniş bir kampanya açtı kları, yabancı sermaye i le menfaat
leri bağdaşmayan mi l l i  burjuvazinin ve bütün i lerici güçlerin devlet sek
törünü savunmak  için mücadeleye giri ştiği bir zamanda yazılmıştır. Maka
lede devlet sektörünün, daha çok, olumlu tarafları üzerinde duru lmuş ;  
partimizin, «onu ha lk ın  gözünden düşürmek istiyenlere karşı mücadeleyi 
önemli bir ödev» saydığı  özel l ik le belirti lm iştir. Fakat, kapital ist devlet 
sektörünün kuruluş amacı, «burjuvazin in etatizmden, ha lk  yığ ın ların ın  
zararına olarak, karlarını artı rmak ve politik mevzilerini kuvvetlendirmek 
için faydalandığ ı», «ülkemizde büyük sermaye i le devlet sermayesin in 
kaynaşma seyrin in g ittikçe daha açık b i r  şeki l  a ld ığ ı  ve devletin özel ser
mayenin etkisi a ltına gittikçe daha çok girdiği» de makalede açıklanmıştır. 

Türkiye ekonomisinde devlet sektörü bell i alanlarda, bel l i  ölçülerde 
olumlu b ir  rol oynar ve i leri bir karakter taşır, buna şüphe yok, fakat bur
juvazinin politik egemenl iğ i  onu özel sermayenin çıkarlarına hizmete 
mahkum ediyor. 

Yakub Demir 
Mayıs, 1 968. 
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Türkiyedeki sosyal-ekonomik süreçlerin 
incelenmesinde doğru metodoloji 

Harp sanrası Türkiyesinde taplumun yapısında ve egemenl ikte hızl ı  
değişmeler aluyar. Bu değişmelerin dağru anlaşılması, memleketin ekana
mik ve politik gelişmesinin reel eğil imlerinin açıklanması, ancak Türkiye
nin konkre gerçeklerin in bi l imsel,  s ın ıfsal çözümlenmesi temeli üzerinde 
mümkündür. 

Gelişmenin  objektif kanunlarının ve Türkiyenin  dış politikası gibi  bi leşik 
ve çelişiml i  belirtilerin çözümlenmesi büyük bir  önem taşır. Tamamiyle 
a çı ktır ki, meselô, Türkiye kapita l izminin özel l ikleri anlaşı lmadan, özel 
işletme kapital izmin in rolü, önemi ve onun devlet sektörüyle birbirini etki
Iemesi a çı klanmadan,  mi l l i  burjuvazinin çeşitli tabakaların ın  menfaatleri 
hakkında açık bir fikire sahip olmadan, yerli tekellerin oluşması hesaba 
katı lmadan, bugün Türkiyenin iç hayatın ın  ve onun dış politikasının hiçbir 
meselesi doğru anlaşı lamaz. 

Bundan ötürü, S. M. Kaftaryan'ın, .. Daha az uydurma şemalar»(I) baş
l ık l ı  mektubunda açıklanan tutumu hayret uyandırıyor. 

S. M. Kaftaryan, .. Türkiyede her şey V. I . lenin' le Atatürk zamanındaki 
iyi dostluk i l işkileri politikasına dönülmesini israrla isterken .. , Türkiye bur
juva real itesin in bi l imsel çözümlenmesinden vazgeçi lmesi düşüncesinde
d i r. Ona göre, böyle bir çözümleme ister istemez «tek taraflı», «uydurma 
şema lara .. , «şüpheli hükümlere .. yol açar. S. M.  Kaftaryan, bi l imsel çözüm
leme yerine, yalnız «Türkiye, onun ekonamisi, politikası ve Sovyet-Türk 
ilişkileri hakkında tanımlayıeı eserler yayınlanmasım teklif ediyor. «Bu 
çeşit eser/er, Türkiye hayatımn bazı çizgileri ve onun dış politikası hak
kında tenkidi materyali ihtiva etseler de (altını ben çiziyorum - Y. R.) 
fayda getirebil ir, i ki halkın yakınlaşmasına yardım edebi l irler ... diyor.(2) 

Bize öyle gel iyor ki, S. M. Kaftaryan' ın, «Sovyetler Birliğiyle Türkiye 
arasında iyi komşu luk i l işki lerine dönülmesi .. için sosya l-ekonomik prob
lemlerin s ın ıfi çözümlenmesinden vazgeçme, bunun yerine tenkidi mater
yaller yayın lama teklifi Sovyet-Türkiye i l işkilerine zarardan başka bir şey 
getirmez. Türkiye ekonomisinin, onun politikas ın ın ve Sovyet-Türk i l işkile
rinin Marksçı-leninei çözümlenmesi Türkiye realitesinin doğru an laşı lma
sının temelidir. Aneak böyle b ir  çözümleme ve böyle bir anlayış temeli 
üzerindedi r  ki, . . Sovyet-Türk i l işkilerinde son zamanlarda görülen iyileş-

(I) «Mejdunarodnaya jizn», sayı 7, 1 967. 
(2) Aynı dergi, sayfa 1 40. 
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meyi» sadece «derin b ir  memnunlukla  kaydetmek» değil , aynı zamanda 
bu i l işkilerin kuvvetlenmesi uğrunda aktif olarak ve en önemlisi başa rı i le 
mücadele etmek mümkün o lur. 

