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Komünist ve işçi partilerin in  teori ve enformasyon dergisi 

Kapitalist ülkelerde gençlik hareketinin gelişmesi 

Bügünkü aşamanın özellikleri ve perspektifler 

"Barış ve Sosyolizm Problemleri» dergisi 

Yazı Kur ulunun yuvarlak masa toplantısı 

«Barış ve Sosyalizm Problemleri» dergisinin yazı kurulu bu yı l ın 1 2  ve 
13 Haziran g ünlerinde Prag'da bir geniş toplantı yaptı. Bu toplantıda, 
kapitalist ü lkelerde gittikçe büyüyen gençlik ve özel l ikle öğrenci hareket
lerin in ortaya koyduğu sorunlar tortış ı ldı. 

Yazı kurulunun daveti üzerine toplantıya, ıtalya, Ispanya, Federal Al
manya, Batı Berlin ve Birleşik Amerika kardeş parti lerinden gençlik hare
ketleri sorunlarıyla uğraşan yoldaşlar katı ld ı lar. 

Toplantıda Pier Entjes (Fransız Komünist Partisi), Giulietto Kieza (ıtal
yan Komünist Partisi), Huan Dis (Ispanya Komünist Partisi), Vil l i  L. Bekker 
(Alman Komün ist Partisi), Bruno Kuster (Alman Sosyalist Birfik Partisi -
Batı Berl i n) ve Metiyü Brennis Helli nnen (ABD Komünist Partisi) raporlar  
okudular. 

Komünist parti lerin in gençlik arasındaki teorik ve pratik çal ışmalarının 
çeşitli yönlerin in i ncelendiği dostça tartışmalar boyunca, davet edi len yol
daşların yanı s ıra,  kardeş part i lerin dergideki da imi  temsilcileri Kana
da'dan J. Boyd, Danimarka'dan ı. Nörlünd, Arjantin'den P. G. Alberdi, 
Avusturya'dan E. Zukker Şi i l ing ,  Kolombiya'dan M. Cepeda, Guatama
la'dan J. M. Fortuni, Şi l i 'den V. Atias ve Venezüella Komünist Partisi Mer
kez Komitesi Sekreteri ve Politbüro üyesi E. G. Mancera do konuştu lar. 
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Tartışmayı açan dergin in  yazı kurulu başkanı  G. P. Fransov bugünkü top
lumsal gelişmenin bazı özell i klerine işaret etti. Fransov, burjuva ideolog
ların ın  sürekli iddialarına ve çok yön lü  çabala rına  rağmen tarihin akışının, 
bizi ,  Marks ve Len in'den uzaklaştırıp, onların  öğreti lerini arkada kolon  
yı l ları n  sisleri arasında bel l i  bel i rsiz bir ha le  getirmediğin i  beli rterek şöyle 
dedi : Tom tersi ne, durmadan i lerleyen bu akış, Marksist-Leninist öğretin in  
çizgi lerin i  daha do berraklaştırıp bel i rg in leşti rmekte, onu hayata daha 
fazla yakın laştırmaktadır. 

Bugün, Marksizm-Leninizme karşıt olmak üzere burjuva nazariyeci lerin in  
harpten sonra büyük bir ihtimamla yarattıkları, çağdaş kapital izmin 
ahenkli ve çelişkisiz gelişmesi hakkındaki efsanenin iflôsına tan ık  oluyoruz. 
Marks'ı a lelôde bir burjuva l ibera l i  ola rak  damgalayıp, bu efsaneyi nası l  
da uyduruverdi ler! Fakat, Batı Avrupa burjuva basını, a rt ık bu iflôsı örtbas 
edememektedir. 

Harp sonrası kapita lizmin in  ahenk içinde ve çatışmalardan uzak olarak 
geliştiği, refah içinde ve kendi  kendinden hoşnut bir top lum hal ine geldiği, 
burjuva-demokrasisi n in  huzur yolunu açtığı hakkında beslenen hayaller, 
gerek ABD ve gerekse Batı Avrupa'da gerçeğin a levleri içinde yanıp kül 
olmaya başladı. Bu efsane, ş imdiyedek eşi görülmedik şiddette politik 
bunal ımlar ve daha iyi hayat isteyen mi lyonlarca insan ın  hareketi hal in i  
a ld ı .  

Bu efsanenin çökmesi, ayn ı  zamanda, Batı Avrupanın ta rihsel önemin i  
kaybettiği yolunda ortaya atı lan' ve kendisine s ık ı  sıkıya bağl ı  olan efsa
nenin de çökmesi demektir. Harp sonrası döneminde bu konuda pek çok 
kitap yazı lmıştır. Bunlara göre, Batı Avrupanın sosya l çatışmaları ,  yeni 
dünyadakine, yani ABD'indeki lere kıyasla köhnemiştir, bugünün koşul
larına uygun  deği ld ir. Birleş ik Ameri kaya gelince, o, sözde, kendi sosya l 
çatışmala rın ı  gidermişti r. Avrupanın bunadığı hakkındaki bu efsane, bazı
ları nca Batı Avrupa işçi sınıfın ın  bunaması şeklinde ifade edildi ve dün
yan ın  devrimci dönüşümü davasını  yürütebilecek olan tarihin dinç güçle
r in in Batı Avrupanın dışında a ranabi leceği öne sürüldü. 

Batı Avrupa bugün, ta rihte gerçekte nası l b i r  yer a ldığ ın ı  açıkça göster
mektedir. Orası, her şeyden önce, bir sınıf savaşı a lanıd ır. ABD de, deri n 
sosyal çatışma larla sarsı lmaktad ı r. Dünya devrim sürecin in gelişmesi hak
kındaki ta rihsel gerçek yen iden ortaya çıkmaktadır. 

Belki de sonuncusu olacak, b ir  efsane daha vardır  ve o da çökmektedi r :  
Buna göre, hiç olmazsa Batı Avrupada, d inamik güç, işçi sın ıfı değil, genç
l i kt ir, (Batı Avrupada) sınıf savaşının yerin i  kuşakları n  savaşları a lmakta
dır ve artı k ta rihsel süreci, yalnız, sanat ve fikir adamları (manevi hayatın 
el itleri) yöneltmektedir. 

G.  P. Fransov bununla i lg i l i  olarak Rusya tarihinden bazı olguları hatı r
lattı. Bir zamanlar Rusya önemli  öğrenci kaynaşmaların ın  geçtiği tek ü lke 
idi .  O zamanlar bunun üzerinde çok kafa yoran birçok Batı Avrupal ı  göz-
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lemci, bu görüntünün yeni b ir  «Rusya bi lmecesi» olduğunu kabullenme 
eğilimindeydiler. Oysa bu, bir bilmece (bir muamma) değildi. Rusya, 
demokratik burjuva devrimine gebeydi .  Oğrenci koynaşmaları da bunu.n 
işa retleriydi. Genç aydın kadrolar, bir burjuva-topra k  beyliği monarşisini n  
eskimiş sosyal yapısında, bunun katı laşmış bürokrasi cihazında artık yer
lerini bulamıyorlardı .  Başka bir sosyal ve politik yapı doğacaktı. Oğrenci 
kaynaşma larına katı lanların  hepsi bunun bi lincine varmış mıyd ı?  Hayır. 
Birçokları türlü haya l lere kapı lmıştı ve bu hayal ler peşinde koşuyordu. 
Fakat, halk yığınların ın  bağrında, hem yıkıcı, hem de yaratıcı gücünü 
1905 te ve sonra da 1917 yı l larında gösteren muazzam sosya l enerji b irik
mekte idi .  

Batı Avrupa ü lkelerindeki son öğrenci ayaklanmaları, yakınlaşan köklü 
toplumsal dönüşümlerin şüphe götürmez ön habercisidir. Bilimsel-teknik 
devrim, aydın ları n  ü retimde ve toplum hayatındaki rollerini artı rmaktad ı r. 
Fakat kapitalizm, bi l imsel-teknik devrimi, tekellerin ve ona tôbi devlet 
cihazının teknik-bürokratik kademeleri cenderesi arasına sı kıştırmıştır. 

G. P. Fransov'un belirttiği g ibi, bu eği l ime karşı savaş, şüphesiz bazı 
kereler, aydın lara özgü bir üstün lük duygusundan, anarşist bireycil i kten 
ya da yalnız sanat ve fikir adamların ın  egemen olduğu Eflôtun'vôri bir 
cumhuriyet hakkında beslenen gerici hayaııerden doğan garip biçimler 
almaktad ı r. Ama arada bir aş ırı bir hal alan bu taşkın lı kla r, şiddetli da l
galanmalar sürecinin toplumsal gerçeğini örtbas edemez. Toplumsal atıl
ganl ık lar ve cesur düşünceler çağı olan zamanımız ın rüzgôrlarıyla hare
kete geçen kapitalist ü lkelerdeki genç aydın lar ne istiyorlar? Onların iste
diği, okul larda yeteneklerini geliştirmelerine, hayatta yeteneklerine uygun  
işlerde ve  bunları alabi ldiğine uygulayabilmelerine olanakla r sağlayacak 
bir toplum düzenidir. Bu düzen de sosyalizmden başka bir şey deği ld i r. 

Oğrenci hareketlerine katı lanların  hepsi acaba bunu anl ıyor mu? Hayır. 
Burjuva ve küçük burjuva haya lleri hercümerci onların görüşlerini bulan
d ı rabi lir. Ama, aydın lar işçi sınıf ının davasiyle bi rleşirse, ta rihsel sürecin 
objektif gerçeği zafere ulaşacaktır. Bu, karmaşık ve çelişmelerle dolu b ir  
süreçti r. Fakat birçok belirtisiyle daha şimdiden ka rşı laşmaktayız. Ve bu 
süreç kendiliğinden oluşuma bırakı lmamışt ır, ardında, Lenin' in deyimiyle, 
çağımızın akl ı ,  bi l inci ve şerefi olan ve bu değerlendirmeye lôyık olduk
larını ispat etmiş bulunan komünist partileri bulunmaktadır. 

Fransa 

Pier Entjes (Fransız Komünist Partisi), Fransada öğrenci hareketlerinin 
bu yı l  Mayıs ayının i l k  günlerinde hızla geliştiğini bel irtti. N isan sonlarında 
başlayan güçlü ve derinlere inen işçi hareketi, hızl ı  gelişme aşamasına 
daha sonra girdi .  Buna karş ı l ık  öğrenci hareketi - daha geniş, daha 
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önemli olan diğer bir hareketle kaynaşmadan önce - bütün toplumun 
dikkatini özel l ikle üzerine çekmekteydi .  O s ıra larda, Batı Almanya genç
lerin in Rudi Duçke'ye yapı lan suikaste karşı protesto gösterilerine giriştik
leri, loven, Madrid ve Roma üzerinde kabaran dalgala rın  Batı Berl in  
üzerine ulaşacağı günleri yaşıyorduk. Bu da lga lar  çok geçmeden Paris'i de 
saracaktı. 

Ben, dalgalar, diyorum. Ama başkala rı, f ırtınadan, depremden, kaos'tan, 
patlamadan, «kan akıtmaktan .. ve «kesin bir devrim .. den söz etti ler. Hattô 
Genera l De Gol «mônevi b ir  bunal ım .. dedi. Bu, - vitalist demiyel im  de -
ideal ist ve dinsel deyimler, başlı başına bir efsane yaratı lmasına hizmet 
ediyordu. Biliyoruz ki, i lkel toplumlarda, toplumsal  üretim düzeyin in son 
derece düşük olduğu ve insan ın  doğal güçlere henüz gerçekten hükme
demediği s ıralarda, insanlar «hayal gücüne dayanarak ve hayal/erinde . .  
doğaya (tabiata) hükmederdi. 

Işte öğrencilerde de buna benzer birşeyler oluyor. Henüz hepsi olup 
bitenlerin bil incine açık bir şekilde varmış değil ler. Burjuvazi de olayları 
açıkl ıkla kavrayamamıştır, bu yüzden ona öncülük edecek durumda değil
d ir. Bu koşul lar içinde, öğrenci hareketlerindeki hercümere, haya l i  biçim
lerde yansımaktad ı r. Televizyonda yapılan bir tartışma sırasında Nanter 
Hukuk Fakültesi dekanı Pier Grappen öğrencilerin «Bir hayali cumhuriyet 
yaratmak peşinde .. oldukları n ı  söyledi. Bu tür değerlendi rmeler, kendilerini 
Golizm' in resmi şampiyonları i lôn edenler de dahil olmak üzere, genellikle 
işçi sınıfı n ın günümüzdeki rolünü küçü ltmeye çabalayonlar tarafı ndan kul
lanı lmaktad ı r. 

7 Haziranda Televizyonda yayınlanan demecinde bizzat General De Gol, 
kendisi n i  bir «devrimci .. olarak, devri mi yönetmekle görevli kişi olarak, 
kendi deyişiyle «böylesine bir s ırs ıntıdan sonra .. , «uçurumun kenarındaki 
halk yığınların ı  ifritin pençesinden kurtaran .. bi r melek olarak göstermeye 
ça l ışt ı .  

Ama öte yandan «le Nuvel Observatör .. dergisinin yazarı Moris Klavel, 
şaşkın bir tutum içinde şöyle diyordu: «Dikkati çeken nokta, baş isyan
cının (ama onun için baş isyancı elbette De Gol değil, Daniel Kon-Bendit 
isimli öğrencidir), ya sosyolog ya da anti-sosyolog olmasıd ı r. Bu baş 
isyancı, ne açık bir programa sahiptir, ne de herhangi bir düzeni kurma 
peşindedir. Bu da gönül rahatlandırıcıdır ... 

Aynı gazeteci, bir gençle yaptığ ı  b ir  konuşmayı da naklediyordu. Bu 
gençte, «her şeyi küçümseyen bir ruhun .. - tabii büyük R i le yazı lmış bir 
ruh - mistisizme dönüşünün bel i rtisini bulmaktayd ı : «üç ay önce bu genç 
beni aradı .  Onemli bir bi l im enstitüsüne birinci l ikle girmiş ve i ki nci l ikle 
diploma almış. Ne varki, metafizik arayışları i çin, para, a i le, mevki, bağ
lantı lar, herşeyi bırakmış . . .  Birdenbire, dedi, kariyerimi, hayatım ı  düşün
düm; fjziki denebi lecek bir dehşete kapıldım, sarsı ldım, geri çekildi m . . .  " 

Elbette bu türden davran ışlara gü lüp geçenlere karşı koymalıyız. Her 
toplumda kendine özgü gençlik sorunları vard ı r. Yazarlar, psikologlar, psi-
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kanalistler bu sorunları incelemişlerdir. Psikanal istlerin dedikleri g ibi ,  bir 
genç kız ya da erkeğin, gerçeğe kendi hayal in in damgasını vurmak tut
kusuyla dolu olması, bu gencin kendi kendine hayranl ığ ın ın  saldırganl ıkla 
bağ l ı  bulunması, kendisini başka birinin kurtaracağı fikrini kabul edeme
mesi, vuruşa vuruşla cevap verme ihtiyacın ı  duyması, bütün bunlar, önem
siz olgular sayı lmamaııdı r. Tibald'la r  ve Merkutsio' lar her zaman çıkmıştı r. 
Ve Kon-Bendit' in hiç te alay etmeden, «kendi sinesinden gelmeyen her
şeyi fırlatıp atmak bir  g rupçuğun özelliğ idir» demesi pek anlaml ıd ır. 

Bir çok öğrenci için, güçlüklerin i  iyice kavrayamamış olmaların ın  onlarda 
«endişeli bir bekleyiş, bazan da bezg inl ik» yarattığ ın ı  da kabul edebi l i riz. 

Hatta bütün bunların, öğrencilerin yer a ldığı  savaş için elverişli sübjektif 
koşu l lar yaratabi leceği de düşünülebi l i r. Fakat ne burj uvazin in öğrenci
lerle ilgili olarak  beslediği  ve yaymak istediği hayalleri, ne de öğrencilerin 
kendi durumları hakkındaki hayal lerini geçer akçe olarok kabul edemeyiz. 
Örneğin, De Gol «manevi bunalım» dan bahsettiği, ya da Pompido «uygar
Iığ ım ızın bunal ımı»ndan söz ettiğ i  zaman, bu sözlerde herşeyden önce, 
olayları karıştı rmak aracın ı ,  öğrenci bunal ım ın ın  gerçek sebeplerin in a ran
masına engel olma çabaların ı ,  kendini  zorlamakta olan reformcu tedbir
lerin alınmasmı ve reformların uygulanmasını önleme yollarını görmeliyiz. 

Herşeyden önce şunu açıkça görmemiz gerekir ki, öğrencilerin karş ı 
laştıkları güçlüklerin büyük bir kısmı hayat şartları i l e  i lgi l id i r. Ve  bu hayat 
şartları da, tekelci devlet kapital izminin hakimiyeti kuwetlendikçe kötüleş
miştir. öğrenci, - askeri deyim kullanırsak - askerlik hizmeti öncesi 
çağ ında bulunuyor demektir. Bu, uzun zamandanberi öğrencilerin büyük 
çoğun luğu için imtiyazlı bir duru m  yaratmıştı. öğrenciler bir ön-burjuvaziyi 

temsil ediyorlard ı .  Ister geleceğ in doktorları, avukatları, noterleri, ister 
mühendisleri ya da subayları olsunlar, öğrenci yığ ınları ,  gelecekte zengin
burjuvazi sın ıfına katılacaklardır. Bugün ise, birçok öğrenci gerçek bir 
ön-proletarya teşkil etmektedir. Zira aralarından b i rçoğu, tekelci devlet 
kapitalizmi kuwetlendikçe, ü retim in  yoğunlaşması a rttıkça, kendi çı kar
ları i le kapitalist ol igarşi çıkarları arasındaki çelişmelerin bil incine var
makta olan yeni teknik aydınlar, maaş l ı  doktorlar, memurlar kitlesine 
karışmaktadır. Daniel Kon-Bendit son zamanlarda «le Nuvel Observatör» 
dergisine verdiği b i r  mülakatta «öğrencilerin, işçi s ınıf ını sömürmek üzere 
yetiştirilen geleceğ in kadroları olmayı reddettiklerinden» bahsediyordu. 
Ama asl ında öğrenci lerin, geleceğin kadroları olarak, işçi s ın ıf ın ın sömü
rü lmesine benzer bir sömürüyle karş ı laşmaktan endişelenmeleri iç in  daha 
çok sebep vardır. 

Kapitalist toplumun kendi lerine hazırladığı bu kaderin bil i ncine var
madıkları hal lerde bile öğrenciler, a ldatı ld ıklarını anlamakta, tahakkümün 
baskıs ını kendi sı rtlarında hissetmektedirler. Bu toplumla öğrenciler a ra
s ında bir kopma, bir uyuşmazlı k var. Ve öğrenciler bunu ,  suçlayarak, red 
ve protesto ederek ortaya koyuyorlar. Fransız Komünist Partisi 12 Mayıs 
ta rihl i b ir  belgesinde, öğrencilerin bu duygusunu, kapitalist düzenin, 
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«ekonomik yönetime, politi kan ın tespitine, hayata s ıkı sıkıya bağlı bir 
kültür yaratı lmasına onların faa l olarak katı lmalarına .. karşı gelmesiyle 
izah ediyordu. 

Hatta gençliğin son zamanlardaki «öğrenci i ktidarı .. isteği bi le, i kti
dardan ve haklardan yoksun olmaya, imtiyazlarla çatışmaya karşı duyduk
ları tepkiyi tam olarak dile getirmektedir. Işçiler geleneksel olarak «bi l inçli,; 
olmakla ve bir partide ya da etki l i  bir sendikada .. örgütlü .. bulunmakla 
ifti har etmişlerdir. Oysa öğrencilerin durumu başkadır. Komünist Oğren
ciler Birliği (UEC)-n in ya do daha güçlü olmakla birl ikte daha kararsız 
Oğrenciler Mi l li B irl iğ i  (UNEF)-nin oynadıkları rol ne olursa olsun, bu 
örgütler Fransız öğrencilerine aynı mahiyette bir siyasi ve manevi destek 
göstermemektedir. Orneğ i n. Daniel Kon-Bendit'in aşağıdaki sözlerini  
bir on i ncelemenizi isterim. Bu sözler, işçi s ınıf ına yabancı olan, gerçek
lerden kopmuş bir tutumu göstermek bakımından son derece karakteris
tikti r :  «Elbette, beyanname dağıtma teşebbüsleri mizin dışı nda işçi s ın ıfıyla 
başka bağımız yok. Ama, eğer Nonter'de bir grev olursa, öyle sanıyorum 
ki, biz de ıtalyan öğrencilerin in  Fiat işletmelerinde yaptıkları g ibi dav
ranmal ıyız : Grev gözcüleriyle işbirl iğine gitmeliyiz. isteyen işçileri öğrenci 
lokanta larına çağırmalıyız. Hiçbir şey ödemesin ier, biz idare ederiz . ..  

Aşağı l ık  duyguları ve anarşist hevesler küçük burjuva asl ından gelen 
öğrencilere özgü idiyse, kendi kendimize şunu sormamız gerekir :  Neden 
tom şimdi ,  1967-1968 yı l larında, Berl i nden Buenos Ayres'e. Kolumbiya 
Oniversitesinden loven Oniv�sitesine, Senega l'den ızlanda'ya kadar. 
öğrenci hareketleri da lga ları kobarıyor? 

Fransa ve Batı Almanya gibi ü lkelerde bu son i ki y ı l ın .  işsizl iğin artması 
ve diğer bunal ım ların çoğa lması bel i rtileri a ltında geçtiğini  kaydetmek 
önemlidir. Bugün Fronsoda 450.000 den fazla işsiz var. Ve bunun dışında 
17 i lô 21 yaş arasında yüzbinlerce genç iş arıyor. Fransız işverenlerin i n  
gazetesi .. Le  Eko .. 29  Kasım 1967 tarihl i  sayıs ında. I ngi l iz lirası n ı n  deve
lüasyonu üzerine ortaya çıkan durumla i lg i l i  olarak şöyle yazıyordu : 
«Bütün lJIkeler (kapitalist ü lkeler P. E) yönünü kaybetmiştir ve nereye 
gittiklerini  artık b i lmiyorlar ... Aynı gazete bu y ı l ın  19 Martında ABD'n in  
deflasyonist politikası hakkında do şöyle diyordu: «Batı dünyası kendi 
hesabına az veya çok den i lecek ciddil ikte bir gerileme dönemine 
sürüklenme rizikosunu göze olmaktadır ... 19 Ocakta do, başka bir fransız 
gazetesi olon «Enformasion Ekonomik e Kommersial .. diyordu ki : «Bütün 
batı ekonomisi nde bir gelişme dönemi. yani rahat gelişme dönemi sona 
ermektedir . . .  Yen i  dönem, paran ın  sağlam o lmayışı, u luslararası müba
delenin yavaşlaması, kredi leri n pahal ı laşması, işsizl iğ in sürekli olarak a rt
ması alômetleriyle başl ıyor. Lokm a  (onların deyimiyle posta) daha yavaş 
büyüyecek . . .  " Son yı l lar, iki önemli görüntünün birbiriyle iyice örülmesi 
özel l iğini  taş ımaktadır. Birincisi, doğumların önemli  ölçüde artarak «yeni 
bir dalga» yarattığ ı  i lk  harp sonrası yı l larında dünyaya gelmiş olan kuşak, 
l iseler; bitirmiş ve Yüksek Okul lara geçmiştir. I kincisi. geniş ölçüde yayı lan 
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otomatizasyon, sanayiin yedekler ordusunu çoğaitmıştır. Fronsoda bugün 
600.000 üniversiteli vardır. Bu sayı ,  10 yı l  öncesine kıyasla üç misl i  fazladı r  
ve  1939 yı l ın ı n  orta öğretim öğrencileri kadard ı r. 

Bu «yeni dalga .. i lerlediği ölçüde öğrenciler arası nda hoşnutsuzluk to 
artmıştır. Aynı zamanda kamu oyunun dikkati, yüksek okul sorunla rı n ın  çok 
önemli iki görüntüsü üzerinde toplanmıştır :  Yüksek okul lara giriş sorunu 
ve diploma l ı lara iş sağ lanması sorunu .  

Fransız Anket Enstitüsü daha 1957 yı l ının sonlarında yaptığı  b ir  araştır
mada şu sonuçları a lmıştı r: 

Istedikleri fakültelerde öğrenim yapabilen gençler ancak % 29-u bul
maktadır. Gençlerin % 33-ü istedikleri öğrenimi yapamadıkların ı ,  % 38-i 
ise kısmen yapabildi klerin i  söylemişlerdir. 

«L'Ekspres .. dergis in in yazarı Fronsoo j i ru, bir yorumunda, bu sayı ları ,  
öğrenime devam edebilenierin en az hissetmelerine rağmen «eğitim ala
n ı nda eşitsizl iğin .. bir del i l i  o larak değerlendi rmiştir. Bununla beraber 
bi l indiği g ibi Yüksek Okul lardaki işçi çocuklar ın ın oranı  bütün nüfusa 
kıyasla işçi sayısı oran ın ın  beşte bi ri kadard ı r  ve toplumun yönetici kadro
ları çocukları oran ın ın  ancak o ltıda birin i  bulmaktadır. 1961-62 yı l ları 
sayımlarına göre, her 1.000 üniversiteli içinde ancak 6-s1 «tarım işçileri .. 
kategorisinden ve ya lnızca 64-ü «işçi .. kategorisinden gelmektedir. Yüksek 
öğretimin ayrı ayrı kesim lerinde bu fark daha do büyüktür. 

Yüksek okul larda emekçi çocukların ın  oran ı  son 10 yıl içinde biraz yük
selmiştir. Bugün yüksek öğrenim yapan öğrencilerin % 8-; işçi çocukları
d ır. Ama, başlıca sorun lar  henüz çözüm beklemektedir. 

Fransız Komün ist Partisi öğrenci hareketleri karşısında tutumunu tespit 
ederken, bu hareketin mütecanis olmayışını gözönünde bulundurmal ıd ı r. 
Bu harekette Mao'cular, '«Devrimci Komünist Gençl ik  Orgütü .. , bunları n  
içinde gene b i r  kısım troçkist guruplar, troçkist'lerin çoğunlukta olduğu 
«Devrimci Oğrenciler i rtibat Komitesi .. ve son olarak anarşistler yer a lmak
taydı .  Bununla beraber parti, öğrenci yığın ları i le onları n  «sol» radikal 
örgütleri a rasında her zaman titizlikle ayırım yapmıştır. Sonuncusuyla 
i lg i l i  olarak parti , gerici l iğ in ve hükümetin işine yarayacak zamansız göste
riler ve açık kışkırtmalar karşısında durmadan uya rmalarda bulunmuştur. 
Orneğin, Bulon-Biyanur'da işçiler «Reno .. fabri kasın ı  işgal ettikleri zaman, 
Komünist Partisin in ve Genel I ş  Konfederasyonu (CGD nun uyarması üze
rine, öğrencileri fabrikoya bırakmadı lar. 

Bütün öğrenciler kapitalist düzenin derin çel işki lerin i  fazlasiyle hisset
mektedir/er. Bu çelişkiler işçileri olduğu kadar ayd ın ları da etki lemektedi r. 
Zaten büyük kapital ist ülkelerde aydınların % 80 iıa 90-1 ücretli işçiler 
değil m id ir? Bugün Fronsoda iş a rayan emekçiler a rasında mühendis, tek
nisyen ve memurların sayısı 20.000 den az değ i ldir. 

i l k  barikatlardan hemen sonra Par/amentoda yapı lan tartışmalar sıra 
sında Pier Kot şöyle dedi: «Sürdürmek istediğiniz bu  düzeni öğrenciler, 
haksız bularak reddetmektedir. Gerçekte bu düzen onlara, öğrenimierin i  
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biti rdikten sonra kendi lerin i  bekleyen işsizl ikten, bir yuva kurduklarında 
başları n ı  sokacak ev bulamamaktan, bütün kültürel ve sosyal i htiyaçları n ı  
hiçbir yararı olmayan atom bombasına feda eden bir  toplum içinde yaşama 
perspektifinden başka hiç bir şey vaadetmemektedir.» 

Pier Kot, Başbakan Pompido'ya da şunla rı söyledi : «Oğrencileri suçla
madan önce, bir kere temsil ettiğiniz düzeni n  onlardan daha suçlu olup 
olmadığın ı ,  bazı dostların ız ın hazırladığı ithamları asıl kendi kendileri ne 
yönetmeleri gerekip gerekmediğini ,  kendinizden sorun.» 

Gerçekte öğrencilerin savaşı, kapita l ist düzene karşı b ir  savaştır. Fransa 
ve benzeri ü lkelerde bugün izlediğim iz 'olgu lar, öğrenci hareketin in  işçi 
hareketiyle bi rleşmesidir. Fransız Komünist Partisi, «sol» - radika l  kışkırt
malara karşı uyarmoda bulunarak, işçi - öğrenci ittifak ın ın zorunluluğu 
üzerinde ısrar etmiştir. 1 0-1 1 Mayıs gecesi öğrenci gösteri lerine karşı 
g irişi len kaba saldırıdan sonra, 13 Mayısta her iki hareketin - işçi hare
ketiyle öğrenci hareketi n in - kaynaşması ortaya çıkmıştır. Ve i l k  defa 
1 0  mi lyon Fransız emekçisi g reve başlamış, bunla rı n  yüzbin lercesi Paris 
sokaklarında yürüyüşe geçerek, «Emekçiler, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
dayanışma hal inde!» sözleri yazı l ı  pankartlar taşımışlard ı r. 

Şurası gayet ilgi nçtir ki , bu olaylardan 1 1  gün önce Merkez Komitesi 
Sekreteri ve Pol itbüro üyesi Jorj Marşe, «IJmanite» gazetesinde şunları 
yazmıştır: 

«Her ne kadar işçi s ın ıfı, i leri l ik, demokrasi ve sosyalizm uğrundaki 
savaşta sonuç tayin edici rolü oynamakla yükümlüyse de, hedeflerine tek 
başına u laşamaz. işçi s ın ıfı n ı n  müttefiklere i htiyacı vardır. Oğrenciler, ve 
genel ola rak  gençlik, bu zorun lu  müttefiklerdendir.» 

Genel hükümlere geçmeden önce, hangi somut koşullar a ltında bu 
sonuçların ortaya çıktığ ın ı  inceleyel im.  

Işçi hareketi 1 0  yıldanberi De Gol  idaresi ne karşı savaşmaktad ı r. Işçi 
hareketi, 1961 Nisanında Cezayir da rbesine karşı yaptığ ı  grevlerden, 1963 
madenciler grevine ve sosyal güven l ik  sistemini  yıkıcı tedbirlere karşı 
bugün yürütmekte olduğu savaşa kadar, her yerde savaş gücünü göster
miştir. 1965 yıl ı nda cumhurbaşkanl ığ ı  seçimleri kampanyası s ırasında, 
CGT ile Hristiyan Sendikalar arasında, sendi kalar düzeyinde eylem birliği 
için bir anlaşma yapılmıştır. polink düzeyde ise, eylem birliği için Komü
nist Partisi ile Sol Federasyon a rası nda özellikle 1 966 Ara l ı k  ve 1 968 Şubat 
aylarında geniş ve ayrı ntıl ı anlaşmalara varı lmıştı r. Bunun yanı sıra, 1958 
Eylülünde De Gol oyların % 79,25- in i  a lmışken, 1967 Martında Gol ist 
çoğunluğun adaletsiz bir seçim sistemi sayesinde ancak oyların % 37,75-ini 
elde edebildiği de unutu lmamal ıd ı r. 

3 i lô 1 1  Mayıs arasındaki öğrenci gösteri lerinden sonra bütün sendika 
örgütleri n in çağrısıyla yapılan  1 3  mayıs genel g revini izleyen olayları 
anlamaya ça l ış ırken, Golist kuvvetlerin bu kaybını gözden uzak tutmamak 
gerekir. 
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13 Mayıs genel grevi, Karl Marks'ı anmak üzere tiNESKO'nun düzenle
diği bir bi l imsel toplantıda, Herbert Markuze'n in  ün lü  tezini açıklama
sından hemen sonra patlak verdi .  Bu tezlere göre, .. manipüle» edi lm iş, 
« ihtiyaçlar sistemine kenetlenmiş» o lan ve davranış ları yığınsal tüketimle 
şartlandır ı lmış bulunan işçi s ınıfı, artık devrimci b ir  rol oynamak yetene
ğ inde deği ldir. 

Markuze, şair Valter Benjamen'in sözlerini hatırlatarak, şu sonucu çıkar
m ıştı : .. Bize a ncak umutsuz olanlaru mut verebi l ir». 1966 Eylü lünde frag'da 
verdiği bir konferansta da, Marksist diyalektiği, yeni bir tarihsel aşamaya 
geçişi «köklü yapmadığı .. için kınam ıştı. 

Lenin,  bu gibi «sol .. -radika l  görüşlerin tutarsızlığ ın ı  göstermişti. Iz in 
verirseniz size, Lenin ' in ·yazıları arasından, yalnız Markuze'n in hatasın ı  
an lamamıza değ i l, aynı zamanda bugün Fransoda gelişmekte o lan  olay
lar karşısında komünistlerin tuttuğu doğrultuyu da kavramamıza yardım 
eden bir bölümü nakledeyim: 

.. Gerçek devrimciler, en çok ; «devrim» kel imesini büyük harflerle yaz
maya, .. devrim»i hemen hemen putlaştırmaya, şaşkınlaşmaya başladıkları 
zaman, hangi anda, hangi şartla rda ve hangi faal iyet ortamında devrimci 
olarak hareket etmek ve hangi a nda, hangi şartlarda ve hangi faaliyet 
ortamında reformcu olarak harekete geçmek gerektiğ in i  tam bir soğuk
kanlı lık ve aydın kafa ile düşünmeyi, tartmayı ve denetlemeyı bi lme yete
neğini kaybetmeye başladıkları zaman, kafalarını taşa vurmuşlardır ... 

Markuze'den söz ederken, şunu da belirtmeden geçmeyel i m :  On�n etra
fında bir efsane yaratmak, onu «isyancı öğrencilerin .. i lôhı yapmak i çin  
harcanan çabalar sebepsiz deği ld ir. Burjuvazi, işçi hareketin in  iflôs ettiği 
yolundaki iddialardan şüphesiz yararlanmakta ve Markuze'n in .. yıkıcı 
aydın  güçler .. e çağrıda bulunmasına göz yumarak, işçilerle öğrenciler 
arasında uçurum açmak umudunu beslemektedir. 

Bunun dış ında ,  Markuze etrafında bir efsane yaratı lmakla onun yakın
dan tanınması önlenmek istenmektedi r. Izin verirseniz, Markuze'n in  haya
tını birkaç çizgiyle hatılatayım. 1898 yıl ı nda doğdu, 1927 yı l ı nda Alman 
sosyal-demokrasis inin teorik organı  olan .. Gezelşaft .. derg is inin redaktörü 
oldu. 1934 yıl ında bir  müddet Kolumbiya Universitesinde çalıştı. Ve 1937 
de ABD'ne yerleşti. Birleşik Sosyal ist Parti'n i n  (Fransa) üyesi Serj Malle'n in 
. .  Nuvel Observatör .. de açıkladığına göre Markuze, I kinci Dünya Harbi 
sırasında, .. h iç tereddüt etmeden Stratej ik Hizmetler Dairesi nde ça l ış
maya hazır olduğunu .. belirtmiştir. Bu, hatırlatı lmaya değer. Markuze son
raları, Harvard Oniversites in in «Rus Enstitüsü . . nde çal ışmış ve orada iken 
«Sovyet Marksizmi» hakkındaki kitap yazmıştı r. 

Elbetteki biz, Markuze'n in geçmişini hatırlatmakla yetinecek değiliz. 
ödevimiz, o'nun  nazarlyesin i  politik o larak  çürütmektir. Bunu en iyi çürü
ten, şüphesiz, işçi sınıfının, komün ist partileri n in oynadıkları roldür. öğren
cilerin ortak polit ik eylem yetenekleri, işçi s ın ıfı n ı n  savaşını  nası l  genişletip 
hedefine yaklaştığını pçıkça görüp a nladıkları ölçüde a rtacaktır. Kitle 
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hareketleri nin Fransa olaylarındaki en yeni değ işmelerde görüldüğü gibi 
bir gelişme göstermesi, Duçke'nin bi r demecinde açıkladığı Markuze tez
leri ni aynı şekilde çürütmektedir. 

Duçke diyordu ki : «\:Jcretli ler yığın ın  yeni bir devrim hareketi, bugün 
ancak «politikleştiriimiş» grupların yıkıcı davranışları artırı l ıp genişleti lmek 
suretiyle biçimlendiri lebi l ir. Bu «politikleşmiş .. g ruplar, kapital izmin son 
aşamasındaki en zayıf halkalarıd ı r  ve bugün bunlar üniversitelerle okul
lardır ... 

Biz diyoruz ki, Fransız kapitalizmi zincirinin en zayıf halkası, daha doğ
rusu ona karşı olan en kuvvetli silôh, olağanüstü geniş b irl ik  hareketid i r, 
ve bu hareket içinde Fransız işçileri, köylü leri, memurla rı, öğrencileri 
De Gol idaresine birl ik  hal i nde karşı çıkmışlard ı r. 

öğrencileri «çevremizi sarmış hasta, bezg in, sini rli insanlar .. yığ ın ı  sayan 
ve «genel hereümercin acınacak yaratı kları .. olarak  niteleyen Markuze 
ile ta raftarlar ın ın öğrencilere yardım  ettikleri nası l söylenebi l i r? 

Zaten Markuze bu yı l ın 1 1  n isanında «le Mond .. gazetesine verdiğ i 
demeçteki şu sözleriyle kendi kendini açığa vurmuyor mu : «öğrencilerin 
ezici çoğunluğu her yerde daima tutucudur ve hattô gericid ir. Bu yüzden 
«öğrenci iktidarı .. , demokratik olduğu takti rde, tutucu ve üstelik gerici 
olacaktı r ... 

Bu gibi  değerlendirmeler, ancak kötümserlik ve hercümere yaratabi l i r. 
Bizim öğrenci hareketlerini değerlendirmemiz, kıyaslanmayacak kadar 
olumludur ve komünist öğrenciler bu harekete bambaşka bir ruh getirmek
tedir. Biz bu hareketten büsbütün başka bir gelecek umuyoruz. 

Her şeyden önce, öğrenci hareketine tam bir özerk karakter tan ımaya 
kalkışmak  ve öğrenciler savaş ın ın  ya ln ızca kendi çıka rlarından doğan, 
hayatı n öteki alanlarında olup bitenlerle i l işkisi olmayan bi r savaş oldu
ğunu düşünmek yanl ış o lur. öğrenci hareketlerine şöyle bütünüyle bir  göz 
atmak bile (kapitalist ü lkelerden bahsediyorum), bu hareketin ,  dünyada 
olup biten en önemli olayla rın ve nihayet dünya devrim hareketinin başlıca 
üç kuvvetinin - sosyalist ü lkeler, mi l l i  kurtuluş hareketleri, kapitalist ü lke
lerin işçi sın ıfı - yürüttüğü savaşın etkisi altında olduğunu göstermeye 
yeter. 

Dünyanın her yanında öğrenci ler Viyetnam'daki harbi protesto etmekte
dir. Pariste, devri mci öğrenci örgütleriyle gerici dernekler cephesi, Viyet
nam sorununda, önce Ocak ayında, sonra da Nisanda, Güney Viyetnamın 
desteklenmesi konusunda birbirlerine g i rdi ler. Kapitalist dünyanın' en güçlü 
ülkesinin sald ı rgan olduğu ve saldırıya uğrayan halkın  bütün sosya list 
devletlerle komünist partilerin desteğini  gördüğü bu çatışmanın muazzam 
önemini bütün öğrenciler azçok bilmektedir. Bu harp, bütün dünyada tüm 
ekonomik, politik ve manevi çelişmelerin aşırı derecede şiddetlenmesine 
etkide bulunmuştur. 

Viyetnam  savaşı olmasaydı ,  Birleşik Amerikada zencilerin kurtu luş hare
keti ve Arap halkla rının kurtuluş savaşı da olmazdı, diye bir iddia m yok. 
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Ama, eğer Viyetnam savaşı olmasaydı, bu güçlerin savaşı do bu derecede 
büyük bir u luslararası önem kazonamazdı . Viyetnam ha lkın ın  kahramanca 
savunduğu cepheye karşı, durmadan ve hiç bir başarı sağ lamadon gittikçe 
daha çok kuwet süren kapita l ist dünyan ın  öğrenci lerin in  savaşı için de 
bu böyledir. Soygonun göbeğ inde patlayan füzeler, yaln ızca Amerikan sal
d ı rganlar ın ı  korkuya boğmakla ka lm ıyor, aynı zamanda bütün kapita l ist 
dünyan ın  gençliğ in i  emperya l izme karşı savaşa zorlayarak, onları mi l itarist 
heveslerden uzak tutuyor. 

Viyetnam'dan söz ettim. Fakat Batı Berl in  öğrencileri Iran şahıno karşı, 
Madrid öğrencileri Franko'ya karşı, Loven öğrencileri Flaman' larla Valon
lar a rasındaki dil ayrı l ığ ından doğma çatışmala ra karşı, Batı Almanya 
öğrencileri olağanüstü durum kanunlarına karşı, Dakar öğrencileri Sen
gor'a karşı v.b. protesto gösterileri düzenlediler. Daha böyle pek çok örnek 
sayabil i riz. Fakat bunları saymak bile, çok kere hareket modern enfor
masyon a raçla rıyla kuvvetlendiri im iş bir katalizatör rolünü oynasa dah i. 
bu clguların her zaman daha da geniş başka bir savaş biçimiyle bağ l ı  
bulunduğunu göstermeye yeter. 

Ta m da bu, h iç olmazsa Fransada, öğrenci hareketi n in  emekçi leri n hare
ketiyle kaynaşmasına yardım  etmiştir. 1 3  Mayıs grevi a rifesinde Fransız 
Komünist Partisi Politbürosunun yayınladığı bir belgede şöyle deniyordu: 
.. Fransız Komünist Partisi öğrencilerin haklı savaşına kayıtsız şartsız katı
l ıyor. 

Fransız Komünist Partisi, ortak umutlar  uğrunda ortak düşmana karşı 
savaşan işçilerin b i rl iğin i  kuwetlendirmeye çalışmaktadır. 

Işçilerle öğrencilerin g revi, ( .. işçiler ve öğrenciler» ifadesine dikkat 
edin - P. E.) tekeller rej im in i  ve onları n  kişisel i ktidarı n ı  mahkum  etmek 
demektir ;  pazartesi günü yapılacak grev de gösteriyor ki, gerek öğrenci 
sorunları ,  gerekse işçi sorunları tekellerin başvurdukları tek çare olon 
baskı rej im i  i le çözümlenemez, ancak sosyalizm yolunu  açan demokrasiyle 
çözümlenebi l i r.» 

O zamandanberi parti, bu görüşünü defalarca tekrarladı. Fransız Komü 
n ist partisi ; işçilerin, öğ r�ncilerin ve köylülerin isteklerin i  kayıtsız şartsız 
desteklemektedir. 

Valdek Roşe 31 Mayısta şöyle dedi: «öğrenciler, eğ itim sisteminde 
demokratik ve modern bir  reform yapı lması için savaşıyorlar. Yapısıyla, 
muhtevasıyla, metotlarıyla, bugünkü dünyan ın  ve ülkenin gereklerine uya
cak yeni b ir  yüksek öğretim istiyorlar.» 

Şuras ın ı  da bel i rte l im ki, Fransız Komünist Partisiyle Sol Federasyon 
mi l l i  eğ itim sorun la rında an laşmaya vararak 1 Haziranda imzaladıkla rı 
ortak açıklama i le bunu tespit etmişler ve 24 Şubat 1968 an laşmasını 
ekonomik  ve sosyal yönlerden genişletmişlerdir. 

Bu belge, .. idare konseylerinde öğrencilerle öğretim üyelerin in  işbirliği»ni 
öngörmekted ir. Buna göre ün iversiteler kendilerin i  merkezi bürokratizm
den kurtaracak geniş bir özerkliğe sahip olacaklard ı r :  "Böyle bi r reformu 
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ancak d�mokratik devletin desteği ile üniversiteler, öğrenciler ve öğretim 
üyelerin in kendileri gerçekleştirebi l i r. Böyle bir reform la herkes toplumsal, 
politik ve kültürel hayata katı labi lecek ve herkes için bugünkü toplumun 
gereği olan sürekli öğrenim garanti a ltına a l ınmış olacaktır.» 

Bu belge reformun gerçekleştiri lmesi iç in başvurulacak a racı da göster
mektedi r. Buna göre gayri safi m i l li hası lanın % 6-sl, yani ş imdiki devlet 
bütçesinin dörtte biri kadar bir toplam, bu a maca ayrılocak ve öğrenciler 
için demokratik bir burs ve yardım sistemi uygulanacaktır. 

Bu fikirler Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesine bağlı eğitim 
komisyonunun 1966 yıl ında hazırladığı demokratik eğitim reformu tosarı
s ında yer a lmaktaydı. Tasarın ın  hazırlanmasında, çoğunluğu yüksek okul 
öğretim üyesi, mühendis, doktor, kültür adamı, öğrenci, işçi önderi 200 den 
fazla yoldaşımız görev a lmıştı. Tasarı, diğerleri a rasında, üniversitelere 
geniş bir özerklik tanınmasını, bunlarda sayı ları oranında, öğretim üyesi 
ve öğrencilerin bulunmasını  öngörmekteydi. Çeşitli eğit im a lanla rın ın  
bütün bölümlerinde, progra mların ve hedeflerin tespit edilmesi, bi lginin 
kontrolü sorunlarının incelenmesi işlerine yüksek öğretim üyeleri ve seçil
miş öğrenci temsilcileri katılacaktı. 

Eğ itim sisteminde yapılması gerekli reformla i lgi l i  bu ça l ışmaları saye
sinde Komünist Partisi, General De Gol ve Fransız burjuvazisi i çi n  «kor
kunç bir sarsıntı» o lan bu olaylara bi rçok bakımıardan başkalarından daha 
iyi hazırlanmıştı. 

Bi l iyorsunuz, öğrenciler işgal ettikleri üniversitelerde işte bu eğitim 
reformu sorunları n ı  tartışmaktadı r. Ve en iyi hazı r l ığı yapmış olan komü
nist öğrenciler, çoğunlukla sağduyuya en uygun, en demokratik ve aynı 
zamanda en tutulan teklif/erle çıkmaktadı r. 

l i l  Tıp Fakültesi olaylariyle i lgi l i  b i r  yazısında «Le Mondı. gazetesi, 
komünist öğrencileri n bu rolünü, dôvalarına inançlarını, örgütlerin in gü
cünü,  t ıp personel sendikası üyesi öğretim üyeleriyle ortak çalışmaların ı  
önemle belirtmektedir. Oğrencilerle öğretim üyelerinin eşit oranda temsil 
edi ldiği komisyonla rı n  seçimlerin i  hazırlayanlar, komünist öğrenciler ol
muştur. 

Derslerde öğrencilerin söz a lması ya da öğretim üyesin in  sözünü kes
mesi veya öğretim üyeleri nin seçimine daha fazla sayıda öğrencin in katıl
ması gibi  istekleri n hem ölçülü, hem de imkônlar nispetinde en yararlı 
bir şeki lde kullanilmasında, komünistleri n gösterdikleri bu yapıcı ve ger
çekçi tutumun en iyi yöntem olduğunu kabul etmek hiç te yersiz olmaz. 