Sovyet hükümetinin şaşmadan ve sonuna kadar d irenerek uyguladığı  
değişik sosyal düzenli devletlerin barış içi nde yanyana yaşaması prensipi, 
Sovyetler Birl iğinin Doğu devletleriyle işbirl iğinin gelişmesi, Sovyet bi l
g in lerini sosyal sü reçleri çözümlemekten a l ı koymak şöyle dursun, bugünkü 
kapital ist dünyanın sosyal çelişkilerini ve ayıplarını daha genişl iğ ine, daha 
derin l iğ ine açıp ortaya koymağa zorlar. «Tek taraf l ı l ık» tan söz etmek, 
ancak reel gerçeklerin sın ıfsal çözümlenmesinden kaçınmaya çal ışanlar 
iç in gerekl idir. 

Sovyetler Bir l iğinin dış politika aksiyonların ın  da temelinde (meseleye) 
derin bir bil imsel yanaşma yatar. Son zamanlarda Sovyet-Türk i l işkile
rinde görülen iyileşme, iyice, bi l imsel olarak düşünülmüş, özel l ik le Türkiye 
kapital izminin gelişme özel l iklerini, mi l l i  burjuvazinin çeşitli tabaka ların ın  
menfaatlerini, büyük burjuva sermayesinin emperyal ist tekellerle b irl iğ in i  
ve çel işmelerini  ve ancak Türk s ın ıfl ı  toplumunun objektif çözümlenmesi 
seyrinde i leri sürülebi lecek diğer etkenleri gözönüne alan bir politi kan ın  
sonucudur. 

Dergiye yazı lan mektubun yanlış metodoloj ik hükmü, Türkiyede sosya l
ekonomik sureçlerin bi l imsel olara k  i ncelenmesinden ayrıl ış, profesör 
S. M. Kaftaryanı ,  ister istemez, devlet kapita l izminin rolünün tayininde, 
ekonominin devlet ve özel sektörleri n in birbirine karş ı l ıkl ı  etki lerin in açık
lonmasında, Türk tekel sermayesinin oluşma süreçlerin in  ve diğer bel ir
tilerin değerlendiri lmesinde yonl ış lara sürükledi. 

i l kesel bir önem taşıyan meseleler üzerinde kısaca dural ım. 
1 .  S. M.  Kafta ryan başlıca tenkit konusu olarak, Türkiyede tekellerin ve 

tekel sermayesinin oluşması meselesini seçmiştir. Bu bakımdan, onun bu 
süreci nası l  an lad ığ ın ın, tekel lerin doğuşunun sebebini nerede gördü
ğünün açıklanması i l kesel bir önem taşır. 

S. M. Kafta ryan'a göre, tekellerin doğuş sebebi «tekel mali sermayesi» 
dir ;  Türkiyede ise «tekel ler, gelişmiş kapitalist memleketlerde olduğu gibi ,  
tekel mal i  sermayesinin ürünü değ i ldir ... ( 1) 

Bizim fikrimiz başkad ı r. Gelişmiş ü lkelerde olduğu gibi, az gelişmiş 
ü lkelerde de tekeller «tekel mal i  sermayesinin .. değil, bel l i  süreçlerin -
üretim ve sermaye konsa ntrasyon ve santralizasyonu süreçlerin in - «ürü
nüdür». Marksist politik ekonomi, bu süreçlerin kapital ist toplumun ge
l işme kanunu olduğunu Öğ retir. Tekel ler işte bu kanun yürürlüğünün 
«ürünü .. dür. «Tekel mal i  sermayesi» ise, kaynaşmış banka ve sanayi tekel
leri sermayesidi r. 

Tekeller ve tekel sermayesi sadece «gel işmiş ü lkelerin» imtiyazı mıd ı r?  

(1) Aynı dergi, sayfa 14 1 .  
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Marksist politik ekonomi buna da su götürmez bir  cevap verir. Oretim 
ve sermaye konsantrasyon ve santralizasyonunun ü rünü olan tekeller ve 
tekel sermayesi her hangi bir kapitalist ü lkede, bu a rada kapita l izmin 
çoğu zaman gelişmiş kapitalist ü lkelerden daha h ız la yükseldiği Doğu 
ülkelerinde de şeki l lenebi l ir. Bil iyoruz ki, meselô mi l l i  tekeller ve tekel 
sermayesi birçok toplum yaşayışı şeki l lerin in  bulunduğu Mıs ır  (1 952 yı l ı na 
kadar), Hind istan, Pakistan, Türkiye ve diğer bazı memleketlerin ekono
misinde nispeten h ızla doğdu ve yerleşti. Bir bütün olarak bu meseleye 
V. i. Lenin şöyle işa ret etmişti : 

«Yarım yüzyıl önce Marks «Kap itah,in i  yazarken, serbest rekabet, eko
nomistlerin ezici çoğunluğuna bir «tabiat kanunu» olara k  görünüyordu .  
Beyl i k  bi l im, serbest rekabetin ü retim konsantrasyonunu doğurduğunu,  bu 
konsantrasyonun  belli bir gelişme basa mağında tekele yol açtığ ın ı, kapi
tal izmin teorik ve tarihsel çözümlemesini yaparak ispat eden Marks' ın  bu 
eserini genel bir  sükiltla öldürmeye yeltendi.  Şimdi tekel bir gerçek oldu. 
Ekonomistler yığ ı n larla kitap yazarak, tekellerin ayrı ayrı belirti lerini an
latıyor ve hep bir  ağızdan «Marksizm reddedi lm iştir» diye i lôn etmekte 
devam ediyorlar. Ama b i r  ingi l iz otasözünün dediği gibi, gerçekler inatçı 
şeylerd i r, ister-istemez hesaba katı lmaları gerektir. Gerçekler gösteriyor ki, 
ayrı ayrı kapita l ist memleketler a rasında, meselô, proteksiyonizm veya 
serbest ticaret meselesindeki farklar, a ncak tekellerin şeklinde veya onla
rın belirmesi an ındaki önemsiz farkları doğurur ;  ü retimin konsantras
yonuyla tekel lerin doğuşu ise, genel ola rak, kapital izmin bugünkü gelişme 
aşamasın ı n  genel ve temel konunudur.» 

2. S. M. Kafta ryan, «ta rım-endüstri» kapitalist Türkiyesinde tekellerin ve 
tekel sermayesinin doğması imkô nsızl ığını ispat etmeğe kalkıştı. 5. 1'1. 
Kaftaryan'ın, önüne koyduğu a maca uygun  olarak, bu memleketteki ü re
tim ve sermaye konsantrasyon ve santralizasyonu hakkındaki verileri red
dedeceğin i  düşünmek tabii id i .  Bu veriler bir s ıra eserimde, bu a rada 
«Türkiyede sınıflar ve sınıf mücadelesi (burjuvazi ve proletaryaHl) adl ı  
kitapta tarafımdan yayınlanm ıştır. Fakat S. M. Kaftaryan' ın ,  Türkiyede ü re
tim ve sermaye konsantrasyonunun yükseklik derecesini gösteren rakam
ları ,  onları n  doğ ruluğunu reddedecek güçte olmadığı görüldü. Muarız 
onla ra tomomiyle gözyu mma yolunu tuttu. Mektubundo, Türkiyede tekel
leri n oluşma sürecini gösteren çıkış tezlerinden bir defa bi le söz etmiyor. 

Ne kadar garip ki, S. M.  Kafta ryan tekellerin doğuş imkônsızl ığ ın ı  dev
let sektörünün varl ığ ı  düşünceleriyle ispat etmeye kal kışıyor. Sonra devlet 
sektörünün rolünü yanlış anlaması onu raka m materya llerin in  yan l ı ş  

( 1) Y. N. Roza l iyev' in  «Türkiyede sı nıfla r ve s ın ıf  mücadelesi (burjuvazi 
ve proletarya)>> adlı eserin in özetlenerek yapı lan çevirisi n in  ilk k ısmını ,  
derg im izin 1 967 y ı l ı  3.  sayısı nda okuyucularımıza sunmuştuk. Bu özetin, 
bazı teknik sebeplerle geciken son kısmını , i l k  fı rsatta yayınl ıyacağ ız. 

, 
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çözümlenmesine götürüyor, muarız ın Türkiye ekonomisi n i n  reel tablosunu 
görmesini engell iyor, ve netice itibariyle, onu kanaatimizce çiddi  yanlış
l ık lara sürüklüyor. 

«Türkiyede s ın ıflar ve s ın ıf  mücadelesi (burjuvazi ve proletarya) .. adl ı  
kitapta devlet kapital izminin birçok meselelerine ış ık tutuluyor. Kitabın 
yazarı burada aşağıdaki i lkesel hükümlerden hareket etmekted i r :  

Devlet-kapitalist sektörünün gel işmesi özel teşebbüsün gel işmesiyle sıkı 
sı kıya bağ l ıd ı r. Türkiyede devlet ve özel sektörler çok e ıkı bir karş ı l ık l ı  
etkileşme hal inde bulunuyor ve gelişiyorlar. Devlet sektörüyle özel sek
törün ekonomideki sermaye yatı r ımları oranı  nası l  meydana gelirse gel
sin, mevcut sosya l-ekonomik düzen sonucu olarak, devleti burjuvazi kon
trol ettiği müddetçe ve ettiğ ine göre, devlet sermayesin in de karakter ve 
faal iyetini özel sermaye tôyin ediyor. Olgular gösteriyor ki, Türkiyede 
devlet kuruluşla rı, her şeyden önce ve başlıca olarak özel sermayenin, 
mil l i  burjuvazin in menfaatleri gerektirdiği  yerde ve gerektirdiği zaman 
ortaya çıkmış ve faa l iyete geçmişlerdir. Türkiyede tekel leri n ve tekel ser
mayesinin şekil lenmesi de devlet-kapitalist tedbirlerle ayrı lmaz bir şekilde 
bağ l ıd ır. Gretim ve sermaye konsantrasyonunun yükselmesi, büyük burju
vazinin pozisyonunun kuvvetlenmesi, büyük ortaklı kların mal i  güçlerin in  
artması devletin yard ım ı  ve desteğiyle oluyor. Ozel l ikle bu sonuncu (dev
letin yard ım ve desteği) büyük ekonomik kumpanya lara, ü retimde, şu veya 
bu cins ürünün satışında tekel durumuna g i rmek imkônı veriyor. Sonra, 
tekel in yalnız özel kişi lere a it ortakl ıklar, aksiyonlar şekl i nde veya bir  
kıs ım aksiyonları devlete a it bir  kumpanya şeklinde faa l iyette bulunması 
bu tekel i n  ekonomik özünü değiştirmez. Bugünkü Türkiyede devlet ve özel 
sermayelerin birbirine örülüşü g ittikçe daha s ıkı ve bileşik bir hal a l ıyor. 
Devlet yatırımlar ın ın artışı ve devlet-kapitalist teşebbüsünün gelişmesi 
hiç de özel yatı r ımlar zararına, onların azalmasiyle ve özel teşebbüsü n 
kıs ı lmasiyle olmuyor. Kaldı ki, Türkiye ekonomisinde devlet yatı r ımları, özel 
teşebbüsleri n artış ın ı ,  büyük sermayenin nüfuzunun genişlemesini, onun 
ayrı ayrı temsilcilerin in tekele yükselmesini  doğuruyor. 