Ayrıca, bugün öğrencilerin teklif ettikleri reformların, Fransoda tekelle
rin hizmetinde bulunan i ktidarın başta kalması ya da bir halk i ktidarına 
yerin i  bıra kması hal lerine göre muhteva değ iştireceğini belirtmeyi de 
önemli bulmaktayım. Asl ında güçlüklerle dolu b ir  olan sı navların kaldı rı l 
mas ı ,  üniversiteleri d iplomasız bitiren, sanayi, ticaret v.b. i le bağları 
bulunmayan gençler için bir facia olurdu. Bu durumda, Profesör Kastler'in 
bel i rttiğ i g ibi, sınavla seçimin yerin i  para kesesine göre seçim a lacaktı .  
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Başka b i r  soruna, yani yüksek oku l ların özerkliğ i sorununa gel iyorum.  
Karşımıza şöyle b i r  soru çıkabi l i r: Bir yandan bugünkü politik i ktidar sürüp 
g iderken, öte yandan do geniş b i r  özerkl i k  tanımak, ö rneğin ABO'de ol
duğu gibi ,  yüksek eğit imi bölgesel organların ve büyük özel sermaye işlet
melerinin hakimiyetine tôbi kı lmaz m ı ?  Bu soruyu, örneğin, «Mond .. gaze
tesinde Moris Oüverje ortaya attı ve h iç de sebepsiz olmayan şöyle b i r  
soru sordu: örneğin, «Mişlen tekeli ile, Belediye ve jiskar d'Esten (Kler
mon-Ferran'ın gerici mebusu) a rasında ko lokalmış özerk Klermon Ferran 
lJniversitesi'nin özgürlüğü .. ne biçim bir özgürlük olacak? .. 

Bütün bunla rdan anlaşılacağı g ibi, toplumun yapısı değ iştirilmeksizin 
üniversitelerin yapısını değ iştirmek zordur. 

Ben burada, o zaman do bütün güçlükler ortadan kalkmış olacaktı r, 
demek istemiyorum. Zaman zaman sosyal ist ü lkelerde de öğrenci sorun
ları ortaya çıkıyor. Ama onlar, kapita l izmin ekonomik yapısına özgü olon 
işsizliği ve buna lımla rı bi lmiyorlar. Bu ü lkelerde işgücünün plônlı ola rak  
hazırlanması ve yeni işçiler yetişti ri lmesi için gerekli koşul la r  yaratı lmıştı r. 
Hem üretim ve mübadele a raçları üzerindeki özel mülkiyete, hem de 
bunun bütün kültür ve toplum hayatına yaptığı etkiye son veren, ulusa l  ve 
ı rksol düşmanl ıkla rın kökünü kozıyon sosyal ist düzen öyle koşulla r yaratmış
t ır ki, bu koşul lar ono, ister genel olarak, ister birey ola rak a l ınsın, insan 
yaşantısının insana yaraş ır  hale getirilmesi ile i leri l iğ in doğal  güçlere hük
metmesi a rasında b i r  ôhenk meydana getirebilecek b i r  biçimde manevi 
ve sosyal sorunlara yön verme olanaklarını sağ lamaktad ı r. Bütün bunlara 
rağmen ortaya sorunlar çıkıyorso, sosya l ist ü lkeler bunları anlamak ve 
çözmek için en büyük olanakla ra sahipti r ;  sorunlar  kapital ist ü lkelerde
kinin tersine, efsane ve haya l yol lariyle değil , somut gerçekıere dayanıla
rak çözülmekted i r. Şu gerçeğe dikkatinizi çekmek isterim :  sosyal ist ü lkeler 
de öğrenci sayısının a rtması sorunuyla karşı karşıya bulunmaktad ı riar. 
Fakat onlar, y ı l lardanberi yüksek öğretim ve eğ itim a lanıda genel pedaga
jik araştırma lar  yaparak geniş adımlar atmışlardır. öyle ki, eğitimin 
amacı, gençlerin kafa la rını bi lgiyle tıka basa doldurmak, sadece öğrenmek 
için öğretmek, herşeyi hazırlayıp önlerine koymak yerine, onları, geleceğin 
bi l im tohumlarını gelişti rmeye yetenekli hale getirmek olmuştur. 

Bugün seçim kampanyasına g i rmiş olan Fransız Komünist Partisi,(l) 
Fransız işçi sınıfının, daha Paris Komünası zamanında başlayan büyük 
savaşını yönetmek imkônını veren strateji yi gerçekleşti rmeye devam ede
cektir. Birl ik çağrısı, uyanıkl ık  çağ rısı , bir  halk hükümeti kurulması ve 
demokrasinin gelişt ir i lmesi uğ runda yığınları savaşa seferber etmek için 
Fransız Komünist Partisinin izleyebileceği en iyi yöntemlerd i r. 

Devrimci güçlerin mütecanis olmadığı hakkında Lenin' in 1916 yıl ında 
söylemiş olduğu, fakat bugün de Fransa'daki durumu ve bütün karma-

(1) Yuvarlak masa toplantısı, Fransa seçimlerinden önce yapı lm ıştır. 
(Yeni çağ) 
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şıkl ığıyla öğrenci sorununu aydın latan sözlerini hatırlıyal ım. lenin, dev
rimci isteklerin «katkısız .. ve bel i rl i  olduğu yolundaki safça görüşleri eleş
ti rerek şöyle deımıktedir: 

«Bir yanda bir ordu kurup «Biz sosya l izmden yanayız .. diyecekler, başka 
bir yerde başka bir ordu kurup .,Biz emperya lizmden yanayız .. diyecekler. 
ve bu do sonra sosyal devrim olacak! . . .  

«Katkısız .. bir sosyal devrim bekleyenler. bunu hiç bir zaman göremiye
ceklerdi r. Böyleleri, gerçek devrimin  ne olduğunu anlamayon, sözde dev
rimcilerdir. 

Avrupada sosya l ist devrim, her türden ve bütün ezi lenlerle hoşnutsuz
ların yığ ı n  savaşın ın  patlamasından başka bir şey olamaz. Bu devrime, 
ister istemez. küçük burjuvaziden ve geri ka lmış işçi lerden de katı lanlar 
olacaktı r ;  bunla r katı lmadan. bir yığın savaşı olamaz. hiçbir devrim ola
maz; ve gene ister istemez bunlar, önyarg ı ların ı .  gerici haya l lerin i ,  kusur 
ve zaafları n ı  harekete beraberlerinde geti receklerdir. Ama. objektif olarak. 
kapitale hücum edeceklerdi r  . . .  " 

tspanya 

Huan Dis (Ispanya Komünist Partisi) i lkönce. bugün gelişmiş kapita list 
ü lkelerdeki gençlik ve öğrenci sorunları n ı n  tartış ı lmasından duyduğumuz 
memnunluğu bel irtmeliyim. Avrupada devrimci atı l ımları n  ologeldiği şu 
s ırada bu sorunlar olağanüstü büyük bir  önem kazanmaktad ı r. Ve bu 
olayla r, Suslov yoldaşı n. Karl Marks' ı n  ıSO-inci doğum yıldönümü dolayı
siyle verdiği konferansta belirttiğ i g ibi, işçi hareketin in  ve komünist par
tilerinin bir taarruz stratejisi zorunluğunun ön plôna geçtiği bir zamana 
rastlamaktadır. • 

Biz, yeni-sömürgeci toplumu reddeden ve sosyal izmden yana olon genç
l i k  hareketlerin in .  işçi-gençlik 've öğrenci hareketleri nin. zaman zaman 
olağanüstü bir güçle kendin i  göstererek doğup gelişmekte olduğu gerçe
ğ inden hareket etmeliyiz. Fransadaki olaylar, asl ı nda. işçi s ın ıfı n ı n  sonuç 
tayin edici rolünün, sınıf savaşı hakkındaki başlıca Marksist tezlerin etki l i  
b ir şeki lde doğrulanmasından başka bir şey deği ld i r. Bu olaylar aynı 
zamanda, burjuva ideoloj isin in  son dönemde belkemiği  haline gelen 
yeni-sömürgeci tezleri n tamamen iflôs ettiğ in i  göstermektedi r. Bu konuda. 
bize göre, bu son dönemde Marksist teorik düşünce belirli bir zayıflık, bir 
kararsız l ık göstermiş ve yeni-sömürgeci l ik  ideolojisi karşısında bir dereceye 
kadar savunma durumuna geçmiştir. Yeni-sömürgeci l ik  ideolojis in in med
dahIarı ekonomik gelişmenin açık görüntülerini ve bil imsel-teknik devrimi 
öne sürerek. kapita l izmin bugün s ın ıf  savaşı n ı  giderebi lecek. işçi s ın ıf ın ı  
iç inde eritebilecek ve devrimi ön leyebilecek durumda olduğunu iddia 
etmektedirler. Biz bu tezleri kesinl i kle reddetti k ;  fakat «neo-kapitalist .. 
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toplumun çelişmelerini ve karakteristik nitel iklerin i  gerektiği gibi tahlil 
etmedik; bu toplumda çel işmeleri n göründüğü ve sivrileştiği yeni biçimleri. 
- Fransayı sarsan bunal ımlara benzer bunal ım ları olgun laştıran biçimleri -
ortaya dökmedik. 

Çok kere gençliğin «isyanı» olarak adlandırı lan olaylar üzerinde durmak 
istiyorum. Burada söz konusu olan. «kuşakların savaşı» hakkındaki saçma 
teori değildir. Bunun doğru olmadığı açıktır. Sorunun özü. geniş gençl i k  
yığınların ı  tekelci kapita l izmin yapısıyla bir çatışmaya sürükleyen bütün 
özel çelişmeleri. s ınıf savaşı yararı na. devrimci sürecin gel işmesi yararına 
görmek ve bundan azami yararlanmak gerektiğ indedir. Ve bu çatışmalar. 
unutulmaması ya da küçümsenmemesi gereken belirli özellikler taşıyan 
bugünki koşul lar i çi nde olmaktad ı r. 

Birincisi. gençliğ i n  bugün görülen «isyanı» hiç de yeni bir görüntü deği l 
d i r. Her devrimci harekette gençlik. her  zaman sonuç tayin edici etken
lerden biri olmuştur. Biz bunu. örneğin. 1 936-1 939 Harbinde edindiğ imiz 
tecrübelerle gördük. 

ik incisi. sosyolojik etkenler tümüyle göz önünde tutulmal ıd ır. ikinci 
Dünya Savaşı yı l ların ın  yarattığ ı  boşluk. ancak 1965 yı l ından bu yana dol
durulmuştur. Bugün yetişen genç kuşağın.  toplumda çalışma hayatına 
atı lma ya da üniversitelere g irme çağ ına  u laşan gençlerin sayısı çok daha 
fazladır. 

Şimdi kendi kendimize şunu soral ım : Burada söz konusu olan mesele. 
ortaya çıkan koşullar sonucunda gençl iğ in. kendinden önceki kuşaklara 
kıyasla yeni-sömürgeci l iği daha köklü olarak reddettiği gerçeği değ i l  
m id i r? Kel imenin geniş an lamiyle. insan isteklerin in tarihsel b i r  kavram 
olduğunu hepimiz bil iyoruz. önceki kuşaklar gençli kleri boyunca. otomo
bil. uçak gezisi. televizyon. buzdolabı g ibi yeni şeylere istekli olmuşlard ı .  
Ama bugünün gençleri için durum başkadır. Gelişmiş kapital ist ü lkelerdeki 
gençler için bütün bunlar. çabaları için bir hedef değil. ancak bir hareket 
noktasıdır. Bugünkü gençlerin di lekleri başka bir düzeyde bulunmaktadır. 
«Neo-kapital ist» toplumun verdiği. geniş gençlik yığ ın ların ın  gerçek istek
lerin i  karşı layamamaktadır. işte. genç kuşağ ın  bu kadar geniş tabaka
ların ın  «neo-kapital izmi» kökünden reddetmesi nedenlerinden biri budur. 

Bunun yan ı  sıra. sözü geçen görüntünün ortaya çıktığı ideolojik durum 
da göz önünde tutulmal ıd ır. Gençlik. bil imsel-teknik devrim içinde bulunan 
bir dünyada bi l inçlenmekte. bi l i msel başarı lar onda. bugün insanın her 
şeye muktedir olduğu inancını uyandırmaktadır. Yüzyı l lar boyunca imkôn
sızlı kların. hattô saçmal ıkların zirvesinde yer a lmış o lan şeyler. - örneğin 
ay'a gitmek - bugün i nsanın hazırl ıkların ı  yaptığı somut bir adımdır. 

Burjuvazinin manevi değerlerin in tam bir bunal ım içine düştüğü bir 
dönemde yaşıyoruz. Geçmişte genç kuşağın  yetişme döneminde. anlar 
için frenleyici bir rolü olan dini i nançlar ve türlü burjuva görüşleri. artık 
bir kenara atı lmaktadır. 
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Bugün hayata atılmakta olan gençlik. kendi içinde herşeyin değiştiğ i  ve 
yarın herşeyin dün'den bambaşka olacağı yolunda b i r  izlenime sahiptir. 

Ayrıca. bugünün gençliği. bütünüyle. bizim gençlik çağ ımızda bulun
duğumuzdan çok daha yüksek bir kültür düzeyine erişmiştir. Bu. yalnız 
öğrenci gençl ik  için değil. işçi ve köylü gençl ik için de böyled ir. Hatta 
bunu. bütün geri ka lmışl ığına rağmen. Ispanyada da görmekteyiz. Bu 
yüzden gençlik. bu yeni gerçeği. bu değişmeler sürecini. ya ln ız  bölgesel ve 
rJolaysız ölçüler içinde değ il . aynı zamanda genel olarak  ve doğrudan 
doğruya dünya ölçüsünde kavramak iç in.  bugün daha iy i  koşullara sahip
tir. Modern haberleşme araçları nın ve bu' araçların bugünkü genç yığın
ların bi l inçlenmesindeki gelişmelere yaptığ ı  etkin in önemi büyüktür. Bu 
yüzden gençler. yeryüzünün her köşesinde olup bitenleri farkedebilmekte
dirIer. 

Yukarda saydığımız etkenleri şu önemli gerçekle bağ l ı l ığ ı  i çinde gör
memiz gereki r :  Bugünkü gençlik. kapitalizmden sosyalizme geçiş çağ ında 
hayata atı lmaktad ı r. Bu çağda neo-kapitalist toplumdaki her görüntü bir 
tartışma konusu olmakta. her şey bir soruyla karşı lanmaktadır. Sosyal ist 
dünya gerçeğ i - bizzat onun var o lması gerçeği sayesinde - kapital izmin 
sürekli bir inka rı olmuştur. Ve gençlik. hatta daha. politik. sosya l ist bi l ince 
erişmeden çok önce. bu i nkarı binbir biçimde farketmektedir. 

Bununla i lg i l i  olarak. genç kuşağı neo-kapital ist toplumla çatışmalara 
düşüren bazı özel çel işmeleri gözden geçirel im. Gençler öyle bir dünyada 
hayata atılmaktadır ki. ilk bakışta. teknikle donatı lmış insanın her şeyi 
yapabi lecek yetenekte olduğu san ı lmaktadır. Ama bu gençler. böyle bir 
toplumun kendilerine en i lkel hakları vermeyi reddettiğ ini görüp anlamak
tadırlar. Işsiz l ik sorunu .  eğitim sistemindeki kusurlar. her türlü güçlükler. 
normal bir hayat sağlamak isteyen gençliğ in karşısına çıkmaktadır. 

Ote yandan. insan ömrünün uzaması. gençlerin başka başka iş lere girme 
ya da yeteneklerine uygun olarak sorumlu işlerde çalışma olanaklarını 
objektif olarak azaltmaktad ı r. Burada aynı yönde etki yapan öteki sosyal 
etkenlere hiç değ inmiyorum. Zira bunlar açık olarak bi l inmektedir. 

Bize göre. gençl i k  ve öğrenci hareketinde bugünkü dalgalanmayı doğu
ran somut ve tayin edici etkenlerden biri. Viyetnam  harbidir. Bu harp. 
i kinci Dünya Savaşı sonrası yı l larında u luslara rası durumun gelişmesinde 
bir dönüm noktası olmuştur. 

Emperya lizmin bütün çürüklük ve iğrençl iğini .  Viyetna m harbin in. genç 
kuşağ ın  gözleri önüne serdiği söylenebi l i r  . .. Ornek» toplum olarak gösteri
len neo-kapita l izmin. halkları nası l  korkunç bir şeki lde katlettiğ ini ; ırkçı
Iığı nasıl korkunç maceralara doğru sürüklediğin i .  adaletsizl iğ i  nasıl i nsan
lık dışı sı n ı rlara kadar götürdüğünü ; bu toplumda cinayetin. yıkıcı politik 
hayatın bir parçası olduğunu. bu harp gösterdi .  Amerikan emperyalizmi 
bütün dünyada en geniş halk y ığ ın larında nefret uyandırmaktadır. 

Viyetnam harbinin başlamasından bu yana Amerikada bile gençl iğ in 
öneml i  rol oynadığı kuvvetli bir protesto hareketi başgöstermiştir. 
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Emperyal izmin suçlandırı lması ve damgalanması dış ında, olağanüstü 
önem taşıyan d iğer bir etken, dünya ö lçüsünde etkis in i  duyurmaktadır :  
Bu da, Viyetnam halkını n yol  gösterici savaşıdı r. Savaşçı ların kahramanl ık 
ve fedakôrl ı kları, Sovyetler Birl iği i le bütün sosya l ist kampın desteğini 
gören, hattô küçük bir halkın, dünyanın en büyük emperya l ist devletini 
yeni lgiye uğratabi leceğ ini göstermektedir. 

Bu gerçek birçok bakımdan gençl iğ in genel olarak «lJçüncü dünya» 
sorunlarını daha iyi kavramaya başlamasına yard ım etmiştir. Bu a landa 
Küba devrim i  de önemli bir rol oynamıştır. Emperyalistler tarafından öldü
rütülen Çe Gevara'n ın kahramanca ölümünün gençlik arasında böylesine 
geniş bir yankı uyandırması bundan ötürüdür. Gevera'nın ölümü gençlik 
için bir protesto sembolü, örneğin,  emperyalizme karşı uzlaşmaz savaşın 
sembolü oldu; günün en önemli sorunlarını, az gel işmiş ü l kelerin i nsanı 
dehşete düşüren sorunlarını daha da şiddetle gençl iğin karşıs ına çıkardı ,  
korkunç adaletsizl iğ i ,  emperyal izmin sömürü, açl ık ve soyulmaya mahküm 
ettiğ i  halkların içinde yaşadığı koşul ları gösterdi .  Çe Geva ra ıspanyol 
gençl iğ in en çok hayranl ık  duyduğu kahramanlardan birid i r. 

Şunu da belirtmek isterim ki, gençl iğin protestosu ya da «isyanı .. , sosya
l izme beslediği  derin sempatisini de ortaya koymaktad ı r. Gençl i k  sosya
l izme yönelmiştir. Ama sosyal-demokrasi sosyal izmine değ i l, bizim anla
dığ ımız sosyalizme, yani Marksist-lenin ist partilerin iktidarda olduğu ü lke
lerde zafere u laşan sosyalizm gibi  bir sosyalizme. 

Gençl iğin protestosunu ve «isyanı»nı doğuran bütün bu sorunlar ger
çekten hem doğrudan doğruya hem de geniş bir d üzeyde ancak sosyal izm 
içinde çözümlenebi l i r. Hayata atı lan gençl iğ in bütün varlığ ı  i le i lgi lendiği 
her sorunda, - ister emperya l izmin inkôrı ve ona karşı savaş, az gelişmiş
l iğin korkunç sonuçların ın giderilmesi çabaları, ister ırkçı l ığa karşı duyulan  
nefret söz konusu olsun - gençl i k  tek çıkar yolu sosyal izmde görmektedir. 
Elbetteki bu sempati ve genel eğil im ler çerçevesi içinde yalpalama lar, 
bulan ık  görüşler ve doğrudan doğruya burjuva ideoloj is in in görüntüleriyle 
de karş ı laş ı lmaktadır. Ama şunu da kabul etmek yerinde olur ki, bizim 
ideoloj ik çal ışmalarımızdaki bazı zayıflık lar da böyle yalpalama ve bulanık 
görüşlerin belirmesine yol açmaktadır. Bunun g ideri lmesi için büyük çaba
lar ve ideoloji alanında daha büyük taarruzlar gereklidir. 

Ş imdiye kadar gençliğin genel konuları üzerinde konuştum. Şimdi de 
öğrenci gençliğin  somut sorun lar ın ı  ele a lmak istiyorum.  Bunlar, bilimsel
teknik devrimin doğurduğu etkenlerdir ve gençliğ in sosyal yapısını etkile
mektedir. 

Başta gelen en açık algu, son yı l larda öğrenci sayıs ının büyük ölçüde 
artmasıdır. Bu artış bütün ü lkelerde kendini hissettirdi .  Hattô, daha az 
ölçüde olmakla beraber Ispanyada da görüldü. ögrenci ler bugün hatırı 
sayı l ır bir y ığ ın teşkil ediyor. Ayrıca - devrimci l ik açısından çok öneml i  
bir nokta olarak - bu yığın, fakültelerde, enstitülerde ya  da üniversite 
siteleri'nde yoğunlaşmıştır. Bu durum, öğrencilerle i lg i l i  geleneksel şema-
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mızı bir dereceye kadar yeniden gözden geçirmemizi gerektirmektedir. 
Eskiden öğrencilerin devrim safına geçen bölümü küçük bir azınl ıkta 
ka l ırd ı .  Entjes yoldaşın bel i rttiği gibi ,  öğrenciler b ir  «ön-burjuvazi» idiler. 
Ikinci Dünya Savaşından önce, faşizmin başka ıd ı rması döneminde öğren
cilerin, faşizmin yığınsal temelinin bir bölümünü teşkil ettiğ in i  hatırlaya l ım. 

Her nekadar işçi çocukların ın oran ı  gene düşük kal ıyorsa da - Ispan
yada bu oran adı geçmeyecek kadar düşüktür -, çoğunluk olarak öğren
ciler artık bir imtiyazlıla r azınlığ ın ın çocukları değillerdir ;  büyük ölçüde, 
serbest meslekten olanların, memurların, orta tabaka, küçük burjuva, aydın 
v.b.'n in  çocuklarıd ı r. Kökeni yüzünden b i r  öğrencin in otomatik olarak  
burjuva toplumunda imtiyazlı ve yönetici b i r  mevki aldığı  yolundaki gele
neksel görüşler böylece yıkılmaktadır. 

Başka ü lkelere kıyasla bu sürecin daha az gel işme gösterdiği Ispanyada 
bi le şu tecrübeleri edindik :  Oğrencilerin büyük çoğunluğunun geleceği ,  
a i lelerinden devrald ıkları mirasa deği l, emek pazarında şu veya bu öğren
cinin elde edebi leceği yere bağ l ıd ır. Bugünkü öğrencilerin büyük yığını 
t ıpkı proletarya gibi iş gücü pazarlarına akmaktadı r. Yalnız bunlar, bu 
pazarda işçi olarak deği l ,  mühendis, teknisyen, uzman, bi l im adamı olarak 
yer olmaktadırlar. Ama bu, tekelci kapital izm kanunlarına bağlı olan bir 
pazarda olmaktad ı r. 

Bize göre, öğrenci hareketinin gerek kendi içi nde, gerekse işçi hareke
tiyle yakınlaşma ve i l işki noktaların ın objektif temeli burada olduğu g ibi ,  
öğrenci hareketinin sosya l izme akışı n ın  objektif nedenleri de bu olguda 
yer a lmaktadır. 

Böyle bir  sonuca vardığ ımıza göre, öğrenci sorununu daha geniş b ir  
soruna bağ lamamız gereki r. Bize göre, yalnız öğrenciler değil, ayn ı  za
manda teknisyenler, mühendisler, öğretmenler, öğretim üyeleri ve aydın lar 
da, bugünkü toplumda önemi gittikçe artan bir sosyal tabakaya dönüş
mektedirler. Bu tabaka büyüyüp gel işmektedi r  ve üretimin, sanayi i n  en 
ileri bölümleriyle bağlantı l ıd ı r. Bunlar, görevleri gitgide kollektif nitel ik, 
gitgide daha çok toplumsa l karakter kazanan ücretli emekçilerdir. Yap
makta oldukları «rasyonalizatörlüğe» yönelmiş diyebileceğimiz görevleri 
sayesinde bunlar, hatta bu düzeyde bile, kapita list mülkiyet sisteminin 
tümü i le çatışmaya düşmektedi rler. 