«Türkiyede s ın ıflar ve s ın ıf mücadelesi (burjuvazi ve proletarya) .. kita
bın ın devlet sektörü ve özel teşebbüs meselelerinde i lkesel hükümleri 
böyledir. 

S. M. Kaftaryan bu hükümleri kabul etmiyor. Ona göre, ortada b i rbi
rinden sadece tamamiyle ayrı değ il, aynı zamanda birbiriyle hiç bağdaş
mayan i ki süreç vard ı r :  «Türkiyede gelişmemiş olan mal i-sanayi serma
yesin in, tekel birl i klerin in  meydana gelmesi ; ve daha iki'hci Dünya Har
binden önce gelişmiş bulunan devlet-kapitalist kurumların ın  ve birl ik
lerin in  kurulması (etatizasyon-devletleşti rme) süreci ... S. M. Kaftaryan bu 
«i ki süreci .. b irbirine karşı koyuyor ;  kitab ın  yazarı nı ,  her ikisi a rasındaki 
farkı görmemekle suçluyor. S. M. Kaftaryan'a göre, devlet sektörünün ge
l işmesi Türkiyede tekel lerin doğ ması i mkônını ortadan kaldırıyor, çünkü 
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«en büyük sanayi kurumları ve bankala r devlet tarafı ndan kurulmuştur, 
hazineye a ittir ... (I) 

Meseleyi kavramayı deneyelim :  Tekel birl i klerin in meydana gelmesi 
süreçleri i le devlet-kapitalist kurumları ve birliklerin in kuru lması  a rasında 
fark var m ıd ı r? Şüphesiz ki vardır. Bu fark tamamiyle açı kt ır, kolayca 
an laşı lacak kadar basittir, bunun üzerinde durm ıyacağız.(2) 

Bu tartışma götürmez tezden, bu süreçlerin karşı l ı kl ı  olarak  birbirini 
reddettikleri hükmü çıkarı labi l i r  mi? Bize göre ç ıkarı lamaz, çünkü kapita
l ist Türkiyede bu süreçler sıkıca birbirine bağ l ıd ı r  ve birbirinin varl ığ ın ı  şart 
kı larlar. Bugün 20-den çok aksiyoner yavru-kumpanyayı, birçok şeker 
pancarı üretici kooperatifi ni birleştiren, 18 şeker fabrikasını  kontrol eden 
ve mi lyon larla iş çeviren şeker sanayiinde tekelin teşekkülü devletin 
Sümerban k  ve Ziraat Bankasiyle özel i ş  Bankası 'n ın sıkı birleşmesiyle 
oldu. 1 963 y ı l ına kadar bu bankaların her biri, .. Türkiye şeker fabrika ları 
şirketi>, aksiyonların ın  üçte birine sahipti. Sonra, ş irketin sermayesi 100 
mi lyon l i raya yükseldi. Aksiyonları n  yüzde 50-si Iş Bankas ın ın  ve onun 
kontrolü a lt ındaki ortakl ıkların ve kum panyaların el inde toplandı .  Bu Türk 
tekel inin faa l iyeti devlet kurumları ve bankalariyle ve aynı zamanda 
yabancı firmalar ve kumpanya larla çok s ık ı  bir karş ı l ı kl ı  etkileşme hal inde 
gerçekleşmekte devam ediyor. Diğer bir Türk tekel aksiyoner şi rketi - Tür
kiye Petrol Şi rketi - hazine dairesi, yarı devlet emekli fonu, devletin olan 
Sümerbank ve Eti-Bank' la birl i kte kuru lmuştur. Petrol ş i rketine, vaktiyle 
petrol sanayi in in en büyük devlet kurumları ,  devlet-bi l imsel araştırma 
enstitülerin in materyal leri veri lmiş, devletin önemli mali ya rdımı  yap ı l 
mıştı v.s. Böylece. bu şi rket örneğinde de görülüyor k i ,  devlet özel teşebbii
sünün gel işmesi, tekel teşki latın ın  şekillenmesi i ki sermayenin en s ık ı  
karş ı l ık l ı  etkileşmesiyle meydana gelmiş. devlet yat ırım la rı ise birbirine 
örülmüş, birbirini tamamlamıştır. 

Türk özel sermayesinin en büyük kurumu olan Iş Bankası' n ı n  kuru lması 
da devletin yard ımiyle olmuştur. Vaktiyle, bankanın kuruluş sermayesinin 
aşağı-yukarı üçte biri devlete a itti. Kurucusu ve yöneticisi Celal Baya r 
olan Iş Bankası, daimi olarak  devleti n, devlet bankaların ın  ve devlet 
kurumlar ın ın desteğ inden yara rlanmıştır. özel l ikle. I kinci Dünya Harbi 
y ı l ları nda Iş Bankasın ın  çok önemli destek şekil lerinden biri ,  esasl ı  
rekonstrükson istiyen bankaya ait kömür ocakla rın ın  etatizasyonu (dev
letleştirilmesi) d ir. Bu «etatizasyon süreci .. nden Iş Bankası önemli kazanç 
payları elde etti. 

(I) Aynı dergi, sayfa 1 40. 
(2) Bu mesele basında etraflıca aydınlatı lmıştır. Mesela .. Doğu ü lkele

rinde devlet kapita l izmi .. adl ı  kitaptaki .. Türkiyede devlet kapital izmi>, baş
l ık l ı  makalemiz - 1 960 ; . .  Yine Türkiyede kapital izmin gelişme özel li kleri 
üstüne .. - Asya ve Afrika Halkları Derg isi - 1 964, sayı 3; «Türkiyede kapi
talizmin gelişme özelli kleri .. - monografi, 1 962. 
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Olgular böyledir. Bütün bunlar ve daha birçokları .. Türkiyede sın ıfla r  ve 
s ın ıf mücadelesi (burjuvazi ve proletarya)>> adl ı  kitapta yer a lmıştır. S. M. 
Kaftaryan olgula ra tama miyle göz yumuyor. 0, devlet sermayesin in rolünü 
ve önemini  her suretle belirtiyor, bundan ötürü de Türkiyede tekellerin 
doğ ması imkanın ı  inkar ediyor; öbür yandan da özel sermayenin rolünü 
her suretle küçültmeye ça l ışıyor. S. M. Kaftaryan, Türk tekellerin in  mey
dana gelmesi tez in i  çürütmeye çal ışarak, devlet kurumları n ın  büyük sanayi 
ü rün lerin in  yüzde 42-sin i  verdiğin i  Öne sürüyor. Diğer taraftan, muarız 
şöyle bir hesap yapıyor :  .. 1 962 y ı l ında Türkiyede 4.025 büyük sanayi 
kurumu vard ;"; bunlardan 230-u devlete aittir. Her devlet kurumunda 
orta lama 550 kişi, özellerde 50 kişi çal ışıyordu. Devlet kurumları n ı n  (büyük 
sanayide) yı lda yeni yarattı kları değer 1 5  mi lyon l i ra,  özel kurumların ise 
800 bin l i rad ı r.»(I) 

S. M. Kafta ryan ' ın  gösterdiği rakamlar, Türkiyede tekellerin oluşu süre
cini ne derece yalanl ıyor veya muarızın deyimiyle «bunun varl ığ ından söz 
etmeyi ne derece yersiz k ı l ıyor»? Bize kal ırsa, hiç de böyle olmuyor. Ger
çekte, devlet kurumlar ın ın bel l i  ölçüde sanayi ü rünü çı karması bütün 
kapital ist memleketler için karakteristiktir. Tekel lerin çoktan oluştuğu ve 
oluşma hali nde bulunduğu memleketlerde de bu böyledir. S. M. Kafta ryan 
gibi, «devlet kapital izmini  Türkiyede kapita l izm gel işmesin i n  başlıca ve 
karakteristik özell iği» (sayfa 14 1 )  sanmak en azından safl ı kt ı r. 

Meseleyi biraz başka şekilde koyal ım.  Belki, mua rız, ü ret imin yüzde 
42-s in i  meydana getiren kömür, kağ ıt, elektrik sanayii a lanlar ın ın devlet 
tarafından kontrol edildiğine dayanarak, üret imin yüzde 58-i ni veren 
şeker, ima lat, petrol ve diğer sanayi a lanlarında tekellerin oluşması 
süreci hakkındaki verileri çü rütmeyi umuyor? Böyle bir  «kanıt»ın da temel
sizl iği açıkt ır. Benzeri usul lerin, «ayrı ayrı şeylerin» mekanik olara k  bir
birine karıştı rı lması usulünün bi l imde adı tamamiyle bel l id i r. 

Belki, Türkiyede tekellerin oluşması tezi, S. M. Kafta ryan' ın devlet kurum
larında ve özel kurumlarda ça l ışan ların ortalama sayısı ve yeni ku rulmuş 
değerler tutarı hakkındaki veri lerini çürütüyor. Bu veriler de Türk tekeli e
rinin varlığ ın ı  hiçbir su rette reddedemez. Kaldı ki, bu çeşit hesaplamalar 
bi l ime aykı rıdı r. Mesele şurada ki, Türk istatistiklerin in  gözönünde tuttuğ u  
kurumlar aras ında zanaat, e l  sanayii işletmeleri de, fabrika ve santra l ler 
de vardır. 230 devlet kurumu başl ıca ola rak  fabri kala r  ve santral lerd i r. 
3.800 özel kurum arasından ancak 300-ü fabrikad ı r ;  geri kalan 3.500 özel 
işletme küçük ü retim veya el sanayii işletmeleridir. Şu ha lde, S. M. Kaftar
yan' ın her devlet kurumunda ve özel kurumda ça l ışanların «orta lama» 
sayısı hakkındaki hesapları, her iki sektörün her kurumunda «yeniden 
meydana geti rilmiş değer» «orta laması» verileri, ancak onun (S. M. Kaf
ta ryanın) Türk burjuva istatistiklerinden kritik bir gözle fayda lanmadığ ın ı  

(1) Aynı dergi ,  sayfa 141 .  
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gösterir. Kendi l iğ inden anlaş ı l ı r  ki, S. M. Kaftaryan' ın  böyle garip  bir 
şekilde elde ederek i leri sürdüğü rakamlar tartışmadaki pozisyonunu hiç 
de sağlamlaştıramaz. 