Bunlara dayanarak vard ığ ımız sonuç, günümüzde gelişmiş kapitalist 
ü lkelerde bu tabakanın, devrimin itici güçleri nden biri olduğudur. Partimiz 
son iki yıl boyunca politik doğrultusuna temel olarak şu tezi aldı : Bugün 
Ispanyada sosya l ist devrimi gerçekleştirebi lecek yetenekte olan toplumsal 
güçler a rasında bir ittifak, artık yaln ızca işçi i le köylü arasında kalan bir 
ittifak deği ld i r. Biz buna «emek ve kültür güçlerinin ittifakı» diyoruz. Işçi 
sı nıfı ile köylünün yanı s ıra,  aydın ları ,  serbest meslek sahiplerin i ,  teknis
yen leri ve öğrencileri de bu ittifak içine almaktad ı r. 

E lbette bu gibi  tabakalar kendiliğ inden, devrimin bir  itici gücü hal ine 
gelmemektedirler. Çünkü bunlar burjuvazin in ağır  b ir  baskısı, burjuva 
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ideoloj isi n in  etkisi altında bulunmaktadırlar. Iyi ama köylüler burjuva etkisi 
a ltında değ i l lar midirler? 

Emek ve kültür güçleri a rasında böyle bir ittifak ın  şeki llenmesine yönel
t i lmiş olara k  son zamanlarda politik, ideoloj i k  ve hattô örgütlenme

' 
a lan

larında yürüttüğümüz ça lışma larda edindiğimiz tecrübeler, bu tezin, ülke
m izdeki gerçek duruma uygun bulunduğunu ve yığ ı n  eylemleri biçimin i  
a lan bir f ik i r  olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca bize göre, i lerici ve a nti-monopolist güçlerin iktidara geçmesiyle 
i lg i l i  somut sorunları i ncelediğimiz zaman, emek ve kültür güçleri a rasın
daki ittifak hakkında böyle b i r  görüşün, gelecek için de büyük bir  önemi 
olacağın ı  görmekteyiz. 

örneğ in, partin in  silôhl ı  kuvvetler i çindeki çal ışmaları sorununu ele ala 
l ım. Elbetteki, komünist partileri bu işe mutlaka büyük bir  i lgi göstermek 
zorundadırlar. Bu çal ışmalar, emek ve kültür güçleri arasındaki ittifaka 
dayanan açık bir görüşe dayandığı  taktirde, bu planda karşımıza yeni 
olanakla r çıkmaktad ı r. Çünkü, burada artık söz konusu o lan, yalnız asker
ler arasında yürütülen bir ça l ışma deği ld i r. Bunun yan ında, devrim davası 
için subayların kazan ı lması yolunda önümüzde geniş ufuklar açı lmakta
d ı r. Bu subaylar arasında uzman olarak ve bi l imsel a landa çalışanlar ın 
sayısı artmaktad ı r  ve çok kere bunlar öğrencilerin kardeşleri ya da akra
balerıd ı r. Genel olarak diyebi l i riz ki, devrimci hareket, tekelci kapitalist 
devlet iktidarın ı  yıkmak için olağanüstü büyük olanaklara kavuşabi l i r. 
Bu cihaz artık otuz ya da kırk yıl öncesinde olduğu gibi deği ld ir. Bugün 
genel l i kle uzmanların eli nded ir. 

Partimiz, franko diktatörlüğünü devirmek ve i leri hareketi devam ettir
mek için, b ir  savaş biçi mi olarak, Ispanyada bir  genel ulusal grev örgütIe
meye ça l ışmaktad ı r. Biz bu grevi, proletaryan ın  genel g revine, diğer bütün 
güçlerin, köylülerin, öğrenci lerin, teknisyenlerin, mühendislerin, esnafı n, 
d i n  adamların ın v.s. katı lmasını sağlayacak bir savaş biçim i  olarak gör
mekteyiz. Bize göre bu fikir, üzerinde düşünmeye değer unsurları kapsa
makta ve yalnız ispanyada franko diktatörlüğüne karşı yürütülen savaşın 
koşul ları içinde kalmamaktadır. 

öğrenci hareketinin bazı sorunları üzerinde, özel l ikle devrimci öğrenci ler 
a rasında başgösteren «soı..-rad ika l  eğil im ler sorunu üzerinde yeniden dur
mak istiyorum .  

Tecrübelerimize göre, anarşist eği l imler elbette küçük burjuva etki lerin in  
b ir  sonucudur, fakat aynı zamanda b i r  olgunluk eksikliği sorunudur. Benzer 
bir görüntüye, i şçi hareket in in başlangıç döneminde, daha bu hareket 
işçilerin kendi ideoloji lerini kendi leri yaratacak ve sahip çıkacakları kadar 
olgunluğa erişmemiş oldukları s ırada da rastlanmakta ve bunun sonucu 
olarak  bu g ib i  eği l im lerin g ideri lmesi gerekmektedir. O halde, öğrenciler 
gibi böyle yeni bir taba ka şu veya bu yolda devrimci savaş cephesine 
katı ldığı zaman, bunlar arasında anarşist, «sol .. -radikal akımlar başgös-
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termesine şaşmamak gerekir. Burjuva ve küçük burjuva köklerinin kendisi. 
şüphesiz. anti-komünist eğilimleri besleyebilir ve bunlar başlı başına  bir 
sorun haline gelebilir. 

Ote yandan gene tecrübelerimiz. bu alanda pek çok şey in  bizi m  çalış
malarımıza bağlı olduğunu göstermektedi r. Oğrencilerle ilgili çalışmaları
mızda en önemli olan nokta şudur :  Oğrencilerin protestosu ve kapitalizmi 
inkôrları ile işçi hareketin i n  protestosu a rasındaki objektif bi rleşmeye 
dayanmak; öğ renci hareketinin işçi sınıfından yana savaşma çabalarına 
ve öğrencilerin kuvvetli bir şekilde Marksizme yönelişlerine dayanmak. Bu 
yöneliş. Marksizm in  hiçbir legal  yayılma olanağının bulunmadığı Ispan
yada geniş ölçüde görülmektedi r. 

Komünist Partisi ve onun öğrenci örgütleri. işçi sınıfının yanında savaş
maksızın kendi sorunlarına bir çözüm yolu bulamyacaklarına öğrenci yığın
larını inandırmak i çi n  yıllar boyunca savaştılar. Başlangıçta anlayışızlıkla 
karşılaştık. Bugün yalnız  büyUk üniversitelerde değil. küçük taşra üniver
sitelerinde de amacımıza ulaştığ ımızı söyliyebiliriz. Burada önemli olan. 
parti n in .  öğrenci yığı nların ı .  önce işçi sınıfı n ın savaşını anlamaya ve sonra 
da onunla birli kte savaşmaya yöneiten bir çalışma yürütmesi ve partinin 
etkisi altında bu sonucun alınmış olmasıdır. Son zamanlarda Demokratik 
Oğrenciler Sendikası ile işçi komisyonları a rası nda ilişkiler kurulmuştur. 
işçi komisyonlarının çağrısiyle yapılan son gösterilerde Demokratik Oğren
ciler Sendi kası bi rçok şeh i rde işçi komisyonları n ın  plat-formuna ve 30 Nisan 
ile 1 Mayısta gösteriler düzenlenmesi yolundaki çağrılarına resmen katıl
mıştır . 

.. Sol .. - radikal eğilimlere karşı ideolojik savaş. doğ rudan doğruya öğrenci 
hareketinin prati kte gündeme geti rdiğ i  bi rçok sorunla ilgili olarak yürütül
mektedi r  . 

.. Sol .. -rad ikal eğilimlerin temsilcileriyle aramızdaki tartışmalara konu 
olan en önemli sorunlar nelerdir? Herşeyden önce. demokrati k özgürlükler 
uğrunda yürütülen savaşı. sosyalizm için yü rütülen savaşa karşı çıkarma 
yolundaki çabalar söz konusudur. Sosyalizm için. demokratik özgürlükler 
uğrunda savaşmaktan başka bir yol olmadığını. demokrasi ve sosyalizm 
için yürütülen her iki savaşın da tek ve aynı sürecin bölümleri olduğunu 
i spatlamak zorundayız. 

Başka bir sorun da. parlamenter savaşla devrimci yığın savaşı a rasın
daki karşılı klı ilişkilerdir. Bununla ilgil i  görüşümüz şudur :  Savaşın parla
menter biçimleri. devrimci perspektiflerle bir çelişme içinde bulunmamak- , 
tad ı r. hattô onun bir unsurudur. Bu perspektifte. elbette. emekçi yığ ınla
rı nın seferber edilmesi ve onların savaşı sonuç tayin edici bir etkendi r  . 

.. Sol .. -radikal eğilimlerle polemiklerim izde. onları n bazı tezlerinin eski 
reformcu önerilerle uyuştuğunu belirtmemiz gerekir. Orneğin. demokratik 
özgürlüklerin küçümsenmesi. işçi sınıfının burjuva devrim ine katılmaması 
gerektiğ i  yolundaki geleneksel reformcu iddiaları andırmaktad ı r. Bunun 
sonucunda ise burjuva etkilerinin sağlamlaştı rılmasına meydan açık bıra-
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kı lmaktad ı r. Tecrübelerimize göre. öğrencilerle bu gibi  tartışmalar yarar
l ıd ır. Zira. çok kere bu öğrenciler yanı lmaktad ı r  ya da doğrudan doğruya 
devrimci taktik sorununda bi lgisizdirier. Buna dayanarak şu sonuca varı
yoruz ki. gençlik çevrelerinde görülen bazı anti-komünist dcwral'\lşlmla 

burjuvazinin anti-komünizmini aynı kefeye koymak amaca uygun olmaz. 
Şuna da inan ıyoruz ki. genç devrimcilerin bazı «sol»-radika l  eleşti rileri 

bizde gayet esaslı otokritik düşünceler yaratabi l i r. örneğ in. partimiz bazı 
durumlarda ya da bazı anlarda. en yakın istekleri n gerçekleştiri lmesi 
uğrunda yürütülen savaşla. bunu izleyen ve sosya lizm için yürütülen sava
şın perspektifleri arasındaki bağlantı ları yeteri kadar açıkl ıkla göstereme
diği zaman. bu yüzden elbette biz sol'dan gelen tenkitlerle karşılaşıyoruz. 

Olkemizde gençliğ in yığ ın  hareketlerin in gelişmesinde edindiğ imiz tec
rübeler üzerinde de biraz dura l ım.  

Gençl iğin gittikçe daha fazla partiye aktığı s ıra larda. gençl i k  iç in  ba
ş ına buyruk bir örgüt kurulması sorunu ortaya çıkmış ve 1961 yı l ında Ispan
yada Komünist Gençlik Birl iği i l legal olarak yeniden örgütlenmişti. Daha 
o zamanlar bu örgütün genel olarak  çok genç ve önemli bir kısmı kız olan 
binlerce üyesi vard ı. Komünist Gençlik Birl iği. en başta. yığın eylemleri 
sırasında ve çok açık olarak da yığınlarıo birlikte yürüttüğü çalışmalarda 

bir hayli gelişti. Birl iğin üyeleri. gençl ik yığınla rıyla Komünist Gençlik B i r
l iği arasında bağ lar kuru lmasını ve bu yığınlarla beraber olmalarını sağ
layacak geçerli her yolu a rayarak. legal klüplerde çal ışıyorlardı. 

Komünist Gençl ik  Birl iğ in in örgüt yapısı sorununun çözümünde parti. 
genç kadrola ra karşı beslediği  derin güvene dayanmaktad ı r. Komünist 
Gençlik Birl iği kadrolarının orta lama yaşları 18-20 d i r. Komünist Gençlik 
Birl iği komiteleri yü rüttükleri ça l ışmala rda büyük bir özerkliğe sahiptirler: 
Bunlar. herşeyden önce. işçi ve köylü gençli kle orta öğretim öğrencileri 
a rasında çalışmaktad ı riar. 

Burada. kendine özgü belirli i ki y ığın hareketi üzerinde daha geniş ola
rak durmak istiyorum. Bunların başında genç işçi komisyonları gelmekte
dir. Bu komisyonla r. bugün ü lkemizin işçi s ınıfı n ı  birleşti rerek seferber eden 
ve bütün demokratik hareketin öncü lüğünü yapan işçi komisyonları n ı n  
i çinde doğmuştur. 

Bugün fabrikalarda ve mahal lelerde yüzlerce genç işçi komisyonları 
vardır. Bunlar. onbin lerce genç işçiyi ekonomik ve politik eylemlere sefer
ber etmektedir. 

Genç işçi komisyonları. genç işçilerin işletmelerde, ya da kulüplerde 
yaptıkları ,  hatta kil iselerde ve çok kere ormanıarda düzenledikleri toplan
tı larda. bizzat kendileri. türlü araçlarla kendi programlarına göre istek
lerini tespit etmektedirler. Elbette bunlar, işçi komisyonların ın  programı  
dışı nda istekler değ i ldir ;  daha çok bunu tamamlayan ve gençl i k  bakımın
dan gel işti ren niteli kte isteklerdir. 

Genç işçi komisyonları, kendilerine özgü yığın eylemleri düzenlemekte 
ve bunlara işçi gençl ik katı lmaktad ı r. Bu faaliyetleri, aynı zamanda, işçi 
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hareketleri eylemlerin in genel stratej isine bir katkıd ır. Orneğ in, bu yı l ı n  
18 Nisanında genç işçi komisyonları, isteklerini desteklemek a macıyla 
Madriede işçi gençl iğ in bir gösteri düzenlemesi çağrısında bu lundu. Bu 
gösteri, bütün demokratik ve işçi ha reketi n in katı ldığı 30 Nisan ve 1 Mayıs
toki büyük eylemlerin hazırl ı klar ın ın bir bölümü idi. Genç işçi komisyon
lorın ın  yard ımiyle, biz, işçi komisyonların ın  progra mların ı  gençl i k  a rasında 
olağanüstü geniş ölçüde yaymayı sağl ıyoruz. Bu komisyonlarda gençlik, 
kendi sorunların ı  ortaya atma olanakların ı  buluyor. Ve bütün bunla r, işçi 
ha reketi nin, işçi komisyonların ın  d ışında değil , içinde oluyor. 

Genç işçi komisyon larının üyeleri a rasında genç komünistlerle bir l ikte 
önemli sayıda kotol ik guruplar ve öteki akımların  temsilci leri bulunmakta
d ı r. Fakat en önemlis i ,  Genç işçi komisyonla rın ın  büyük genç işçi yığ ın ın ı  
birleştirmesidir. Bu genç işçiler y ığ ın ı ,  aç ık  bir politik görüşü temsi l  etmese 
bile, bu örgütler çerçevesinde devrimci s ın ıf savaşına katı lmaktadı r. 

Demokratik öğrenci sendikala rı a ra sındaki çal ışmalara gelince, bugün 
Ispanya ün iversitelerinde okuyan 1 00.000 kadar öğrencin in ezici çoğun
luğunu kapsayan demokratik öğrenci hareketinde, şüphesiz, komünist par
tisinin önder rolü oynadığ ın ı  beli rtmemiz gerekir. Bi l indiği g ibi öğ renciler 
pratik olarak geçen yılın Ekim ayından bu yana, sokak çatışma larına 
varana kadar  çeşitli biçimlerde d iktatörlüğe karşı savaşmaktad ı r. Oğren
ciler, çok kere büyük bir savaşçı l ı k  azmi örneği vermektedir. Ya lnız 
Madritte değ i l ,  hattô geleneği tutucu olon ve pol it ik savaşın dinamik 
akım la rından tecrid edi lmiş bulunan Santiyago de Kompostela gibi  şehir
lerde bile bari katla r  kurarak  polisle çarpışmaktad ı rlar. 

Bu harekette bu kadar önemli olan önderlik rolünü komünist partisin in 
üzerine a lmasını - yada a lm ış olmasın ı  - sağ layan etkenlere gel ince, 
yukarda üzerinde durduğum ideoloj ik  ve politik elemanların  yanı s ı ra,  par
tinin öğrenci hareketi içindeki ça l ışmala rın ın örgüt biçim lerine de değin
mek gereki r. 

Partimiz, öğrenciler a rasında, bilinen örgütlerini kurmaktadır. Başka bi r 
deyişle, komünist öğrenciler herhangi bir  özel ya da bağ ımsız örgüt kur
mamaktad ı rla r. Böylece biz, i i  komitelerinden Merkez Komitesine kadar 
bütün parti komiteleri nin (elbette burada, bulundukları bölgelerde üniver
sitelerin yer aldığı  komiteler söz konusudur) öğrenci ve üniversite sorun
larını kendi öz sorunları olarak  görmelerini sağlamak istiyoruz. Bazı hal
lerde bu iş kolay olmuyor. Fakat bu büyük bir önem taşımaktadır ;  çünkü 
bize göre, a ncak öğrenci sorunları parti içinde çözüldüğü ölçüde ve parti 
organları ,  öğrenci sorunların ın çözümünü de, tıpkı işçi s ın ıfiyle öteki halk 
tabakalar ın ın sorunlar ın ın çözümlerini üzerlerine a ld ıkları gibi  kendi işleri 
o larak  benimsedikleri ölçüde, ancak bu taktirde, parti, öğrenci hareketleri 
karşısında doğru bir yön a lmayı ve bu hareketle bağlantı içi nde bulunmayı 
soğlayabi l i r. 

Bizde her üniversitede yalnız öğrencilerin üye olduğu birer parti komi
tesi vardır. Genel politik tal imatları i lçe komitesinden alan bu komiteler 
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üniversite içinde parti siyasetini yürütmekte geniş ölçüde özerktirler. örne
ğin, bizim öğrenci komitelerimiz, özell i kle Madrid, Barselona ve Valensiya 
üniversitelerinde kendi yönetimleri altında türlü gazeteler çıkarmaktadı rla r. 

Başka bir  önemli özellik de parti örgütlerin in  etrafında, seminerler, tar
tışma kolları, kollokviyumlar gibi türlü esnek örgüt biçimlerin in  bulunması 
ve buralarda yoldaşlarım ızın çalışmasıdır. Komünistler parti n in  politika
s ın ı  açıklamakta ve bunu bu örgütlerde, partiye sempatisi olan kimselerle 
ve öteki devrimci eği l iml i  öğrencilerle tartışmaktad ır. Başka bir deyişle 
bizim parti örgütlerimiz, devrimci öğrencilerin geniş çevreleri n i  bi rleştir
mekte ve bunlar hep birli kte yalnız savaş eylemlerine  değil, aynı zamanda 
politik ve ideoloj ik tartışmalara da katı lmaktad ı rlar. Partiye yeni üyeler 
kazanmak bakımından izlediğimiz doğrultu oldukça cüretl idir ;  ve biz bu 
yönde büyük çabalar harcamaktayız. 

ispanyanın bugün bir bunal ım içinde bulunduğu ve faşist franko dik
tatörlüğünün her yönünden çat ırdadığ ı şu  s ırada, görüyoruz ki, devrim
ciler, yalnız halkın orta tabakalarından gelen öğrenciler arasından deği l ,  
hattô hôkim çevreler içinden gelen öğrenciler arasından da çıkmaktadı r. 

Demokratik öğrenci Sendikası, franko rej imin in  üniversitelere zorla 
kabul etti rmek istediği resmi yapıya karşı Ispanya öğrenci lerin in  yürüttük
leri savaş süreci içinde doğdu. Başlangıçta ispanya Universite öğrencileri 
Sendikası denilen tipik bir faşist örgüt vardı .  öğrencilerin savaşı sonunda 
bu örgütü dağıtan iktidar, öğrenci Meslek Birliği adı  altında daha pro
fesyonel bir formülü öğrencilere zorla kabul ettirmeye kalkıştı. Ne varki, 
hükümetin teklif ettiğ i  bu formülü de öğrencilerin yığın hareketi reddetti 
ve kendilerin in  b ir  demokratik öğrenci sendikası kurmalarını istedi. Demok
ratik ögrenci Send ikas ı 'n ın  fakülte, enstitü ve üniversitelerdeki organları, 
öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafı ndan demokratik yolla rla seçi l i r. Seçim
le r  hükümete karşı gerçek b i r  savaştı r. Bu  seçim ler, ya  Akademi yöneticile
ri n in  kararlarına karşı konularak, öğrencilerin kendileri ta rafından düzen
lenmekte, ya da öğrenciler yöneticilerin düzenlediği seçimlerden kendi 
çı karlarına yararlanmaktadırlar. Böyle hallerde, öğrenciler, seçilen örgüt
lerin resmi maka mla bozuşacaklarını , demokratik sendikaya katılacakla
rı n ı  ve muazzam demokratik öğrenci hareketi saflarına geçeceklerin i  göz 
önünde bulundurmaktadırlar. Bütün baskıya rağmen,  demokratik sendi
kalarını ku rdukları için yüzlerce öğrencin in mahkemeye verilmesine ya da 
hapislere atılmasına rağ men, bu send ika bütün Ispanyada varl ığ ın ı  koru
makta, çalışmakta ve gelişmektedi r. Dünya basın ın ın  da kabul ettiği gibi  
bu örgüt, demokratik savaş sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. 

öğrenci yığ ın la rı a rası ndaki ça lışma larında komünistler şun ları göz 
önünde tutmaktad ı r :  öğrenci yığ ı n ları içi nden devrimci bir azınlık yüksel
mekte ve balJ şehirlerde oldukça yüksek bi r politik düzeye erişmiş bulunan 
çok rad ika l  eğ il iml i  devrimci öğrencileri n sayısı binleri bulmaktadır. Bun
lar, polise karşı savaşmak istemekte, hattô sosya list devrim istekleriyle 
ortaya çıkmaktadıriar. Biz bütün gücümüzle öğrencilerin bu devrimci öncü-
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lerini sağ lamlaştırmaya. işçi sınıfiyle ortaklaşa gösteriler düzenlemeye 
v.b. ça lışıyoruz. Bizim için söz deği l .  iş önemli olduğundan meseleyi şöyle 
a l ıyoruz :  savaşçıların saflarında komünistlerin solunda kimse yoktur. 

Bunun yanı s ıra. özell ikle Ispanya şartlarında. devrim sorununu henüz 
i leri sürmeye hazı r olmayan. ya lnız sendika istekleriyle demokrati k istek
lerde bulunan çok önemli bir öğrenci yığ ın ı  daha bulunmaktadı r. Biz 
komünistlerin rolü.  sadece kesin eylemler yolunda yürümek deği l .  aynı 
zamanda demokratik sendikanın. savaşa bir yığ ın karakteri verebi lmesi 
için. politik bakımdan daha az aktif olan öğrencileri saflarına a larak 
seferber etmesine de ça l ışmaktır. Ve bize göre parti. önderlik rolünü ası l  
bu suretle sağlayabi l i r. 

Bundan başka. öğrenci hareketinin öteki hareketlerle bağlar kurmasını .  
öğretmenlerle öteki ayd ın  temsilci lerin in eylemlerin in gelişmesine katkıda 
bulunmasını . öğrencilerin a i lelerin i .  dindar çevreleri etki lemesini v.b. sağ
layabildik. 

Demokratik Oğrenci Sendikası. demokratik bir ün iversite reformu için 
bir savaş programı  hazırladı. Bunu yaparken politika dışı (o politik) pro
fesyona lizmden olduğu gibi. UHla peynık gemisi yürüten «sol»-radika
l izminden de kaçınmaya çalıştı. Oğrenci ler i leri görüşlü öğretim üyeleriyle 
ortak komisyonlar kurarak belirl i bir ça l ışma yürütmektedirier. Oğrencilerin 
programında. ancak toplumun demokratik bir dönüşümü ile demokratik b ir  
üniversite yaratı labi leceği. yanl ış  an laş ı lmolara yer vermeyecek bir açık
l ı kla. bel i rti lmektedir. 

Demokratik Oğrenci Sendikasın ın üniversite programın ı  etraflıca açıkla
maya vaktimiz yetmedi. Ama. bana göre. işçi komisyonlariyle ve bütün 
demokratik hareketle ortak savaşlar yürütebi lmek için bu programın geniş 
olanaklar sağladığı. yukarda söylenenlerden açı kça görü lebi l ir. 

Son olarak şunu da belirtmek isterim ki. bugün. içinde bulunduğumuz 
dönemde. tüm gençlik sorunları üzerinde komünist partileri arasında tar
tışmalar düzenlenmesi ve bu tartışmaların  genişleti lmesi zorunludur. Onü
müzde son derece önemli ve tamamen yeni ödevler bulunmaktadır. Tartış
malar. fikir teatileri bizim için çok önemlidir. Bu yüzden bu tartışmayı çok 
olumlu olarak değerlendi riyoruz. 

ABD. 

Metiyü Hell inen (ABD Komünist Partisi) konuşmasında. her şeyden önce. 
ABD deki gençlik hareketinde genel canl ı l ığ ın başlıca nedenlerini belirtti. 
Bu canl ı l ığ ı  doğuran koşul lar a labi ldiğ ine çok yön lü  ve karmaş ıktır. Bu
günkü genç Amerika l ı  kuşağı .  yani 25 yaşına kadar olan gençler. yalnız 
kendi lerine özgü olan ve kendi lerini diğer bütün genç Amerikan kuşakla
rından ayıran tecrübelere sahiptir. Bu kuşağın edindiği sonuç tayin edici 
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tecrübe, onların i l k  defa emperyalizmin dünyada a rtık ağır  basan kuvvet 
olmadığı bir zamanda, böyle koşu l lar a ltında olgunlaşmaları ve geliş
melerid i r. Bugün gençliğimizin yaşadıkları, herhang i soyut b ir  şey deği ldir. 
Sosyalizm ve anti-emperyalist savaş güçlerinin bütün dünyada g ittikçe 
artan etkisi, Amerikan gençlerini çok somut biçimlerde etki lemektedir. 

Bugünkü genç Amerikan kuşağı ,  Sovyetler Birliği kendi atom silôhla rını 
hazırladıktan ve sosyalist dünya sistemi durumunu sağlamlaştırdıktan sonra 
Amerikan em perya lizminin hôkim çevrelerinin yürüttükleri siyasette bir  
dönüşe başladıkları bir dönem içinde gelişmiştir. Amerikan kapita l izminin 
hôkim çevreleri dünyadaki yeni kuvvet dengesine ayak uydurmak zorunda 
kalmışlardır. 

Değişmeler sonucunda ABD emperyalistleri, Birleşik Amerikada soğuk 
harp döneminde, 1 947-1 956 yılla rındaki Makkartizm döneminde karakte
ristik olan en kaba, en saldırgan ve en çığırtkan anti-komünist politika
larından vazgeçmek zorunda idi ler. Bu yüzden bugünkü kuşak, ü lkemiz 
ta rihinin en h isterik dönemini yaşamadı .  Bundan önceki kuşaklar ise ken
dilerini bundan kurtaramamışlard ı .  Aşağı yukarı aynı zaman süresinde 
Amerikan halkı ,  sosyalist kampın şaşmaz barış savaşının mônôsını anla
maya başlamıştı. Bu olgu 1 956-1958 döneminden başlayarak y ığ ınların 
duygularında ve seçim sonuçlarında yankısını bu ldu .  B ir  atom harbi kor
kusu ve gittikçe artan barış çabaları, Amerikan halkını, adım adım, sosya
l ist dünyayla değ i l, kendi hükümetlerinin politikasiyle çatışmaya düşürdü. 
Bunu doğuran olaylar, Sovyetler Birl iğine karşı yapılan kışkırtmalar, ünlü 
IJ-2 casusluk olayı, Almanyadaki kışkırtmalar, Kübada Domuz Körfezindeki 
olayla r, Küba füze bunal ım ı ,  Dominik Cumhuriyetindeki olaylar ve nihayet 
Viyetnam harbindeki tırmanmadır. Amerikan halkının barış uğrunda ça
bası, kendi hükümetinin politikasiyle gitgide daha çok çatışması sonucunu 
doğurmuştur. 

Dünyada değişen kuvvet dengesinin çok önemli  başka bir sonucu da 
zencilerin özgürlük savaşının ansızın parlaması oldu. Milli kurtuluşları 
uğrunda savaşan halklar a rasında geçen olaylarla bu halkların sosyalist 
komplo birl ikte ABD'nin hôki m çevrelerine yaptıkları baskı. bu sonucu 
doğurdu. 

Bu dönemde ı rkçı l ığa uluslararası ölçüde hücumlar  başladı .  Bu hücum
ların sonucu olarak. Birleşik Amerikada ezilen zencilere bir  imkôn çıktı ve 
bundan yararlanarak eşit l ik ve özgürlük uğrunda yürüttükleri savaşta 
uzlaşmalar ve başarı lar sağ lamaya başladı la r. Yurttaşl ık hakları için yürü
tülen savaş son 'on yı l  içinde gelişen genç kuşağa derin bir etki yaptı . Bu 
kuşak artık ırkçı ni tel i k  taşıyan ders kitapları okumuyar. ırkçı filimler ve 
televizyon programlarıyla eğitilmiyorlardı .  

Bu dönemde gençlik. zencilerin örgütleyip yönettiği  y ığ ın hareketlerine 
doğrudan doğruya katı lmanın kendine özgü tecrübelerini kazandı. Zenci 
halkla ve onların beyaz Amerikan gençl iği  i çin  b irer kahraman sayı lan 
önderleriyle dayanışma. genç kuşağın bi l incini olağanüstü etkiledi. Beyaz 
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gençliğ in bugünkü kuşakları a rasında ı rkçı havanın son derecede zayıf
laması, ABD'deki en önemli görüntülerden birid i r. Çünkü, geçmişte Bir
leşik Amerikada bütün önemli ve köklü demokratik hareketleri as ı l  fe Ice 
uğratan etken, ı rkçı l ı ktı, i nsanları n  siyah-beyaz diye ayırt edilmeleriydi. 

Gençlerimizin kendileri ne özgü düşünce tarzların ın  oluşumunu etkileyen 
başlıca etkenler işte bunlard ı r. Ama, bu etkenler, bugün ü lkemizin gençliği 
a rasındaki yığınsa l  hareketi h içbir şekilde tümü i le aydın latmaya yetmez. 
Bu sürecin başlıca nedeni, - kendi l iğ inden anlaşılacağı gibi  bunla r, dünya 
olayla rının gelişmeleriyle bağlantı l ıd ı r  - kapita l izmin genel bunal ım ın ın  
gittikçe şiddetlenmesid i r. Ve bu da Amerikan emperyalizmin in  çöküşünde 
en açık bir şeki lde beli rg in leşmektedir. 

Bugün biz, Amerikan kapita l izmi içinde bunal ım  görüntülerine yeniden 
tanık olmaktayız. Amerikan kapita l izminin sarsı lmazl ığı efsanesi sabun 
köpüğü gibi sönmüştür. Hôkim çevreler, gittikçe a rtan ekonomik güçlük
lerin giderilmesi amaciyle tekelleri devlet eliyle kuvvetlendirmek i çin bir 
program kabul ettiler. Kenedin in i ktidara gelmesinden sonra bu yoldaki 
tedbirler muazzam ölçüde yoğun laşt ırı lmıştı. Conson hükümeti döneminde 
daha da şiddetlendi. Conson, i ktidara gelmesiyle bir l ikte, daha Viyetnam  
harbinin başlamasından önce, s i ldhlanma masraflarını büyük ölçüde 
artırdı ve vergi lerin daha çabuk yükseltilmesi i le enflasyonist sürecin şid
detlenmesini hızlandırd ı .  

Bütün bunların sonucunda Amerikan halkının hayat seviyesi g itti kçe 
düştü. Bununla i lg i l i  olarak, devlet eliyle tekelleri kuvvetlendirme tedbir
lerin in yükünün Amerikan halk yığınlarına eşitsiz l ik içinde yükleti ldiğini 
belirtmek yerinde olur. Kapital izmin çöküşünden i leri gelen bu yükü, baş
l ıca, zenci halk ve gençlik taşımaktad ı r. 

Şimdi de, ABD de gençl iğ in içinde bulunduğu ve gitti kçe kötüleşen 
ekonomik koşulla rla artmakta olan güçlükler üzerinde, ayrıca da partimi 
zin önünde duran başlıca ödevler üzerinde durmak istiyorum.  

Son zamanlarda gerek ABD-de, gerekse öteki kapital ist ü lkelerde büyük 
bir nüfus artışı görülmektedir. 1 970 yı l ı nda 25 yaşına kadar olan gençler 
Birleşik Amerika nüfusunun yarıs ını bulacaktır. Her dört işçiden biri, bu 
yaş grubunda bulunacaktır. Bu muazzam nüfus a rtışı, Amerikan ekonomi
sinde gittikçe artan duraklama koşul ları içinde olmaktad ı r. 

Bugün bütün nüfusun ofo 4-ü işsizdir. Işsizlik oranı ,  1 6-24 yaşlarında bu
lunan beyaz gençler arasında ofo 12-ye, aynı çağdaki zenci gençler ara
sında ofo 24-30-0 u laşmaktadır. Gençlerin, bütün işgücü a rasında oran ı  
ofo 12 ve işsizler a rasındaki oran ı  da % 33-ü bulmaktadır. Hattd Viyetnam 
harbi sonucunda 3 mi lyon kadar gencin si lôh a ltına a l ındığ ı  gözönünde 
tutu lursa, gençler a rasında işsizl i k  eski düzeyinde ka lmaktad ı r. 

Böylece genç Amerikal ı  y ığınları ,  ü lke ekonomisinin gelişme hızı azaldığı 
bir s ı rada emekçi ler safları na katı lmaktadı r. işsizl i k  yan ında başka bir 
önemli kusur da, gençl iğ in ayrı ayrı ekonomi kol larına dengesiz olarak 
dağı lmasıdır. Gençlik, en düşük ücretle, en kötü koşul la rı n  buluoduğu iş-
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lerde çalışmak zorundadır. Gençler özellikle ya ağır çalışma şartlarının 
hüküm sürdüğü ve sendika ları n  bulunmadığ ı işletmelerde, ya da sendika 
hareketinin bulunduğu bölgelerden işçi s ınıfın ın  örgütlenmemiş olduğu en 
geri kalmış bölgelere nakledilen işletmelerde iş bulmaktadı r. Bu ise, ken
di l iğ inden anlaşı lacağı gibi, daha yaşlı kuşaklara kıyasla gençliğ i n  geli
r inin kat kat daha düşük ve iş şartların ın  da kat kat daha kötü olduğunu 
gösterir. Ne varki gençli sendika lar içinde de büyük güçlüklerle karşı karşı
yadı r. Amerikan kapital istleri, yüksek ücretler karşı l ığ ında karların ın düş
mesini ,  sendikalarda örgütlenmiş işçi lere olağanüstü yoğun  i ş  yüklemekle, 
yani bizim kemik değirmeni dediğimiz bu yolla dengelemeye çalışmakta
d ı rlar. 

Amerikan emekçi leri bugün bu düzenin sonuçların ı  doğrudan doğruya 
kendi benl iğ inde duymaktadır. Müzmin hastal ık lar ve s in ir hastal ık ları eşi 
görülmemuş bir hızla artmaktad ı r. Ve işlerin yoğunlaştı rı lmasın ın (entan
zifleştiri lmesinin) sonuçla rından gene en büyük acıyı gençlik çekmektedir. 
Hatta sendikaların  bulunduğu sanayi kollarında gençler en yoğun  ve en 
ağır işleri yapmakta, daha yaşl ı  işçilere daha hafif işler bırakı lmaktadı r. 

Gençliğ i n  sendikalarda. karşılaştığı güçlüklere birkaç örnek daha ver
mek istiyorum. Büyük sayıda gencin çalışmaya başlad ığ ı  ağır sanayide 
sendikalar, 90 günlük bir deneme süreci uyguladı lar. Genç işçi sendikaya 
g i rene ve bir iş alana kadar, 90 gün boyunca sendikadan hiçbir yard ım 
görmemektedir. Hatta genç işçi, faa l olarak  send ika ça l ışması ya  da poli
t ik çalışma gösterdiği  taktirde işten atı lmaktad ı r. En önemli sanayi birlik
leri işçi lerin % ı5-ini bu koşul lar içinde tutan bir politika yürütmektedi rier. 
Sendikalar emekçilerin bu biçimde ayrı l ığa uğramasına kesinl ik le karşı 
koyamamışlard ı r. Aksine, sanayi birl ik leri her yola başvurarak bu durumu 
korumaktad ı r. 

Gençl iğ in kültürel ihtiyaçların ı  karş ı lamak için gerçekte sendikaların 
eli nde hiçbir a raç yoktur. Başka bir sorun da, emekli lerin örgütte üye kal
masına ve seçimlere katı lmasına birçok Amerikan sendikasın ın izin verme
sidi r. Ama bu, sendika işleriyle i lg i l i  kararlarda gençl iğ in oyların ın ellerin
den a lınması ve çok kere de henüz çal ışmakta olan işçilerin i htiyaçları n ın 
a rtık ça lışmayan emekl i  işçilerin çıkarlarına feda edilmesi demektir. Bunun 
sonucu ola rak işletmelerde genç işçiler sendikalardan gittıkçe soğumak
tadırlar. Böyle bir durum burjuvaziye işçi hareketini bölme olanağın ı  ver
miştir. Sendikalar içinde bağımsız örgütlerde genç işçileri örgütleme ça lış
maların ı  geliştirmesini ve böylece bunla rı n  ihtiyaçlariyle sendikaların  siya
setinin birbirine uygun düşmesine yard ım etmesini, parti için özell ikle 
önemli bir ö :!ev saymaktayız. 

lJIkemizde grevler bakımından geçen yıl bir rekor yı l ı  oldu. Pek çok 
grevin öncüleri genç işçilerdi. Bugün ü lkemizde yeni bir görüntüye tanık 
oluyoruz : «konunsuz» grevlere gidi lmesi ve sendika yönetimi ile işveren
leri n imzaladıkları anlaşmaları n  bozulması .  Bu grevler ve bu gibi an laş
maların  tanınmaması, başlıca, gençlerin teşebbüsleriyle olmaktad ı r. 
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Bugün ABD hükümetinin bütçesi 186 mi lyar dola rı bulmaktad ı r. Bunun 
80 mi lyarı si lôhlanma masrafla rına ve önemli b i r  k ısmı da devlet borçları 
faizleri n in karşı lanmasına g itmektedi r. Kendisine .. genel refah» devleti 
d iyen devletim iz, hiç de böyle bir  devlet deği ld i r. Hükümetin varlıksız ve 
yoksul diye nitelediği yurttaşlardan ald ığ ı  vergi ler, sağ l ı k  ve eğitim işleriyle 
halkın hayat şartlarının iyileştirilmesi için yapı lan harcamaları karşılaya
cak kadard ı r. Ama hükümet, kamunun refah ı  uğrunda ki harcamaları daha 
da kısıtlamak, ilôve vergileri % 10 artırmak ve buna karş ı l ık  yatı rımla rı 
düzenlemek a maciyle büyük işletme verg i lerini daha da azaltmak için yeni 
denemelere gi rişti. Bu denemeler gene Ikinci Dünya Savaşı sonundanberi 
ü lkenin tuttuğu yolda atı lmış ad ımla rdan başka bir şey deği ld i r  (ve büyük 
bir ihtimalle bunlar gerçekleştirilecektir). Federal vergilerin artmasından 
başka kamu hizmetleri verg i leriyle ayrı ayrı eyalet devletlerinde de ver
g i ler yükselmektedir. Eldeki verilere göre iş ücretlerin in  üçte biri vergiler 
şekli nde geri a l ınmakta ve sosyal hizmetler için bu paralardan hemen 
hemen hiç bi r şey ayrı lmamaktadır. 

Sosyal hizmetlerin kötüleşmesi, şehirlerimizin gerilemesi ve kamu hiz
metleri nin bozulması bugün kamu oyunu ciddi a larak huzursuzlaştıran 
sorunlardır. Ve bu a landa da en zor durumda alan gene gençliktir. Okul, 
öğretmen, çacuk ve kültür kurumlar ın ın eksi kl iği gerçekten karmaşık b ir  
sorun a lmuştur. Sağ l ı k  durumunun kötüleşmesi ve Ameri kan gençl iğ in in 
beden eğitim i  öyle bir düzeye düşmüştür k i ,  Amerikan hükümeti Viyetnam 
harbi için gençlerin si lôh a ltı na al ınması s ırasında askeri hizmetler için 
konmuş sağ laml ık  ölçülerini tamamen değiştirmek zorunda kalmıştır. 

Bütün bunları n  yanı sıra ağır  konut sıkıntısın ı  da hatırlatmak gerekir. Bu 
s ıkı ntıyı da gene yeni yuva kurmakta olan Amerikan gençleri en çok çek
mektedir. Elbette konut sı kıntısı en fazla zenci gençliği etki lemekte ve bun
lar  taham mü l  edi lmez şart lar a ltında «getto» larla yeti nmek zorunda ka l
maktadırlar. 

Şimdi, Amerikan kapita l izmindeki bunal ım ın  başka bir görüntüsüne, yani, 
Viyetnamda da görüldüğü g ibi, Amerikan emperyal izminin u luslara rası 
bunal ımlarına, askeri buna l ım la rına değ inmek istiyarum .  Herhalde dün
yada hiçbir  alay, halk yığ ın lariyle hükümetleri a rasındaki i l işki leri Viyet
nam harbinin yaptığ ı  gibi  böylesine değiştirmemiştir. Bugün i nsanların  
ezici çoğunluğu, hükümetin, ha lk ın  istediği gibi hareket etmediği inancın
dadır. Hükümet, halk y ığ ın lar ın ın ç ıkarlarını temsi l  etmemekte, a ksine, 
halka yabancı çıkarlara göre davranmaktadı r. Görüşleri bunlandıran  soğuk 
harp gözlükleri fırlatı l ıp  atı ldıktan sonra gençl iğ in büyük bir kısmı Viyet
namdaki alayların  özünü doğru olarak anlayabi idi .  Ordumuzun Viyetnam
daki cinayet ve vahşetini nefretle karşı ladı .  Hükümetin bu ü lkede uygula
dığ ı  yığınsal katl iômdan irki idi . Hattô Amerikan emperyal izminin rolünü 
ve Viyetnam sorunların ın  tümünü henüz ta m olarak anlıyamayan gençler 
bile, bu harbin sırtlarına bindirdiği ağ ı r  yük yüzünden hükümet siyasetin 
den  uzaklaştı lar. Viyetnam halkın ın  cesaret ve  yeni lmezl iği ,  Amerikan 
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emperyal izmin i  muazzam harcamalara gitmeye zorladı .  Bu harcamalar ise 
ü lkemiz gençliğinin sırtına yüklendi. Gençlik, hedeflerin i  a nlamadığı ve 
desteklemediğ i  bir harbin ücret in i  kendi hayatı, işi ve geleceği gibi yüksek 
bir ücretle ödemektedir. Viyetnam olayları Ameri kan gençl iğ in i  kel imenin 
tam anlam ıyla değ işti rmiş, kes in olarak sola yöneltm iştir. 

Görüldüğü gibi ABD-de hayat şartları öyle ki, bu koşul la r gençliği faa l  
bir toplumsal  eylem göstermeye, savaşma ve savaşa haz ı r  o lma yetenek- . 
leri ni ortaya koymaya, yani öteki halk tabaka larında çok kere eksi k olan 
bu gibi özell iklerden yararlanmaya yöneltmektedi r. Gençl ik, savaşın her 
biçim inde sonuc tayin edici b i r  rol oynamaya başlamaktadır. 

Şimdi de Amerikan öğrencilerin in  durumuna değ inmek i stiyorum .  Ame
rikada yüksek öğretim kuru luşla rında bugün 5 mi lyon kadar öğrenci var. 
Oğrenciler arasında işçi tabakası Avrupadakine kıyasla çok daha yüksek 
orandadır. Ben özelli kle teknisyen, uzman, memur v.b. gibi  daha yüksek 
işçi tabakalarını da işçi s ın ıfından sayıyorum. Oğrenci lerin önemli b ir  
kısmı da sanayi işçi leri n i n  çocuklarıd ı r. Dlkemizde yüksek öğreti mdeki bu
nal ım ve bu bunal ımı  yansıtan öğrenci hareketi, devlet-tekelci kapital iz
min in gelişmelerin in  doğ rudan doğruya bir sonucudur. ABD'de öğrenci 
sayıs ın ın hızla a rtması, Amerikan ekonomisinde süregelen tekn ik  devrimi 
yansıtmaktad ı r. 

ABD-de öğretim kurumları, yeni işletmeler ve yeni tekni k  iç in tekellere 
teknik uzmanlar sağlamakla görevl id i r. Fakat tekeller, yeni tekn ik  kadro 
sıkı ntısı çekmelerine rağmen, kadroları n  yetişti ri lmesi iç in gerekli masraf
ları işçi sınlHyle öğrencilerin s ırtına yüklemeye çal ışmaktadır/ar. Bugün 
ABD-de eğitim masrafları nda genel b i r  artış görülmektedi r. Federal hükü
met in bu işe ayırd ığı  harcamalar nisbi olarak aza lmakta, bunun yanında 
eğitim yatırımla rın ın  kamu vergileri ile Federal devletler verg i leri ne yük
lenen payları artmaktadır. ABD-de bu verg ileri ödeyenler büyük işletme
ler deği ld i r. Vergi ler, mülkiyet vergisi i le yığınsal tüketim maddelerine 
konan verg i lerden elde edi lmektedir. Bunun sonucu ola rak eğitim harca
malar ın ın bütün yükü, öğrenim için para ödemek zorunda olan öğrenci
ler/e vergi veren emekçilere düşmektedi r. Bu ise, öğretim kurumları için 
gerekli olan eğitim masrafla rı n ın  yükselti lmesine karşı Amerikan halkının 
itirazlarda bulunmaya başlamasına yol açmıştır. Sın ıfların az1 1ğ ı ,  sınıflar
daki öğrenci sayıs ın ın  çokluğu, kabul edilebi l i r  öğren im koşul ların ın eksik
l iği ,  bütün bunlar bugün her Amerikan üniversitesi için tamamen olağan 
görüntülerd i r. Amerikada birçok öğretim kurumunda dersler günde on altı 
saati bulmaktad ı r. 

ABD-de «çabuk-öğrenim sistemi .. gittikçe yayg ı n  b i r  hal almaktad ı r. Bu, 
Ameri kan sanayi işletmelerindeki çabuk-sistemi andıran  karakteristi k bir 
görüntüdür. Sınıf larda yeni öğrenci lere mümkün olduğu kadar çabuk yer 
açı lması için, öğrenci ler kısaitı imış programlara göre eğiti lmektedir. Bu 
süre içinde öğrenim çok yüklüdür. Gözden geçiri len materyel üzerinde 
yaratıcı bir düşünce yürütebi lmek için çok az vakit ka lmaktad ı r. Ama Ame-
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ri kan öğrenci gençl iğin in önünde duran tek sorun bu deği ld i r. Dünyada 
Amerikan tekelci kapita lizminden daha ôdi ve daha kaba bir kuvvet yok
tur. Tekelci kapital izm, eğitim masraflarını yüklenmeyi reddettikten başka, 
üstelik bu masrafları n  durmadan artmasının da başlıca suçlusudur. Finans 
kapita l, öğretim a raç ve gereçleri i ma l  eden sanayie de burnunu sokmuş
tur. Bugün ders kitapları yayın ları, deneme a raçları ve modern laboratuar 
dönatımları imalôtı bir avuç güçlü môl i  kuruluşun el indedir. Bu yüzden de 
öğrenim masrafları gene artmaktad ı r. Dev bankalar ve kuruluş lar, öğretim 
a raçları imalôtı ve ders kitabı yayın ların ın  yanısıra ,  öğrencilerin kültürel 
ça l ışmaları ve boş vakitlerin in değerlendirilmesi (çin öngörülmüş yapı ları, 
kültür ve spor kuruluşların ı  ve diğer kuruluş ları da satın olmaktadırlar. 
Oniversite öğrenci lerin in öğrenim ücretleri i le asgari geçim masrafları 
inan ı ımayacak kadar yüksektir. 