Devlet sektörünün rolünü çizerken onun önemini her suretle büyütmeye 
ça l ışan S. M. Kaftaryan özel sermayeyi çözümlemede bunun tersini  yapıyor. 

S. M. Kaftaryan, kitab ın  yazarın ı ,  özel Iş Bankas ın ın pozisyonunu çözüm
lemeyi «Türk banka a lan ındaki gerçek duru mdan kopmuş» olarak  yap
makla suçlandırıyor ve bütün Türkiye bankaları n ı n  ödenmiş sermayesini  
Iş Bankası 'n ın sermayesiyle kıyaslamayı deniyor. iş Bankası sermayesin in  
bankaları n  ödenmiş sermayelerin in  yüzde 1 - in i  teşkil ettiğ in i  hesabeden 
S. M. Kaftaryan Türkiyede tekellerin doğmosına imkôn görmediğ in i  bel ir
tiyor. Gerçekte, her hangi bir bankan ın  ödenmiş sermayesin in  bütün ban
kaların sermayesiyle kıyaslanması mônasız b i r  işt ir ve boşuna zaman 
harcamaktı r. Reel duru m  ve bankaların rolü, ancak özel bankalarlo devlet 
bankaları n ı n  ban ka a ktifleri n in  konsantrasyon dereceleri meydana çıka
rılmakla görülebi l i r. 

Aynı su retle, S. M. Kaftaryan' ın, iş Bankas ı 'n ın  sanayi yatı r ımlarını izafi 
ağırl ığ ı  hesapları n ı  «yatırımlar ın genel hacmi» ile kıyaslamasın ın ,  i ş  Ban
kası'n ın  faal iyet a lan ın ın  başlıca olara k  dolaşım olduğu hakkındaki 
görüşlerin in ,  Yakın-Doğu ülkeleri ne com ihracı hakkındaki beyan ın ın ,  
desantra l izasyonu hatırlatmas ın ın  do v.s. Türkiyede tekellerin teşekkülü 
süreciyle prati kte bir i l işkisi yoktur. 

Böylece, devlet sektörünün ve tekellerin gelişme süreçleri n i  birbiri nden 
ayırmaya ve birbirine karşı koymaya kalkışan S. M. Kaftaryan'la oydaşı la
maz. Türkiyede her iki süreç yalnız aynı zamanda geçmiyor; birbirine 
sı kıca bağ l ı  olarak, birbirini karş ı l ı kl ı  etkileyerek geçiyor. Kald ı  ki , «Tür
kiyede s ın ıflar  ve s ın ıf  mücadelesi (burjuvazi ve proletarya)>> adl ı  kitapta 
bel i rti ldiği  gibi ,  bu memlekette tekellerin gel işmesin i ,  devlet in büyük ser
mayeye yardımı ,  geniş desteği, büyük sermayenin  devlet sektörüne, devlet 
kapitalist kurumlarına dayanma imkônları doğurmuştur. 

3. S. M. Kaftaryan, Türkiyenin kapitalist olmayan gelişme yoluna geç
mesi imkôn ı  meselesinde de açı kca yanl ış bir yol tutmuştur. Diyor ki : 
«Türkiye artık kapitalist yol üzerinde gel işiyor ;  hangi kapitalist olmayan 
gelişme yolundan söz edi lebi l i r?»(') 

Hemen söyl iyel im ki, kapitalist olmayan gelişme yoluna geçiş meselesi, 
memleketin kapitalist gelişme yol u  üzerinde bulunup bulunmamasına hiç 
de bağ l ı  değ i ld i r. Asya ve Afrika ülkelerinde anti-kapita list dönüşümler 
kapital izmin her hangi bir gelişme basamağ ı nda mümkündür. Pratikte, bu 
meselô, vaktiyle büyük sermaye üst tabakasın ın,  Türkiyede olduğu gibi ,  
tekele yükseldiği  Birleşik Arap Cumhuriyetinde görü lmüştü. 

Sonra, Türkiyenin kapitalist olmayan gelişme yoluna geçişi meselesi, 

(') Aynı dergi, sayfa 1 42. 
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S. M. Kaftarya n' ın yanl ış olarak yazdığ ı gibi ,  Y. N. Rozaliyev tarafı ndan 
değ i l, Türk toplumunun i lerici çevreleri, bazı partiler ve sosyal kuru luşlar 
tarafından ortaya atı lm ıştır. TKP, Türkiyenin kapital ist o lmayan gelişme 
yoluna geçmesini  mümkün görüyor, emekçileri ve memleketin geleceğini 
aziz bilen herkesi böyle bir yola geçiş uğrunda mücadele için birleşmeğe 
çağ i rıyor.(*) 

Yazar «Türkiyede sınıf lar ve s ın ıf  mücadelesi (burjuvazi ve proletarya)" 
adl ı  kitab ında, sadece, Türkiyede, büyük sermaye temsilci lerin in  politik 
eğemenliği şa rtları içinde, ileri dönüşümlerin bi leşikl iğ in i ,  zorluğunu gös
termek amacın ı  güdüyor. 

4. Toprak meselesinde S. M. Kaftaryan' ın tutumuyla oydaşı lamaz. Mua
rız, Türkiyede toprağ ın  mi l leşti ri lmesin i  tamamiyle imkeınSll görüyor, 
«bunun geniş köylü tabakaları n ı  ü rkütüp, devrimden, i leri gelişmeden 
uzaklaştırocağın l,,(l) söylüyor. Biz burada Türkiyede toprak meselesi n in  
çözüm yolunu bütün ayrıntı lariyle gözönüne a lmayı görev edinmiyoruz, 
buna hakkımız da yoktur. Bununla birl ikte, bize öyle geliyor ki, toprağ ın  
mi l l i leşti rilmesi toprak dönüşümlerini, emekçi köylüler yarorı na olarak 
daha kesin ve köklü bir şeki lde gerçekleştirme imkan ın ı  verir. Ve tabi idir  
ki ,  bu onu (köylüyü) «ileri bir gelişmeden" ürkütüp uzaklaştı rmaz. 

5. Nihayet, S. M. Kaftaryan ' ı n  mektubundaki birçok fikirler, okuyucuya, 
onun yazarı n ı n  peşin hükümcülüğünü görmek imkanın ı  verir. 

Evveıa S. M. Kofto ryon, «burjuvazi ve proletarya" alt başl ığ ın ı  taşıyan 
eleştirdiği kitabın adın ı  tohrif etmiştir. Bu herhalde, «köylü meselesini" 
çözümlemiyor, «köylü kaynaşmalarından,,(2) söz etmiyor d iye kitabın yaza
rına fazladan bir kabahat yüklemek için kendisine ıazımdı. 

Sonra, S. M. Kaftaryan, yazarı n «Türkiyede sınıf lar ve s ın ıf  mücadelesi" 
adlı kitabında «Türkiyede büyük ( ? !) tekel sermayesin in  egemenliği mese
lesine" veya başka bir deyimle «Türkiyede mali -tekel sermayesin in ege
menliğine,,(3) fazla yer verdiğin i  açıkl ıyor. Böyle bir açıklamada bulun
makla, S. M. Kaftaryan, gerçeğe karşı açıkça günah işl iyor. Oysa «Türki
yede s ın ıfla r ve s ın ıf  mücadelesi (burjuvazi ve proletarya)" adl ı  kitapta 
S. M. Kaftaryan' ın tezine benzer bir şey yoktur ve olamaz;  çünkü bu i lkel, 
uydurma ve skolôstik bir görüştür. S. M.  Kaftaryan ,  süreçleri, onları n  n ihai  
sonucuyla karıştırmış ve bu sonucu daha «inandırı cı bir eleştirme" için 
kitapta görmek istediği bir gerçek gibi  göstermişt i r. Bu çeşit peşin hüküm
lerin eleştirmede yeri olmaması gerektir. 

Şu da var ki, Türkiyede kapital izmin gelişmesi meselelerinde fikir 
değiş-tokuşundan söz ederken, S. M.  Kaftaryan yalnız Türkiyede tekellerin 
doğuşu hükümlerin in  tenkit edildiği makaleleri hatı rlatıyor. Söz konusu 
olon, B. M. Danzig' in  ve J .  Alibekov'un  bi ldiri lerid ir. Bu bild iriler açıkça tek 
taraf l ı l ık  niteliği taşıyordu. Yazarları ise «ekonomice geri ka lmış» Türki-

(*) Bak : «Problemi mira i sozializma», sayı 5, sf. 72. 
( 1 2 3) Aynı dergi ,  sayfa 1 42, 1 40-141 . 
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yede tekel sermayesin in oluşunu inkôr etmekle beraber, Türk real itesinin 
pozitiv izah ın ı  yapamadı lar. Oysa, Türkiyede kapita l izmin gelişmesi mese
lesi üstüne başka yayın lar do va rdı r. Basında A. D. Jelyakov'un, Y. A. 
Petrosyan'ın eleşti rmeleri, Yakub Demir'in makalesi çıktı ; Türkiyede tekel 
sermayesinin şeki l lenmesi görüşü «mali  sermaye bugün» tartışması sıra 
sında destek gördü (Barış ve  Sosyal izm Problemleri Derg isi - 1 964, sayı 
12, s. 73-74). Ortada «Yine Türkiyede kapital izmin gel işme özellikleri 
üstüne» başlıklı polemik makale de vard ı r  (Asya ve Afrika Halkları Der
gis i  - 1 964, s . 3). Asya ve Afrika ülkelerinde devlet kapital izminin geliş
mesi üstüne bazı i lkesel fikirler «Mil letlerarası Hayat» dergisi sayfa larında 
özel bir  makale i le to rofımdon açıklanmıştı r (1 963, s. 2). S. M. Kaftaryan, 
bel l i  nedenlerle mektubunda bu eserleri hatırlatmıyor. 