Amerikan tekelci kapital izmi, başka ü lkelerde kapal ı  bir şekilde yürütü
len bu işleri apaçık yapmaktadır. Tekeller, her büyükçe Ameri kan  üniversi
tesinin yönetim ve öğretim kuru l larını denetimleri a ltında tutmaktad ı rlar. 
Tekeller, üniversiteleri, üniversite kuru l ları üyelerini ve onların çal ışmala
rını , pol it ik ve sosyal etki leri ni ,  doğrudan doğruya kendi çıkarlarına kul
lanma çabasındadıria r. 

Birkaç örnek verel im. Kal iforniya Oniversitesi kurulu başkanı , aynı za
manda ü lkemizin batı kıyı ların ın  en büyük mali kuru luşu olan Ameri kan 
Bankası 'n ın da başkanıd ı r. Kuru lun öteki üyeleri, büyük tarım ve sanayi 
tekelleriyle yığ ı nsal haberleşme a raçları tekellerin in, gazete, radyo ve 
televizyonların ç ıka rların ı  temsil etmektedir. Berkeli Oniversitesindeki öğ
renci ayaklanmaları, en büyük bölgesel gazetelerden birin in ırk ayırımını 
körüklemesine karşı, başlarında öğrencilerin bulunduğu bir  protesto gös
terisini Oniversite yönetimin in baltalamaya kalkışması üzerine patlak ver
miştir. Ve öğrenciler, ancak Oniversite yönetim i  öğrencilere karşı çıkınca, 
bu gazetenin sahibi olan Ka liforniya devletin in en gerici siyasetçi lerinden 
birin in,  kendi üniversitelerin in yönetim kuru lunun üyesi olduğunu görmüş
lerdir. 

Kolumbiya Oniversitesi 'n in müdürü Greyson Kerk, Stendard Oil Kom
pani of Nev-York ş i rketin in eski başkanlarındadır. Kerk ile birlikte Roke
feller «ımparatorluğu"na bağl ı  büyük kuruluşların  temsi lcisi olan kişiler, 
üniversite kuruluna üyedir. Orneğin, Çeiz Manhetten Bankası'n ın ,  ya da 
Rokefeller'den sonra en büyük tekelci mali kuru luş olan «Ferst Nasyonal 
Siti Bank of Nev-York"un temsilcileri gibi .  

Kolumbiya Oniversitesi bunal ımı ,  birinci, yakında bulunan bir  zenci 
mahal lesin in yıkı lması yoluyle üniversitenin genişleti lmesine ve i kinci de, 
üniversitenin geniş askeri a raştırmalara başlamasına karşı öğrencilerin 
g iriştikleri savaş sonucunda patlak verdi. Oniversite yönetiminde temsi l
cileri bulunan kuru luşlar, Nev-York'taki en büyük a rsa sahipleri olan ş i r
ketleridir. Bu ş i rketler az kira getiren evleri yıkıp yerine pahal ı binalar kur
mak için üniversitenin genişleme ihtiyacını bahane olarak  öne sürm üş-
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lerdir. Ferst Nasyono l Siti Bankası, Rokefel ler'e bağ l ı  b i r  s ıra kuruluşla 
birl ikte ABD'deki en büyük askeri araştırma kuruluşudur ve üniversiteyi bir 
anonim ş i rket olarak  kendi çıkarına kul lanmaktad ı r. Bunun sonucunda 
öğrenciler doğrudan doğruya hem zenci halkın ezilmesine, hem de üniver
sitelerin in Viyetnam harbine ô let edilmesine karşı çı kmışla rdır. 

Amerikan üniversiteleri ş imdi birer askeri a raştırma merkezleri duru
muna geti ri lmişlerdir. Soğuk harp siyasetin in yayılmasında ve ayaklanma
ların  bastırı lması için gerekli teknik araçların hazırlanmasında üniversite
lerden g ittikçe daha çok yararlanmaktadı rlar. ABD hükümetinin Viyet
namda uyguladığı  «stratej ik köy .. program ın ı ,  Mişigan Universitesi toplum
sal bi l imler uzmanlarından bir gurup hazırlamıştı r. Başka bir üniversite, 
geçenlerde, köylüleri n hangi tabakalarının en faa l olarak  devrim hare
ketine katı 1dıklarınl öğrenmek için Viyetnam köylüleri arasında araştırma 
yapmak üzere Viyetnama bir antropolog lar  g rubu göndermişti r. Elde edilen 
sonuçlar, en devrimci tabakaların  orta köylüler olduğunu göstermiştir. 
Buna dayanarak  toprak reformunun, devrimi önlemesi şöyle dursun, aksine 
buna daha da yard ım edeceği sonucuna varı lmıştı r. Bu sonuçlar, ABD-nin 
lôtin Amerika siyasetin in hazırlanmasında gözönünde tutu lmaktad ı r. Pits
burg Universitesi antropologlarınrn hazırladığı ve «Kamelot» denilen bir 
operasyon da Şil i Komünist Partisi tarafından meydana çıka rı lmıştır. Bu 
a raştırmaları n  hedefi, lôtin Amerikada ayaklanmalara ve i lerici güçleri n 
iktidarı ele geçirmelerine karşı yürütülen savaşın stratejisinin hazırlanması 
için materyal toplamaktır. Universitelerde yeni bir psikoloji kolu açı lmak
tad ı r. Buna sanayi psikolojisi denmiştir. Ası l  hedefi, iş i  yoğunlaştırma siste
mine karşı işçilerin d irenişlerin in nedenlerin i  ortaya çıkarmak ve bu dire
nişi kıracak araçları hazırlamaktı r. 

Gitgide daha fazla proleterleşme sürecine kayan öğrenci yığınları, böy
lece, kendi istekleri d ışında g ittikçe daha sık, sınıf düşmanlarının yararına 
ça lışmak zorunda bırakı lmaktad ı rlar. Bugün Amerikan öğrencilerin in büyük 
bi r kısmı işçi sı nıfı i le kaynaşmaktadır. Bunlar bugün yeni teknik proletar
yanın başlıca yığ ın ın ı  teşkil etmektedi r. Teknik devrim Amerikan toplu
munda bağımsız orta sınıfın yokolması sonucunu doğurmaktadır. Avukat
lar, doktorlar, teknik uzmanlar, memurlar, öğretmenler, bi l im adamları, 
hepsi birer ücretli emekçi olmaktad ı r. 

öğrenci y ığınları ,  i nsan kişi l iğ in in olanakları nı geliştirmek için kapital iz
min gerekli koşu l ları yaratma yeteneğinden yoksun olduğu bi l incine var
maya başlamaktadı rlar, öğretim sistemi, gerçekte, insan ın bilgisini artır
mak ve refah ın  yukseltilmesine yard ım etmek gibi bir amaç gütmemektedir. 
Eğitim sistemi, tekellerin hizmetine veri lmiştir. öğrenciler, üniversite refor
muyle bu sorun ların  çözülmüş o lmıyacağını  da kavramakta ve şöyle demek
tedirler :  «Toplum kurtulmadan üniversite özgürlüğü sağlanamaz ... öğrenci 
yığınları arasında sosyalist bi l inç hızla gelişmekted i r. 

ABD-de gençl i k  ve özel l ikle öğrenciler a rasında köklü hareket süreci, 
işçi sınıfının yığınsal hamlelerini n  görülmediği ve işçi sınıfının örgütlü bölü-
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münün soğuk harp i le işbi rlikçi l ik  politikasını savunan send ika yönetim in in  
hakimiyeti a ltında bulunduğu şartlar içinde geçmektedir. Gerek bu etken, 
gerekse öğrencilerin sosyal kökleri, hayat tarzları, bütün bunlar türlü küçük 
burjuva devrim teori lerin in ortaya çıkması için elverişli b i r  zemin yarat
maktadı r. OIkemizde bu sorunun şiddetin i ,  üniversitelerde, barış hareke
tinde, zenci lerin yurttaşl ık hakla rı hareketinde, bütün hareketlerde öğren
cilerin çok esasl ı  bir rol oynamasından görüp anlamaktayız. öğrencilerin 
f ikirleri, gençlik merkezlerine ve böyle l ikle send ika larla işçi hareketinde 
ça lışan faa l  gençlere kadar ulaşarak etkisini göstermektedi r. öğrencilerin 
önünde duran ideoloj ik  sorun lar  a rtık yalnız onların  kendi sorun ları o lmak
tan çıkmıştı r. öğrenci ler halk yığ ın ların ı  eylemlere geçirmeye ve örgütle
meye ça lışt ıkları ölçüde, fikirleri n i  de gitti kçe daha çok i nsan a rasında 
yaymaktad ı riar. 

Yeni sol yönel im in ideolojisi , modern sanayi toplumunun muazzam tek
nik olanakla rıyla bu temel üzerinde gel işebilecek olan insan yetenekle
rinin kabul edi lmesi esasına dayanmaktad ı r. Bu yönel im in  temsi lcilerine 
göre, bugünkü sosyal örgüt biçim le ri bu olanakları gerçekleştirmeye ve 
gel işti rmeye elverişli deği ld i r. Bundan ötürü, adı geçen ideoloj ik  yönel im, 
burjuva dünya görüşü çerçevesi içinde bel ir l i  b i r  i syand ı r. 

Fakat, orta tabakalar ın dünya görüşleri iç in, kapita l izm, hiçbi r gelecek 
vaad edememektedir. Bu tabakalar, burjuva özgürlüğü vaatleriyle a lda
tı ldıklarını ve geleceklerin in köle g ibi ücretli işçi l ik  olacağın ı  h issetmekte
d i rler. Fakat bu dünya görüşü ayni zamanda, yü rü rlükte olan sosya l düze
nin sa rsızlmazlığı görüşüne dayanmaktad ı r. Bu görüşlere göre, Amerikan 
kapita lizmi, kendi iç  çelişmeleri çerçevesin i  aşmıştı r ;  bu kapita l izmi için
den değiştirmek için g i rişi len bütün denemeler, sahte ihtiyaçların herşey
den üstün olduğu gerekçesiyle insanların  yanılt ı lması sonucunu doğuru r ;  
emekçilerin yürüttüğü savaş, sı nıf savaşı ,  kapita l izmin kuwetlenmesini sağ
lar; gördüğümüz tek çelişme, insanın özgürlüğü i le kapitalist toplum  
içindeki gerçekten özgür  olmıyan hayat a rasındaki ·sözde çel işmedir. 

Bu felsefe, insanları s ınıf savaşından uzaklaştı rmaya, onla rın bu savaş 
çerçevesi dış ındaki faa l iyet a lanlarına sürükmeye ça lışan bir felsefedi r. 
Bu felsefenin öne sürdüğü birçok çözüm yolu, işçi sın ıfı n ın çoktan b i r  
kenara attığı tutarsız, ütopik fi kirlerdir. Ama gençl i k  sorunlar ın ın bir tanesi 
de, tarihsel tecrübelerin eksik l iğ idir. 

Olayları nası l  değerlend i rdiğ imiz hakkında birkaç söz söylememe iz in 
verin .  Her şeyden önce şunu bel irtmek i stiyorum: öğrencilerin küçük bur
juva önyargı ları ne olursa olsun, on lar, müttefikler bulmanın zorunluğunu 
kabul etmektedi rler. a lkemiide öğrenciler şaşmadan işç i  s ın ıfiyle ve zenci 
y ığınlariyle bağ lantı lar  ku rmaya çal ışıyorlar. Henüz, kendi a ra larında ol
duğu g ibi ,  adı geçen öteki güçlerle de bir l ik ku rmanın esaslarını anlamı
yorlar. Işçilerin savaşına katı lma ları gerektiğ in i  ve kendi lerine özgü ütopik 
programlariyle işçileri kendi taraflarına çekmeyi denememeleri lôzım gel
d iğ in i  henüz an lamıyorlar. Ama öğrenciler g ittikçe daha akı l l ıca davranı-
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yorler. IJIkemizde Marksist teori gittikçe daha çok saygı görüyor. Bu yüz
den partimiz de çok geniş ölçüde ideolojik ça l ışma lar yürütmek zorunda
dır. Daha ş imdiden bu alanda önemli sonuçlar elde ettik. Gençlikle ilgili 
politik stratej imizde en büyük ağ ı rlığı. genç işçileri gençlik hareketinin 
yönetimine çekmeye veriyoruz. 

IJIkemizde öğrenci hareketini neden genell ikle yığınsa l  gençlik hare
ketlerinden ayırmadığımız herhalde şimdi daha iyi anlaşı lıyor. Pratikte her 
iki hareket de birbirine s ıkı sıkıya bağlıdır ve bizimle aynı amaçları. yani 
işçi gençliği örgütleme amaçlarını güden önemli öğrenci tabakalarını ken
dimizden yana kazanmadıkça. işçi gençliği başarıyla örgütleyemeyiz. Bunu 
sağlamak için. yeni örgüt biçimleriyle i lgil i  tecrübeleri toplamaya baş
ladık. 

Şimdiki halde. komünistlerle komünist olmayanlardan. öğrencilerden. 
işçilerden ve genç zencilerden bir Marksist gençlik örgütü kuruyoruz. Onü
müzde daha birçok sorunlar durduğunu. ancak ş imdi başarılar kazanmaya 
başladığımızı söylemeye lüzum yok sanırım.  Sendikaların  genç üyelerini 
de bu Marksist gençl ik  örgütüne a lmaya başladık. Bu üyeler. örgütlen
memiş gençleri toplamaya ça lışıyorlar. Bunun sonucu olarak sol yönelimli 
önemli öğrenci gurupları bu örgütü destek/iyorlar ve hatta bizimle birlikte 
bu örgütleme kampanyasına katı labilmeleri isteğiyle bize başvuruyorlar. 
Bunla r. işçilerle yaptı kları buluşmalarda. işçilerle i l işkilerini değiştirmeye. 
işçi sorunların ın  özünü anlamaya ve işçilerin savaş ruhunu benimsemeye 
başladılar. Biz genç zencileri bu Marksist gençlik örgütüne sokmak için de 
çal ışmalarım ızı artırdık. Bugün bu örgüt. Amerikan sol hareketinde hem 
zenci gençliğ i .  hem de beyaz gençliği kapsayan tek örgüttür. 

Son olarak. üzerinde tartışmamızın faydalı olacağını  düşündüğüm bir
kaç genel veriye değinmek istiyorum. 

Birincisi. bana göre. dünya sahnesinde kuvvet dengesindeki değişme. 
küçük burjuvazinin sola yönelmesi sonucunu doğurmuştur. Bana kal ı rsa. 
işçi sın ıfı n ın ideolojisi olan Marksizm-leninizm için yürütülen savaşı yeni bir 
düzeye yükseltmek gereklidir. Işçi sı nıfı saflarına giren ve objektif olarak  
kapitalizme karşı yönelen toplum tabaka ları .  bu  harekette işçi sınıfın ın 
rolünü kavramadıkça. işçi sınıfına destek olamazlar. Bize göre. gençliğin 
ve özellikle öğrencilerin ideolojik sorunların ın  nasıl çözüleceği hakkında 
ayrı ayrı partiler a rasında mutlaka tecrübe teatisi yapılması zorunludur. 
Gençl i k  a rasındaki çal ışmaların  genel stratejik yönünü. öğrencilerle öteki 
gençlik gurupları a rasındaki ilişkiler sorunu ile birlikte tartışmak isterdik. 
Gençlik a rasında yürütülen ça lışmaların  yeni örgüt biçimleri sorununu 
konuşmak da yararlı olurdu. Somut olarak  düşündüğümüz. gelişmiş kapi
talist ü lkelerde sosya lizm uğrunda çaba gösteren gençlik yığınlariyle komü
nist gençlik a rasındaki ilişkilerdir. Ve nihayet üniversitelerde yapısal 
reform sorununu tartışmak da önemlidir. 
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Dünya komünist hareketinin birliği 
ve emperyalizmin harp politikası 

Vitold Yorosinski 

i. 

Harp problemleriyle i lg i l i  Marksist-leninist goruş, si lôhlı çatışmaları 
sosyal sebeplere bağlar. Bu görüş daima önemli bir rol oynamıştır. Şu da 
söylenebi l ir  k i ,  harplerin, a ncak belirli toplumsal i l işkiler içinde mümkün 
olduğunu bel i rten tez, Marksist harp teoris in in felsefi bakımdan geniş 
ölçüde an laşı lmasında çık ış noktası olmuştur. Marksizm, harbin i nsan l ı k  
hayatında «normal .. veya kaçın ı lmaz bir olay olduğuna dair  yüzyı l lardan 
beri ve ş imdi  de yayı lagelen fikirlere daima karşı çıkmışt ır. Harp, her 
zaman, bel irl i toplumsa l i l işkiler sisteminin bir sonucudur. Uygar toplumun 
bütün tarih i  boyunca harpler o lmuştur. Buna rağmen, Marksist teori, har
bin, i nsan bünyesine, insan ruhuna özgü unsur deği l, tarihi bir olay oldu
ğunu ispat etmektedir. Harbi bel i rl i  sosyal sebepler doğurmaktad ı r. Bu 
nedenlerin ortadan ka ldırı lması, harbin toplumsal hayattan uzaklaştın l 
mas ın ı  sağlıyacaktır. 

Marksizme-leninizme göre, s i lôhl ı  çatışmalara sebep, ü retim araçları 
üzerindeki özel mülkiyet ve ona uygun toplumsal i l işkilerd i r. Bunlar, gerek 
sınıfla rın, gerekse ulusları n  çıkarları a rasında köklü çelişmeler yaratmak
tadır. Harpler, işte bu çelişmeleri n ifadesidir. Sınıfsal çıkarlar  ve çatış
malar harblerin sadece genel şartla rıd ı r. Çıkarlar arasında meydana gelen 
içinden çıkı lmaz somut durumlar, belirli devrelerde ve ulusla ra rası i l iş
kilerin bu devrelere uygun aşamalarında ortaya çıkan çelişmeler harb
leri n, doğrudan ve daimi  sebeplerid i r. Şunu da i lôve edelim ki , bunlar, 
çoğu zaman, propaganda a macı i le  ön plana atılan uydurma nedenler 
ve a ldatıcı gerekçelerle maskelenmektedi r. 

Marks, harblerin sosyal-sı nıfsal koşul lariyle i lg i l i  görüşe dayanarak, 
bütün si lôhl ı  çatışmaları toplumsal  hayattan tamamiyle uzaklaştı rmak için 
yürünecek genel yolu göstermiştir. Marks şunları yazmıştır: «Ulusların  ger
çekten birleşebi lmeleri için ortak çıkarları olması gerekir. Çıkarların ın  
ortak olabilmesi iç in  de, mevcut mülkiyet i l işkilerin in ortadan kald ırı lması 
şarttır, çünkü bu mülkiyet i lişkileri bir takım u lusları n  diğer bi r takım 
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u luslar tarafından sömürülmesini mümkün kılan şartla r yaratmaktad ı r  . . •  

Proletaryanın burjuvaziye karşı zaferi. aynı zamanda. bugün halklar ara
sında düşı:nanlık yaratan her türlü u lusal ve sınai çatışma ların ortadan 
kaldıra lması demek olacaktır.» 

Sosyalizm ancak bazı memleketlerde zafere ulaşmıştır. Harp tehl ıkesi 
henüz tamamiyle ortadan ka lkmış değ i ld i r. Bu tehl i ke. yalnız özel mülki 
yete ve sömürücülüğe dayanan toplumsal düzenin bütün dünyada yoke
d i lmesiyle ortadap kalkacaktır. O zamana kadar. yeryüzünün önemli bir 
kısmında uzlaşmaz (antagonistik) sınıflı toplumların mevcudiyeti ve bu 
toplumların yürüttükleri siyaset. somut durumlarda. bazı  sosyalist ü lkeler 
a rasındaki i l işki ler üzerinde dahi o lumsuz etki yapabi l i r. 

Ozel mü lkiyetin ve uzlaşmaz sınıfların yokedi lmesi. u lusla r a rasında 
bütün çelişmelerin otomatik bir su rette ortadan kalkmasını sağlamaz. Bu 
çelişmelerin yok edi lmesi için gerekli maddi zemin. ancak sosyal ist 
düzende. üretim güçlerini yüksek b i r  gelişme düzeyine u laştırmak ve bütün 
ha lkla rın ihtiyaçlarını en geniş ölçüde g iderme imkanlarını sağlamak 
suretiyle hazı rlanacaktır. Ne var k i .  ü retim güçlerinin gel işme düzeyi düşük 
kaldı kça. bel ir l i  pol it ik şartla r içinde eski uzlaşmazl ı k  (antagonizm) ve 
düşmanl ık  yeni baştan canlanabi l i r. Marks. bunu öngörmüş ve ü retim 
güçleri hızla kalkınmadıkları takd i rde. hatta sosyal i st devrim zafere ulaş
mış  olsa bi le ancak yoksu l luğun geniş ölçüde yayı lmasına tanık ola bi le
ceğ imizi beli rtti kten sonra şöyle demişti : "Yoksul luk aşırı bir hal a l ınca. 
gereklı ihtiyaç maddelerini sağ lamak için yeni baştan mücadeleye g iriş
rnek gereki r. Bu da. netice it ibariyle. eski durumun olanca rezi l l iğ i  i le 
tekrer geri dönmesi demekti r.» 

Sosyal i st devrimin geçmişte ekonomik bakımdan geri ka lmış bazı ü lke
lerde gerçekleşmesi olayı. belirfi politik şartlar içinde (ki Çin Halk Cum
huriyetinin örneği bunu teyit etmektedir). gerek onların i ç  durumu üzerine. 
gerekse diğer gel işmiş sosyal ist ü lkelerfe i lişki leri ne etki göstermektedir. 
Çağdaş durum. bizlerden Marks. Engels ve Lenin teorisine göre hareket 
ederek. dünya anti-emperya l ist savaş cephesini organize etmemizi. teoriyi 
p ratikle bağlamamızı  istiyor. Barışı koruma savaşı. emperyalizmi saldır
ganl ı k  faal iyetlerinden vazgeçirtmek için yürüttüğümüz savaş. bizlerden. 
son yıl ların tecrübesini genelleştirmem izi istiyor. Savaşımızda elde edi len 
pratik tecrübenin kazandırdığı yenilikleri ve değerleri benimseyen Mark
sizm-Leninizm teorisi bu savaşta bize kı lavuzluk  ediyor. Bu pratikte te c
rübeden elde edi len sonuçlar  nelerd i r? 

Son zamanlarda u luslara rası i l işki lerde gerg inliğin bir hayli artmış oldu
ğunu herkes açıkça görüyor. Ama Amerikan emperyal i stleriyle müttefikleri 
tarafından yaratı lan uluslararası gerginl ik el imizdeki faal iyet imkanlarını 
azaltmıyor. Bel l ibaşl ı  sonuş. işte budur. Odevi miz. harp tehl ikesine ve 
emperyal i stlerin saldırganlığ ına karşı yürütülen savaşı her bakımdan kuv
vetlendi rmek için eldeki imkanlardan ustaca faydalanmaktı r. 

33· 503 

TÜSTAV



Sosyal ist ü lkelerin ekonomik başarı ları, hareketimizin önemli bir dayana
ğ ıd ı r. Bu başarı lar, sosya list ü lkelerin savunma yeteneklerine doğrudan 
doğruya etki yapan ve emperyal ist saldırganı  geriletecek olan ortak bir 
savunma gücü meydana getirme imkôn lar ın ı  sağlamaktadır. Sosya list 
ülkelerin savunma gücünü ve Varşova Antlaşması çerçevesi i çi nde ü lke
lerimizi Sovyetler Birl iğ iyle birleştiren kardeşçe bağlarım ızı takviye et
mekle, barışsever kuvvetlere yard ım ediyor, dünyada barış ın korunması 
için sağ lam bir zemi n  meydana getiriyoruz. Emperyal izm, sosyal ist cep
heyle barış içinde yapmakta olduğu yarışı kaybetmeye mahkumdur. Çünkü 
sosya l ist cephe, yığınların yaratıcı güclerini sefeber etmek, daha hızl ı  bir 
ekonomik kalkınma sağ lamak ve bütün sosyal problemleri daha kesin bi r 
şeki lde çözmek bakım ıarından emperya lizme kıyasla çok üstün yetenek
lere sahiptir. Emperyalizm, insanl ığa karşı cinayetlerin en korkuncunu 
işlemeye, bundan sonra kurtarı lması mümkün o lmıyan ı  kurta rmak ve tari
h i n  önüne geçilmez gidişini durdurmak maksadiyle, global bir dünya 
harbi kundaklamaya hazırd ı r. 

Hiç şüphe yok ki, Amerikan emperya lizmin in  durmadan artan saldırgan
l ığ ına rağmen halk lar son yı l larda dünya çapında bir s i lôhl ı  çatışmaya 
sürüklenmedi lerse, bunun en başta gelen sebebi, bir yandan dünya sos
yalist sistemin in barışsever politikası ve durmadan a rtan kudreti (her şey
den önce Sovyetler Birl iğ in in savunma kudreti), diğer yandan da bi rçok 
kapital ist ü lkede ve gelişen memleketlerde devrimci ve demokratik güç
leri n aktif mücadeleleridir. Sovyetler Birl iğ in in ve bütün sosyalist sistemin 
ekonomik, bi l imsel-teknik ve savunma güclerin in  artması, emperyal izmin 
dünya çapında harp kundaklama çaba ların ı  boşa çıkartmıştır. 

Sosyalizme ve mi l l i  kurtuluş hareketine karşı yöneıti lmiş olan Ameri kan 
stratej isi çoktanberi mahal l i  harbler yolunu izlemektedir. Bu siyaset, yen i  
b i r  dünya harbi tehl i kesin i  g ittikçe artı rmakta ve  aynı zamanda emper
yalizmin zayıfl ığ ın ı  ortaya koymaktadı r. Bu mahal l i  harblerin gidişi emper
yalistlerin barbar karakterini gözler önüne sermekte ve onun, ,mahal l i  
harblerle de amacına u laşamıyacağ ın ı  bütün dünyaya açıkça göstermek
tedir. Diğer önemli sonuç da budur. 

Sosyal ist ü lkeler ve dünya kamu oyu tarafından desteklenen kahraman 
Viyetnam halkı Amerika Birleşik Devletlerin in  muazzam harb manikesine  
başarıyle karşı koymakta ve zaferler kazanmaktadır: ısra i l  saldırganla
rın ın  öğünmelerine rağmen apaçık görülüyor ki, on lar, geçen yı l ı n  Haziran 
ayında yaptıkları a lçakça saldırı sonucunda işgal ettikleri Arap toprak
ların ı  uzun zaman ellerinde tutamıyacaklardır. Işgal ettikleri bölgelerde 
d i renme hareketi n in  şiddetlenmesi, saldırganın günden güne artan b i ı  
sertl i kle k ınanması ve sosyal ist ü lkelerin aktif tutum ları karşısında saldır
ganlar, eninde sonunda geri çeki lmek zorunda kalacaklard ı r. 

Bugün kapita l ist ü lkelerde ve özgürlüklerine kavuşan büyük toplumsal 
güçler, emperya lizme karşı mücadeleye katı lmaktadır. Emperyalist harb
lere, özel l ikle Viyetnam ve Yakın Doğu harblerine karşı bütün dünyada 

504 

TÜSTAV



kaba ran geniş nefret ve protesto da lgasından fayda lanarak. kamu oyunu. 
emperya lizme karşı daima uyanık bulundurmak. çağdaş komünist hare
ketinin öneml i  ödevidir. Mahal l i  harblerle. kökleri kapital ist sistemde 
bulunan sebeplerden dalayı patlak veren diğer bütün harbler ve si lôhlı 
çatışmalar a rasında karakter itibariyle hiçbir fark yoktur. Emperyal istlerin 
harpei l ik  eylemleri karşısında toplumun duyduğu i nfia l i  harbin gerçek 
nedenleri üzerine yönelmiş bir kuvvet haline getirmek için en etki l i  çare. 
emperya lizmi eleştirmek ve emperyalistlerin eylemlerin in a rd ında g izlenen 
gerçekleri açıklamaktı r. 

i i .  

Dünya komünist hareketindeki ayrışma. bugün emperyalizm davasını 
kolaylaştıran ve hattô ona saldırgan siyasetini devam etti rme imkônın ı  
veren bir  faktördür. Barışın korunması uğrunda faal savaş yürütülebilmesi 
için bütün i lerici güCıeri n anti-emperyalist cephede bi rleşmeleri şarttır. 
Bu ödevin yerine geti rilmesinde başlıca rol. Marksizm-leninizmin ortak 
fikir temeli üzerinde birleşmiş komünist ve işçi parti lerine düşmektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerin in  emrinde bulunan ve onun tarafı ndan 
yönetilen emperyalizmin uluslararası gücleri ve gericiler. bütün dünyada 
sosyalizme ve m illi kurtuluş hareketine karşı genel bir stratej in in çerçe
vesi içinde ortaklaşa faaliyet yürütüyorlar. Emperya lizmin genel stratejisine 
tek cevap. ancak. sosyalist ü lkelerin ortak stratejisi ve bütün devrimci. 
demokratik güçlerle m i lli kurtuluş hareketi arasında ahenkli bir eylemdir. 

Ilk sosyalist devrimin zaferinden sonra geçen 50 yıl boyunca devrimci 
ve anti-emperyalist güclerin uluslararası dayanışması ve ortak eylemi. 
komünist hareketin in bi r  tüm olarak başlıca kuvvet kaynağı olmuştur. Sos
yalizm düşmanların ı  en çok korkutan şey de bu birl i k  ve dayanışmadır. 
Gericiler ve sermaye. daima bu birl iği ve dayanışmayı sarsmaya olanca 
kuvvetleriyle çabalamışlard ı r. 

Gelişmenin her aşamasında komünist hareketinin hedefleri ve ortak 
eylem şekilleri az veya çok başariyle. somut duruma uyduru lorak  örgüt� 
lenmiştir. 

Komünist hareketin ilk gelişme döneminde. özel l ik le Birinci Dünya Har
binden sonra Avrupada devrim fı rtınasının kopmak üzere olduğu s ıralarda. 
Komünist Enternasyonali .  bütün hareketin yönetim merkeziydi. 

G ittikçe daha çok gelişen komünist hareketi her memleketin konkre 
durum ve şartlarına uygu n  ve tamamiyle kendi başına mücadele edebi le
cek derecede olgunlaştı. i kinci Dünya Harbi y ı l larında komünist partileri. 
m i l l i  ve devrimci antifaşist savaşın güç ödevlerini kendi başlarına çözü
yorla rdı .  O yı l larda komünist hareketi yöneten uluslararası teşkilôt 
(Oçüncü Enternasyonal) eskimişti ve tasfiye edilmesi gerekiyordu. Fakat bu 
yüzden komünist hareketi zayıflamadı.  tam tersine. b irçok memleketlerde 
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gücünü art ırdı .  O zamanlar devrimci kuvvetlerin birl ik  ve dayanışmaları 
harp meydanlarında ve geril la savaşlarında çelikleşiyordu. Daha sonraki 
y ı l la rda bu birl ik ve dayanışma, faşizm ve emperya lizme karşı yürütülen 
ortak ey lemlerde, yeni doğan sosya list ü lkelere, işçi sınıfına ve dünyanın 
her tarafında yeni yeni bölgeler kapl ıyan mi lli kurtu luş hareketine yapılan 
kardeşçe yardımlarla sağlamlaşıyordu. 

ikinci Dünya Harbinden sonra u luslara rası komünist hareketinin yine bir  
tek merkezden yöneti lmesi tecrübeleri yapı ldı ,  fakat bi r sonuç vermedi. 

Yeni sosya list devletlerin kudretlerini artırdık ları sosyal ist sistemin in
sanlığın üçte birini kucaklad ığ ı  ve dünyanın her köşesindeki hemen hemen 
bütün memleketlerde, çeşitli şa rtla r altında faal iyet yürütmekte olan kom1i
nist partilerin savaşı bugünkü dünyanın çehresini harakterize eden başlıca 
faktörlerden biri hal ine geldiği son on yıl içinde, komünist hareket prati
ğ ine u lusla ra rası görüşmeler ve dayanışma toplantıları g i rdi .  

Komünist ve işçi partilerinin u luslara rası toplantıları ş imdiki şartla r 
içinde en elverişli fikir teatisi formlarıd ı r. Ayni zamanda bunlar, ortak 
çıkarlar ve ortak mücadele amaçları zemini, enternasyona lizm prensipleri 
ve bu toplantı la ra katılan partilerin bağımsızlı klarına saygı gösterme 
temeli üzerinde, ortak stratejiler a rasında bir ahenk yaratı lması için de 
son derecede uygundurlar. 

Uluslara rası danışma toplantı larında, bunlara katı lanların bütün sorun
lar üzerinde tam bir fikir birl iğ ine varmaları asla şart olarak öngörülmez. 
Aslında böyle bir şey realiteye de hiç uygun değ i ld i r. Bütün dünyada yeni 
yeni ü lkelere ve yeni yeni bölgelere yayılan, sınıfsal ve sosya l muhtevasını 
koruyan sosyalizm, her zaman, her ü lkenin tarihi şartla rına organik su rette 
bağl ı  konkre mi l li şekil ler a lmaktadır. Bundan dolayı dünyanın çeşitli yer
lerinde faaliyet yürüten, kendi ü lkelerinin toplumsal ve u lusal şa rtları ve 
politik hayatına iyice nüfuz eden parti ler, ödevlerini konkre duruma uygun 
şekilde çözüp yürütmekte, savaşlarının amaçlarını kendileri tayin etmekte
dirler. Sosyalizm kuruculuğu s ırasında uygulanacak mücadele taktiği ve 
mi l l i  yol a raştırı l ı rken türlü türlü şartlar ve tecrübelerin doğurduğu çeşitli 
görüşler ve çözüm yol ları ortaya çıkar. Fakat bunlar, ortak düşman olan 
dünya emperyalizmine, onun saldırganlık ve harb siyasetine karşı ortak 
savaş yürütmenin gerekli ve mümkün olduğu sorununu asla geri plana 
itmemelidir. Ostel ık, komünistlerin mi l l i  siyasetindeki bu farkl ı l ı k  onların 
u luslara rası siyasetlerinde oldukça geniş bir b i r l ik  kurma ları iç in şartlar 
hazırlamaktadır. Bu böyledir, çünkü bütün komünist ve işçi partilerinin 
esas amaç ve çıkarları hepsinin ortak amaç ve çı karlarıd ır, bugün her 
b irinin başarısı, sosyalizm ile emperyalizm arasında dünya çapında yürü
tülen savaşın sonuçla rına her zamankinden daha fazla bağ l ıd ı r :  Emper
ya lizme karşı yürütülen savaşın ortak stratejisini ve sosyalizm güçleri 
a rasındaki karş ı l ık l ı  i l işki lerin konkre şekillerini tespit ve tayin ederken, 
bütün partilerı bi rleşti ren yönlere, onları ayıran noktalardan kıyas kabul 
etmiyecek derecede büyük önem verilmesi ıôzımdır. Emperyalizme ve 
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emperya lizmin sebep olduğu saldırganl ık harblerine karşı mücadele yürüt
mek. bizim ortak ödevimizdir. 

Gerek sosya lizmin kuruluş yolları .  gerekse i ktidarı ele geçirmek için 
uygulanan savaş metotları üzeri ndeki görüş ayrı l ık ları .  komünistlerin güc
lerin i  emperyalizme karşı savaşta birleştirmelerine engel olmamal ıdı r. 

Bi l indiği gibi komünistler. eşit haklar prensibine dayanarak. bütün anti
emperya l ist güclerle mümkün olduğu kadar geniş bir işbirl iği yapmaya 
gayret etmektedirler. Fakat kanaatimizce onlar. anti-emperya l ist savaşın 
problemleri üzerinde kendi ortak görüşlerini önceden tespit ve tayin 
etmelidirler. 

Danışma toplantısına katı lmış olmakla hiçbir partin in  bağ ımsızl ığ ı  kısıt
lanmaz veya herhangi bir karar kendisine zorla kabul ettirilemez. Böyle 
bir danışma toplantısı. ne şu veya bu partiyi k ınamak. ne de şu veya bu 
partin in siyasetin i  i ncelemek amacını güdebi l i r. Komünist ve işçi parti
lerin in  Şubat-Mart 1968 danışma toplantı lariyle i lgi l i  olarak yayın lanan 
bi ldiride şöyle deni liyor :  "Dan ışma toplantısı şu temele dayanmaktadır :  
Bu toplantı nın amacı. komünist hareketin i n  birliği n i  sağ lamlaştırmak. 
emperya lizme karşı. halkların mi l li ve sosyal kurtuluşu için. bütün dünya 
barış ı  uğrunda savaş yürütmek üzere. bütün sosyal izm ve demokrasi kuv
vetleri arası ndaki birl iğ in  güclenmesine yard ım etmektir. Danışma top
lantısı. gelecek danışma toplantıs ın ın  gündemiyle i lgi l i  teklifleri i nceledik
ten sonra gündeme tek bir sorunun a l ınması gerektiği kanaatine varmıştır :  
Bu da .  şimdiki aşamada emperyalizme karşı yürütülen savaşın ödevleri ve 
komünist ve işçi partileriyle bütün anti-emperyalist güçleri n faaliyet bir
l iğidir.» 

Her komünist ve işçi partisi kendi işçi sın ıfı ve halkı  önünde sorumluluk 
taşır. kendi ü lkesin in. ç ıkar ve emellerini temsi l  eder. kendi siyasi yolunu  
kendisi tayin eder. Ama her partin in  siyasetinde ifadesini bulan bu  çıkar 
ve emeller hiçbir zaman ayrı. tecrit edi lmiş. ve özell ikle uluslararası çapta 
sosya lizmi n  çıkarlarına. emel ve amaçlarına aykırı olarak ele a l ı namaz. 
Emekçilerin u lusal ödevleri u luslararası ödevlerden ayrı lamaz. Her par
t inin savaşı yalnız kendi memleketindeki toplumsal ve siyasal kuvvetler 
oran ına değ i l. aynı zamanda u luslararası o landaki kuvvetler oran ına. iki 
sistem arasındaki çatışma lara. sosyalizm i le kapital izm arasında dünya 
çap ında yürütülen ve bütün insan l ığ ın  hayatını kapsayan güclü ve çok 
yönlü yarışmaya ve savaşın g idiş ine de bağl ıd ır. 

Ne savaş taktiği  i le ve ne de sosyalizm kuruculuğu metotlariyle i lg i l i  
sorunlar üzerindeki görüş ayrı l ı kları. u luslararası çaptaki sorumlu luktan 
kaçmayı ve her ne suretle olursa olsun mi l l iyetçi l ik mevzi lerine düşmeyi 
asla mazur gösteremez. Bugün komünist hareketi n in birl iğini .  savaş kabi
liyeti n i  ve ideoloj ik gücünü tehdit eden başlıca tehl ike. mil l iyetçi l iktir. 
Bundan dolayı. Marksizm-leninizm ideolojisiyle bağdaşmıyan mi l l iyetçi l iğe 
karşı savaş. dünya komünist hareketi birl iğ in in  ve u luslararası sosyal izm 
güçlerin i  birleştirmen in  temel şartıdır. 
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Büyük Oktobr Sosyal ist Devrim in in SO-nci yı ldönümü dolayisiyle Mosko
vada, Kongreler Sarayında konuşan Vladislav Gomulka yoldaş şöyle dedi: 
«Ayrı ayrı komün ist parti lerin in sosya lizm mücadelesi metodları ve hattô 
uluslararası durumun gelişmesi perspektifleri sorunu üzerindeki görüş 
ayrı l ıkları ,  en öneml i  olan şeyi, yani onların emperyalizme karşı enter
nasyonal b i rl iğ in i  sa rsacak halde deği ld ir  ve olmamal ıd ır  . . .  Büyük bir 
h ız la devam eden si lôhlanma yarış ın ın barış için g ittikçe a rtan b i r  tehl ike 
teşkil ettiğ i ,  emperya listler tarafı ndan halkların kurtuluş savaşını dur
durma çaresi ola rak mahal l i  harblere başvurulduğu günümüzde, bütün 
sosyal izm gücleri arasında enternasyonal işbirl ik, her komünist partis inin 
gerek u luslara rası, gerekse mi l li ödevlerin in gerekti rd iğ i  son derece önemli 
b i r  zorunluktur. 

Polonya Bi rleşik Işçi Partisi, komünist ve işçi partilerin in yeni bir da
nışma toplantısı yapmaları tarafl ıs ıdır. Şuna inanıyoruz ki, bu danışma 
toplantısı, halkların özgürlük, demokrasi, barış ve sosyal izm uğrunda 
yürüttükleri savaşta bütün anti-emperyal i st güclerin b irleşmesine yard ım 
edecektir.» 

Emperya l izmin saldırganl ık siyaseti u luslararası gergin l iğ in ve harp teh
likesin in  başlıca kaynağ ı olmakta devam ediyor. Dünya"ın çeşitli yerle
rinde tutuşturulan harbin alevleri her an bütün dünyayı sarabi l i r. Emper
yalizmi n  başlıca saldırgan kuvveti Amerika Birleşik Devletlerid i r. Bu devlet 
dünyaya hôkim olma emelinden vazgeçmiş deği ld i r  ve emperyalizmin 
jandarmal ık  rolünü oynamaktadı r. Amerika Birleşik Devletlerin in  Avru
pada en sadık müttefiği Federal Almanya Cumhuriyetidir. Bu devletin 
i ktidar çevreleri, hudutları değiştirme amacını güden eski siyasetlerine 
yeni şeki ller alt ında devam etmektedirler. Federal Almanya Cumhuriye
tinde sosya list ü lkelere karşı nefret ve i ntikam sloganları geniş ölçüde 
yayı lmakta, yeni bir Hitlerizm teh l i kesi durmadan a rtmaktad ı r. Baden
Vürtenberg'de yapı lan son seçimlerin neticesi bunu gayet açık göstermiştir. 

Bon siyaset in in sivri ucu, ilk işçi-köylü Alman devleti olan Demokratik 
Almanya Cumhuriyetine yönelti lmiştir. Bon hükümeti, Almanyanın yeni 
baştan emperyalizm temel leri üzerinde bi rleşmesini gerçekleştirmek ama
ciyle, Demokratik Almanya Cumhuriyetini ,  doğal müttefikleri olan sosya
l ist müttefiklerinden ayırmaya çabalamaktad ı r. 

Bunlar, gövdeden kesi l ip ayrı lmış bir başın hu lya larından başka bir  şey 
deği ld ir. Fakat, böyle olmakla beraber, sosyal ist ü lkeler, Alman mesele
siyle i lgi l i  siyasetlerinde s ıkı bir b i rl i k  içinde olmal ıd ırlar. Bu problemler 
karşısında, u lusla rarası komünist hareketinin, ulusla rarası kuvvetler oranın ı  
ortaklaşa değerlendirmesi, emperyal ist saldırganl ığın ı  önlemek iç in sos
ya l ist, i lerici ve barışçı güclerin ôzami derecede birleşmelerini sağl ıyacak 
dünya çapında ortak bir siyaset bel i rlemesi büyük bir önem kazanmak
tad ı r. 

Barışı koruma sorunu, çağ ım ızın i kinci önemli meselesi olan «Oçüncü 
dünya» dediğimiz ü lkeler halkların ın ,  tam bağı msızl ı k  ve egemenl ik  uğ-
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runda. sömürgeci l ik  zamanından ka lma ekonomik geri l iğ in giderilmesi ve 
emperya l izmin. Afrika. Asya ve lôtin Amerika ü lkeleri halklarının boyun
Iarına takmaya ça lıştığ ı yeni sömürgeci l ik  zincirleri nden kurtulmaları için 
yürüttükleri savaşla sıkı sıkaya bağ l ıd ır. 

1945-1960 yı l ları arasında sosyal ist sistemin meydana gelmesi ve dina
mik bir h ız la gelişmesi sonucunda kuvvetler arasındaki oran ın değişmesiyle 
gücü a rtan mi l l i  kurtuluş hareketi. sömürgeci l iğin çökmesine ve birçok yeni 
devletlerin doğ masına yol açtı. Geçmişte ekonomik  ve kültürel bakımdan 
geri kalmış ve gelişmemiş olan bu yeni devletlerin çoğunda tecrübeli 
kadrolar yok. Bundan dolayı onlar. bi rçok bakımdan eskiden olduğu g ibi. 
hôlô sömürgecilere bağ ıml ı  durumdadır. Bugün bu devletler büyük güç
l üklerle karşı laşmakta . emperyalist devletlerin ve öncel ikle Amerika Bir
leşik Devletlerin in yeni sömürgeci l iği altına düşmek tehl i kesiyle yüz yüze 
bulunmaktadıria r. 

Sömürge bağıml ı l ığ ı  tasfiye edilmiş olmasına rağmen. az gelişmiş ü lke
ler hôlô u luslara rası monopolleri n sömürüsü a ltında bulunuyor. Bir taraf
tan da. sanayileşmiş kapita l ist ü lkelerle sosyal ist o lmıyan geri kalmış 
ü lkelerin ekonomik seviyeleri a rasındaki nispetsizl ik a rtıyor. Sermayenin 
büyük kaleleriyle (ki bunlar kapita l ist dünyadaki i nsanla rın  üçte birin i  
kapsodıkları halde. bütün kapitalist ü lkelerde ü retilen mi l l i  gelir in beşte 
dördüne el koyuyorlar) öteki sömürülen ve durumları h iç de elverişli olmı
yan. geri l ik. sefalet ve cehalet iç inde bocalayan devletler arasındaki çeliş
meler gitti kçe derinleşiyor. Bu çel işmelerin eski toplumsal düzen çerçevesi 
i çinde ortadan kaldırı lmaları çaresi bulunmuyor. Emperyal izm bu memle
ketieri kendi egemenliği altında tutmak için s ık sı k si lôha sarı l ıyor ve 
isteklerini onlara kabul ettirmek i çi n  çeşitli yollara başvuruyor. 

Birçok devletlerde bir  yandan i lerici. sebatlı yurtsever güçler ve diğer 
yandan kendi sınıfsal çı karla rın ı  gözönünde bulundura rak  emperya l ist
lerle an laşmaya ve hattô düpedüz işbirl iği yapmaya hazır olan gerici güc
ler arasındaki sosyal iç çel işmeler durmadan artıyor. Bundan dolayı i ç  
mücadeleler şiddetleniyor ve çok defa sürekli politik buna l ımlara ve  açık 
s i lôhl ı  çatışmalara sebep oluyor. 

Genç devletlerin bi rçoğunda mi l l i  kurtuluş hareketi. yurtsever güçler. 
gerçek egemenliği sağ lamak. bu egemenl iği yeni sömürgeci l ikten koru
mak. ü lkelerinde özgür  ekonomik ve kültürel gelişmeyi güven altına a lmak 
iç in  Sovyetler Birl iğiyle ve öteki sosya l ist ü lkelerle işbirl iğ in in ve onlar 
tarafından desteklenmenin şart olduğu sonucuna varıyorlar. Kapital ist 
ü lkelerde proletarya ile öteki emekçi tabakalar tarafı ndan yürütülen anti
emperya list savaşın "Oçüncü Dünya .. halklarının mi l li ve sosyal kurtuluşu 
için oynadığı o lumlu rol de gittikçe daha açık olarak anlaşı l ıyor. 

Bu durumda sosyal ist güc!er tarafından m i l li kurtuluş hareketine yapı
lan yardım ve yeni sümürgeci l iğe karşı savaşan ü lkeleri n desteklenmesi 
ve aynı zamanda. kendi memleketlerin in  bağ ımsızl ığı ve i lerici gelişmesi 
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uğrunda yürütülen savaşların ön safları nda yer atan komü nistterin rolü 
özel bir önem kazanmaktadır. Gelecek danışma toplantısı devamınca 
komünist ve işçi parti lerin in sesi. Asyada. Afrikada ve Lôtin Amerika 
ülkelerinde yüz milyonlarca i nsan arasında geniş yankılar uyandıracaktır. 