Nihayet, devlet sektörünün gelişmesini özel sermayenin gelişmesiyle 
boğsız göstermeye kal kışan S. M.  Kaftaryan, kend i pozisyonunu Türkiye 
Komün ist Partisi Birinci Sekreteri Yakub Demir'de destek arayarak kuvvet
lendirmeyi umuyor ;  onun, ekonomik ve polit ik bağımsızl ığ ın  kuvvetlen
diri lmesinde devlet sektörünün öneminden söz edilen makalesinin fikrin i  
kendi sözleriyle, kendine göre naklediyor. S. M.  Kaftaryon «Barış ve Sosya
l izm Problemleri» dergis in i  hôşiye yaparak, «Türkiye Komünist Partisi bu 
sektörün önemini küçültmek istiyenlere karşı mücadeleyi bir ödev sayıyor» 
diye yazıyor. 

S. M. Kaftaryan, Yakub Demi r' in  tezini kabaca tohrif etmiştir. Türkiye 
Komünist Partisi Biri nci Sekreteri şöyle yazıyord u :  Türkiyede devlet sektörü 
«ortadan kaldırı lmak tehl ikesiyle yüzyüzedir. Idareci çevreler devlet sek
törünün verimli olmadığ ın ı  i leri sürerek açıkça özel sektörü destekliyorlar. 
lJlkemizde büyük özel sermayenin devlet sermayesiyle kaynaşması süreci 
gittikçe daha açık bir şek i l  a l ıyor, devlet büyük sermayenin nüfuzu a lt ına 
g ittikçe daha çok düşüyor . . . »{1) Bütün bunlardan sonra, Yakub Demir, 
Türkiyede devlet sektörünü «küçümsiyen»lerden değ i l  (biz kaydedelim ki, 
Türkiyede devlet sektörünü küçüksemek de «büyütmek» g ibi tomamiyle 
faydasızd ı r, ne bi lgin lere, ne sosyal faal iyet adamlarına yaraş ı r  bir iştir), 
«onu halk ın gözünden düşürmek istiyenler» den, yani onu verimsiz, ağ ı r  
bir yük vs. g ib i  gösterenlerden söz etmektedir. 

Böylece, S. M. Kaftaryan kendi temelsiz görüşlerin i  Türkiye Komünist 
Partisi Bi rinci Sekreterine maletmeye kal kışıyor. Bu bir profesöre yakış ır 
usul değ i ldir. 

Söz, Yakub Demir' in  ve Hal is Okan' ın «Barış ve Sosya l izm Problemleri .. 
dergisindeki makalesine gelmişken, bu yazının bir  noktasın ı  hatırlatmak 
isteriz. Burada denil iyor ki : «Türkiyede kapita l izmin gelişmesine para lel 
olarak  tedrici b ir  ü retim ve sermaye konsantrasyonu süreci, büyük ser
maye birl iklerin in ,  kendine özgü Türk tekellerinin meydana çıktığ ı  görü l -

( 1) «Barış ve Sosyalizm Problemleri» - 1 965, s. 5, sf. 70. 
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mektedir. Bu çeşit bi rleşmelere örnek olarak  Iş Bankası gösteri lebi l i r  . . .  
Küçük b i r  büyük burjuva tabakası, emekçi yığın ların ı  a ma nsız bir şekilde 
sömürmektedi r. Bu tabaka, aynı zamanda, küçük ve orta burjuvazin in  de 
çıkarlarını baltal ıyor. Memlekette yabancı tekelci sermayeye sıkıca bağlı 
büyük burj uvazi i le küçük ve orta hall i  mil l i  burjuvazinin geniş tabakaları 
a rası nda keskin çel işmeler olduğu bugün tereddütsüz söylenebi l i r. Büyük 
burjuvazi yenil i klere, reformlara karşıdı r ;  mi l l i  demokratik cephenin istek
lerini h içbi r zaman kabul etmez. \JIkemizin bütün i lerici güçlerin in bugün 
ödevi, bu burjuvazinin halk a leyhtarı, emperyalist n iteliğini açı klamak, ona 
karşı savaşmakt ı r  ... ( 1) 

Buna eklemek gerek ki, Türkiye Komünist Partisinin basın organı .. Yen i  
çağ .. dergisinde (1967, s. 3) TKP Birinci Sekreteri Yakub Demir' in, .. Türk i
yede s ın ı flar  ve s ın ı f  mücadelesi (burjuvazi ve p roletarya) .. adl ı  kitab ım 
üstüne geniş bir  eleştirmesi yayınlanmıştı r. Yakub Demir  yoldaş, bu eleştir
mesinde, Türkiyede tekellerin doğması ve tekel sermayesin in şeki l lenmesi 
hakkındaki hükümlerin Türkiye işçi ve komün ist hareketi için önemini özel
likle belirtiyor. 

Son o lara k  işaret etmeliyim ki, bazı yazarların, bence yanl ış olon kav
rayışıarı ve Türkiye ekonomisi hakkındaki bozuk görüşleri basın yoluyla 
bana kabul etti rme çabaları bir başarı sağlıyamaz. Profesör S. M.  Kaf
taryan' ın  bana karşı kurumlu ve s in i rl i  tonu, ancak muarızın Türkiyede 
tekellerin şekillenmesi tezini reddetme güçsüzlüğünü, düşüncelerin in  
metodoloj i k  bakımdan çaresizliğ in i, Türkiye realites in i  b i lmediğ in i  bel i rtir. 

Y. N. Roza/iyev 

(1) .. Barış ve Sosya lizm Problemleri .. - 1 965, s. 5, sf. 72. 
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