Eğer komünistler u luslara rosı komünist hareketi güçlerini bi rleştirebi l i r
lerse. barış  ve halkların özgürlüğü mücadelesinde kendilerine düşen ödevi 
yerine getirmi ş  olacaklard ı r. Bu temel gerçeği anlamış olmamız. bizi bütün 
ça lışmalarımızda şevklendirmektedir. 
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ısrail-Amerikan işbirliği eylemde 

Saliba Hamis 

Orta Doğu bölgesinde yeni bir s i lôhl ı  çatışman ın  saatli bombasın ın 
uğursuz tik-takları işitil iyor. isra i l -Arap devletleri i l işki lerinde görülen kar
maşık ve şiddetli bunal ım ş imdiyedek zayıflomamış, tom tersi ne daha do 
ş iddetlenmiş ve ciddi bir teh like hal ine gelmişti r. önü a l ınmadığı takdirde, 
bu teh l ike bütün dünya barışın ı  tehdit edebi l i r. 

Emperyalizm, ısra i l in  aş ırı eği l iml i  yönetici çevreleri g ibi genç bir ortak 
yetişti rmek ve böylece Arap halklarının u lusal kurtu luş hareketini boğma, 
aktif bir .. soğuk harp" merkezi kurma, Sovyetler Birl iğine ve Orta Avrupa 
sosyal ist ü lkelerine karşı bir sıçrama tahtası meydana getirme plônlarını 
gerçekleştirme yolundaki yen i  sergüzeştleri için koşul lar hazırlamak sure
tiyle Yakın Doğuda gerginl iğ i  şiddetlendiriyor. 

israi l ,  Batı l ı  devletlerin ,  özel l ikle Birleşik Amerika emperyal ist çevrele
rinin aktif ve geniş desteğiyle, Bi rleşmiş Mi l letler kararla rın ı  çiğniyerek 
Arap topraklarını işgale devam ediyor. işgal edilen bölgelerden kaçan 
Arap mültecileri akın ın ın ardı a rası kesilmiyor. Bunları n  sayısı daimi  ola
rak a rtıyor ve her ay onbinlerce kişiyi buluyor. Bu göçmen akını ,  ı sra i l  işgal 
makamların ın  belirli politikasının plônlı olarak gerçekleşmesin in  bir sonu 
cudur. Bu  politika, işgal a ltındaki bölgelerde yaşıyon Arap halkı için 
dayan ı lması i mkônsız koşul lar yaratma ve Arap toprakları ndaki ohal iyi 
terör ve baskı a lt ında tutma hedefini güdüyor. Ortal ıkta huzursuz bir  
durum yaratmak  maksadiyle ateş-kes hattında her zaman kışkı rtma lar 
tertipleniyor. 

Birleşi k Amerika emperyalistleri yı l lard ı r  isra i l  m i litarizmine muazzam 
yatı rımlar yapagelmişlerdir. isra i l ' i n  Arap komşula rına karşı ş imdiki sal
d ı rganl ığı ,  Amerikan emperya l izminin genel stratejisin in  halka larından 
sadece biridir. Dünya petrol rezervlerin in  % 60- lna sah ip o lon ve Avrupa, 
Afrika, Asya u laştırma yol ların ın  kovşağında bulunan Yakın Doğu, bu 
stratej ide ön plôna a l ınan bölgelerden biridi r. israil aşırı l a rı i le Amerikan 
emperya l izmi a rası ndaki kötücül bi rl ik  bu temel üzerinde kurulmuş olup, 
varlığ ı n ı  ve faal iyetin i  devam ettirmektedir. 

Savunma Bakan ı  Moşe Dayan geçenlerde yaptığ ı  bir basın toplantı
s ında ,  isra i l  hükü metin in  çıkarloriyle emperyal izmin çıkarları n ı n  uygun 
olduğunu açıkça itiraf ederek şöyle demişti r :  .. Konıma göre, bizim için 
Yakın Doğuda Birleşik Amerikan ın  durumunu göçlendi rme politikası zorun
ludur. Amerika l ı ları n  Ordün'de etki lerin i  yitirmeleri bizim için elverişl i  
değ i ldir ... 
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Orta Doğuda sömürgeci l i kle emperyal izmin çıkarların ın  birl iği, ısra i l  
yönetici lerin in tehlikeli rolü üzerine ışık tutmaktadır. On lar  sadece Orta 
Doğudaki u lusal kurtu luş hareketi güçlerine ve i lerlemeye değ i l, aynı 
zamanda bütün dünyada barışa karşı bir politika izlemektedirler. ısra i l  
Başbakanı Eşkol 'ün 1 968 y ı l ı  Ocak ayında Ingi ltere Başbakan ı  Vi lson' la 
karşı laşması bu ortaklığı doğrulamıştır. Bu buıuşmada, Eşkol, «ingi l iz as
kerlerin in Basra körfezinden çekilmesi dolayısiyle duyduğu endişeyi» ifade 
etmiştir. 

Eşkol, 29 Ara lı k  1 967 tari h l i  «Ceruzalem Post .. gazetesine verdiği mülô
katta, Arap ü lkelerine karşı sald ı rın ın  örgütlenmesinde emperyalist çevre
lerin rolü hakkında şunları söylemişti r :  «Birleş ik Amerikaya üç yı l  önce 
yaptığ ım ziyaret, a ltı günlük harp sonucunda elde ettiğ imiz askeri zaferin 
temel lerini atmıştır ... 

«Altı günlük harbin» yarattığı feci durum,  resmi propagandanın isra i lde 
güya savunma için savaşın zorunluğu fikrini telk in ederek geniş çevreleri 
a ldatmağa muvaffak olduğunun bir del i l id i r. Resmi propaganda makinesi, 
memlekette, ha lk  arasında yığınsal harp psikozu körüklemesi hususunda 
kendisine verilen ödevi yerine getirmişti r. Birçok müfrit Arap nasyonal ist 
unsurların ın  şoven propagandasından da ustaca yara rlanan ısra i l  propa
gandası, harbe giriş i lmesinden yana i leri sürülen del i i lere dış görünüşte 
inandırıcı bir şekil vermiştir. Bu propaganda aynı zamanda kendi lerini h iç 
de fena maskelememiş olan ısra i l  salgıncı ve gericilerin in,  bel l i  b i r  dönem 
için, gerek ü lkede, gerekse yabancı ü lkelerde sempati görmelerine yar
dımda bulunmuştur. 

Gerçeklerin tahrifi, öteden beri emperyal izmin başlıca propaganda 
a raçlarından birid i r  ve başl ıca propaganda aracı olarak  kalmaktad ı r. Bu 
propaganda a raçları halk ların  uyanık l ığ ına karşı ustaca kul lanı lmaktadır. 

1967 HaziranındaKi harbin nitel iğini ,  ısra i l  yöneticilerin in «barışçı» niyet
lerini ifade eden resmi demeçlerin in ya da bazı Arap yönetici lerinin güt
tüğü politikan ın bel i rlediği açıktır. 

Harbin, zorlama araçları kul lanma yoluyla belli bir politikanın devam ı  
olması itibariyle, Arap-ısra i l  çatışmasının nedenleri nin, ısra i l  yönetici çev
releri tarafından izlenen emperyalist taraflısı siyonist politikan ın özünde 
a ranması gerekir. Bu politika, F i l istin l i  Arap halk ın ın u lusal ve tarihsel 
hakların ın  tamamen hiçe sayı lmasında, Birleşmiş Mi lletler' i n  Fi listin'in 
taksimiyle i lg i l i  kararı na uyulmasında, 1 948 savaşında mağdur edilen ve 
yurtlarından gaddarca kovulan Arap göçmenlerin in hakların ın  tümünün 
tanınmasında ifadesini bu lmaktad ı r. 

ısra i l  devleti nin kuru lmasiyle i lg i l i  B irleşmiş Mi l letler kararı n ın a l ı ndığı 
andan itibaren son yirmi y ı l  içinde cereyan eden olayla r kesin l ikle şunu 
gösteriyor ki, yüzyı l ım ız ın başından beri özgürlük için, sömürge esaretinin 
kaldır ı lması uğrunda ve Britanya protektorat statüsünün kaldırı lmasına 
karşı savaşmış olan Arap ha lk ın ın tarihsel hakları askeri zaferle yok edile
mez ve edi lmemelidir. 
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BütUn bu yı l lar içinde, ısra i l  Komünist Partisi , gerek Musevi halkının, 
gerekse Arap halkın ın  çıkarlarını savunmak i çi n  savaşıyor, bu i ki halkın 
meşru u lusal hakların ın  tan ınması yoluyla Fi l istin probleminin ôdi l  bir 
şekilde çözümlenmesinde ısrar ediyordu. Enternasyonal ist i lkelerine sodık 
kalan bu parti, isra i l  yönetici çevrelerini Fi l istindeki Arap halkın ın,  ve her 
şeyden önce Arap mültecilerin hakların ı  tanımaya zorluyordu. Sömürge
cil iğin ve geleneksel «oyır' buyur» politi kasın ı  uygul ıyorak ulusal düşman
l ığ ı  körükliyen emperyalizmin oyunla riyle karmaşık bir hale getirilen mil l i  
meselenin  çözümlenmesinde ısra i l  Komünist Partis inin başlıca hareket 
i lkesi bu idi. 

Yakın-Doğu bunalımımn niteliği ve kaynakları 

Vaktiyle, V. i. Lenin, b ir  harbin değerlendiri lmesi ıçın, onun gerçek 
sosyal muhtevasının dikkate al ınması, Marksizmin «Her harp konkre olarak 
değerlendiri lmel idir .. diyen en önemli hükmünün daima gözönünde bulun
duru lması gerektiğin i  belirtiyordu. 

ısra i l  yönetici çevreleri, Arap devletlerine karşı harp kundaklama iş inde, 
ısrai l in varl ığı ve güvenliğin in  tehdit altında olduğu fi krin i  değil ,  Arap 
kurtuluş hareketin in gelişmesin in emperyalizmin hayati çıkarlarını tehl i
keye düşürdüğü görüşünü kendilerine kılavuz edindi ler. Yakın-Doğu Arap 
halklarının ulusal kurtuluş hareketine karşı ısrail politikası ile emperya

lizm stratejisi arasında kurulan birlik, emperyalist/ere dünyanm bu kesi
minde saldırganlık planlarını gerçekleştirme yolunda ısrailden yararfanma 

olanaklan verdi. Evvelce olduğu g ibi ,  ş imdi de, Yakın-Doğuda başlıca 
çelişki, ulusal kurtuluş hareketi ve ilerici güçler ile emperyalizm orasındaki 
çel işkid i r. 

Son yirmi y ı l ın olayla rı, dünya emperyal izminin, Arap devletlerine karşı 
ısra i l  saldırganlığ ını kışkırtarak, bu ü lkeler halkla rı ve devletleri nin emper
yalizm in ezg isinden kurtuluş savaşına engel olmak istediğin i  ispatlamıştır. 

Orta-Doğuda 1 967 Haziranında yapılan savaştan söz edi l irken, onun 
nedenleri gösteri lmek gerekir. Bu nedenler Israi / in gerçek çıkarlarına 
yabancıdır ve doğrudan doğruya Arap halklarının kazanımla rına karşı 
yöneltilmiştir. 

ısra i l  yöneticileriyle emperyalizm a rasındaki birl iğin temel hedefleri, 
ısra i l  halkı a rasında şovinist ruhun derinleşmesine ve yayı lma emellerin in  
şiddetlenmesine hizmet eden siyonist hareketine emperya l izmin verdiğ i  
rolden de anlaşılmaktadır. 

Siyonist hareketin teorisyenleri, Tevrat'a dayanarak, tarihsel sı n ı rlar 
içinde Fil istin' in Isra ı le a it olduğunu iddia eden d insel teoriyi isti lôcılı
ğın tarihsel mazereti olarak gösterdiler. Israi l in kurucularından Ben-Gür
yon, 30 yıl önce Britanya Yasama Komisyonu'nda Filistin sorunu görüşü-
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lü rken yaptığı konuşmada : "isra i l in  kanunu Tevrat olacaktı r .. demişti. ısra i l  
devletinin kuru luşundan bu yana, siyonist amaçlar, politik ve askeri bi r 
etken olagelm iştir ve bu etken, emperya lizmin, Arap ulusal ku rtu luş hare
ketine karşı savaşına yardımda bulunmaktadı r. 

Siyonist yöneticiler, Birleşmiş Mil letler Teşkilôt'n ın Fi listin in taksimin i  
öngören 1 947 ta rihl i  kararına, Orta-Doğuya ait yayı lma program ların ın  
gerçekleşmesi yolunda bir başlangıç gözüyle baktı klarını gizlemiyorlar. 
ısra i l  devleti kurulduktan sonra, sözü geçen taksim kararı uyarı nca, bu 
yöneticiler, Fı l ıstin topraklarını ele geçirmek suretiyle yayı lma politi kala
rın ı  gerçekleştirmeye koyuldular. Bu arada bir  m i lyon kadar Arap da yurt
larından kovu ldu. 

Yayı lma politikası ta raftarları, ısra i l  askerlerin in 1 948 ateş-kes hattına 
yerleşmesinin, Tevrat «vasiyeti .. nin yerine getiri lmesi yolunda bir başlangıç 
olduğunu açıkça itiraf ediyorlar. Ve «ısra i l  1 967 yı l ında Şamron'u (Ordün 
ı rmağının Batı sahi l i) ve Jüdey'i (Kudüs bölgesi) işgal  harekôtına geçti, 
amma bu harekôt henüz bitmedi. .. diyorlar. Bu gibi  beyanlar, Arap halk
larını , ısra i l  siyasetçilerin in manevraların ı  di kkatle izlemeye sevketmektedi r. 

Siyonist ideologlar, yalnız israi lde değ i l, aynı zamanda Avrupa ü lkele
rindeki Musevi azınl ık lar arasında da Arap halklarına karşı düşmanca pro
poganda yapılmasın ı  i leri sürüyorlar. Onlar, dünya Yahudi lerini, ısra i l  
yöneticilerin in  resmi politikasıyla bağlamak istiyorlar. 

Ingi l iz Komün ist Partisi yöneticileri nden Bert Ramelsın, "Yakın-Doğu 
bunal ımı .. başlıklı son eserinde, özellikle bu sorun üzerinde durarak şöyle 
d iyor :  «Siyonizm, her Yahudi toplu luğunu, ısra i l  dış politikası n ın rehinesi 
ha l ine getiriyor. Bu toplulukların  kaderi, kendi elleri nden çıkmakta oldu
ğundan, a rtık üyelerinin doğup büyüdükleri ü lkelerin koşu l la riyle beli rlen
miyor. Böylece, Yahudi toplulukları üyeleri, yaşadıkları ü lkelerle ısra i l  ara 
sındaki i l işkilere tamamen bağımlı kı l ınmış bulunuyorlar  ... 

ısrail gerici çevreleri, Yakın-Doğuya .. Sovyet sızması .. diye bizzat uydur
dukları tehlike ve bu sürece engel olunması konusunda büyük gürü ltüler 
kopardı la r. 

Siyonist hareketinin körüklediği Sovyet düşmanlığı , kurtuluş güçlerine, 
i lericil iğe ve sosyal izme karşı yönelti imiş saldırgan emperya l ist plônlariyle 
bu hareketin bağ larını açıkça ve tereddüde meydan vermiyecek şekilde 
ispat eder. 

Yakın-Doğu bunalımı döneminde ısrail'in resmi politikası 
barışı tehdit etmektedir 

ısra i l  yönetici leri, daha anlaşmazlığın sertleştiği i l k  günlerde yalnız .. ön
leyici bir  harbin .. söz konusu olduğunu defalarca i leri sürmüşlerdi. Oysa 
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şimdi ,  işgal edi len topraklardan a skerlerini çekmeyi reddettikleri n i  ve bu 
toprakları topyekün ya do kısmen Israile kotmak üzere tedbirler a ld ıklarını 
söylemektedi rier. 

ısrail yöneticileri, saldırganl ık  emellerin i  g izlemiyorlar. Ama bazı kimse
ler, hattô saldırganl ık  gerçeğini görmemezlikten gelen bazı i lerici çevreler, 
Arap topraklarında devam eden ısrail işgal ine barış yolunda atılan bir 
adım gözüyle bakmaya ça l ışıyorlar. 

ısra i l  yönetici çevreleri , izledikleri Vakın-Doğu politikasında «Lebens
rau m  .. (hayat sahası) gibi  kötü şöhretli bir iddiayı başlıca i lke olarak kabul 
ettiler. Bu i lkeyi, 1 948 yıl ından bu yana, Arapların  ısrailde bulunan mal  ve 
mülklerine karşı da uygulamaya başladı lar. ısra i l  politikacı ların ın  çoğu, 
yeni topraklar ele geçiri lmesini, ü lkenin i lerlemesi için gerekli koşul lar 
yaratı lması zorunluğuyla hakl ı  göstermektedirler. 

27 Haziran 1 967 kararıyla Kudüsün Arap kesiminin Israi le i l hakı, b i r  
oldu-bitti denemesinden başka bir şey deği ldir. Savunma Bakanı  Moşe 
Dayan BBC'ye verd iği demeçte şöyle dedi : «ısrai L .  işga l  edilen (Jrdün 
toprakların ı  kendi egemenliği a ltında tutmak istiyor . . .  I şgal  edilen top
raklardaki bir mi lyon Arobın ısra i l in  bir kısmı olması zorun lu deği ld ir." 
Moşe Dayan, bu sözlerine, «herhangi b ir  özerklik şekline .. taraftar oldu
ğunu do i lôve etti. 

Hükümet üyeleri, siyonist partiler yöneticileri ve hôtta bazı komünistler, 
sürüp g iden işga l i ,  toprak istemlerin i  ve işgal edilen Arap toprakların ın 
benimsenmesini desteklediklerini şu veya bu şekilde bi ldirdi ler. 

Harp ve ardından gelen olaylar, ısra i lde yalnız yönetici çevrelerde değil, 
toplumun geniş tabakala rı a rasında do şovinist ve m i l itarist a rzuları şid
detlendirdi. Dinsel ve tarihsel uydurmala rı n  etkisi a ltında başka yurtlar 
fethetme ihtirası, halkın büyük bir k ısmının,  özel l i kle gençl iğin bi l incini 
zehirledi ve barış çaba la rın ı  boğdu.  Netekim,  Dışişleri Bakan ı  Aba Eban,  
«Hoareç .. gazetesine verd iği mülôkatta : «ısra i lde barışsever mistisizmin 
yeri yoktu r ;  daha reel biçimler olon toprak m istisizmi, güvenl i k  çıkarları 
m istisizmi vardı r  ... dedi. 

Aba Eban' ın «toprak mistisizmi .. olarak nitelediği bu salgın i htirası ,  .. ısra i l  
toprağının bölünmezl iği hareketi .. deni len eylemin yeni b i r  saldı rı i çi n  
kamuoyunu hazırlamak üzere örgütlenmesin in sebebidir. 

ısra i l  yöneticileri, saldırı politikasına devamla yalnız ısra i l in  çıkarlarını 
deği l ,  aynı zamanda tüm u luslara rası kura l ları çiğnemektedirler. ısra i l  aşı
rı ları ,  Birleşmiş Mi l letler Genel Sekreteri temsilcisi Varing' in çal ışmalarını 
engellemek için her yola başvuruyorla r. Ve her şeyden önce Birleşi k Arap 
Cumhuriyeti ni suçl ıyorak, Varing' in başarıs ızl ığından Arapları sorumlu 
tutmaya kalkışıyorlar. Oysa, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Bi rleşmiş Mi l letler 
elçişinin aracı l ık misyonunun problemlerin politik çözümüyle sonuçlanaca
ğ ını umduğunu bi rçok defak ifade ediyordu. 
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ısrail'in emperyalizme bağımlılığının kuvvetlenmesi 

1967 Haziran  savaşından sonra. ısrail yöneticilerin in  Bi rleşik Amerika 
emperyalist çevreleri ne bağıml ı l ığ ın ın arttığ ın ı  del i l ler ispat ediyor. Yöne
tici çevreler. memleketim izde halk yığınlarının geleceği ve gerçek çıkarları 
pahasına. Birleşik Amerikaya ve onun sa ldırgan plônlarına tam bağıml ı 
I ık la bedel ödemektedirier. Haziran savaşı. Amerikan emperya l izminin, 
o rtakla rı n ın ve petrol tekelleri nin isra i l  yöneticilerine verdikleri rolün içyü
zünü açıkladı .  N itekim .. Moarif .. gazetesinin Nev York muhabiri Filip Ben 
bununla i lgi l i  olarak şun la rı yazd ı : .. Birleşik Amerika tek mermi yakmadığı 
halde. ısrai l in askeri zaferin in  meyvalarını toplamaktadır.» 

Bu savaş, işçi s ınıf ının hayat düzeyine ağır  darbeler i ndirdi  ve ısrai l  eko
nomisine büyük zararlar verdi. Bu durum, bir savaş bütçesi olan 1968-69 
bütçesinde ifadesini  bulmaktad ı r. 

Bu bütçenin giderleri, 1965-66 bütçe g iderlerinden % 40 fazla olmak 
üzere 6 m i lyar ısra i l  l i rasıdır. Aynı bütçe döneminde mi l l i  üretim artışı ise 
ancak % 0.3 dolayındadı r. Bütçenin bu dinamiği, üretim düzeyine ve eko
nomik gelişmeye asla cevap veremez. Bu, memleketi yabancı kaynaklara 
dayanmaya zorlayan ve ekonomik bağımlıl ığı şiddetlendiren bir bütçe 
dinamiğidi r. Bu bütçe. s i lôhlanma yarış ın ı  şiddetlendiren ve böylece askeri 
masrafları ü lke tarihinde görü lmemiş derecede arttıran resmi politi kan ın 
aynasıd ır. Bu masraflar, i şç i  s ın ıfı ücretleri n in azalması, eğitim ve sosyal 
hizmetlere ayrı lan kredilerin kısıtlonması hesabına a rttırı lmaktad ı r. 

isra i l  ordusunda askerl i k  süresinin üç yı la çıkarı lmasına rağmen, 1 968 
yı l ında işsizlerin oran ı  aza lmadı.  Resmi veri lere göre, 1 967'de ortalama iş 
ücreti 1966 yı l ına kıyasla % 8,2 oranında azaldı  . 

.. Bomahane .. adl ı  askeri dergide geçenlerde yayınlanan veri lere göre. 
ısra i l o rdusunun günlük masrafları 4 m i lyon l i rayı bulmaktad ı r. Bu dergi, 
aynı zamanda. ısra i l in  güvenl ik masrafla rın ı n  saatte yaklaşık olarak 200 
bin l i rayı bulduğunu yazdı .  Bütçe parlômentoda görüşülürken, komünist 
m i lletveki l i  Tevfik Tubi . .. Savunma Bakanl ığ ına ayrı lan tahsisat, özel kre
diler ve bütçede askeri masraflara ayrı lan özel ve genel rezervlerle birl i kte 
2 m i lyar 245 mi lyon ısrai l  l i rası tutarındad ı r  ... dedi. 

Bu rakamlar. Arap toprakların ın  işga li ve Arap ü lkelerine karşı izlenen 
.. kuvvet zoru" politikasın ı n  gerekt i rdiği m uazzam masrafların yalnız b i r  
yönünü  ortaya koymaktadır. 

Bu yı l  Nisan ayında. ısra i l  hükümetin in teşebbüsü üzerine, yabancı tekel
lerle banka ları temsil eden 400 kadar mi lyanerin katı ld ıkları bir konferans 
yapı ld ı .  ısra i l  yönetici çevreleri. büyük yabancı sermayeyi tezeiden memle
kete çekmek için bu adımı attı lar. Finans ve endüstri tekellerine bol kese
den büyük imtiyazlar verdiler. Onlara kôrların ın  vergiden serbest bırakı la
cağ ını ,  ucuz işgücü v.s. sağlanacağını  garanti ettiler. 
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ısra i l  yöneticileri, Süveyş Kana l ı 'n ın  açı lmasına ve batık gemi lerin çıka
rı lmasına engel olmaya devam etmekted irler. Bu yönde onla rı Amerikan ın  
teşvik etmediği söylenemez. Birleş ik Arap Cumhuriyetine baskı yapma 
a raçlarından biri saydıkları bu engelleme hareketi Ameri kan gemi sahip
lerin in işine yaramaktadır. Kanal ın kapalı kalması, bunların  daha büyük 
ölçüde kôrlar  sağ lamasına yard ım etmektedir. Süveyş Kanalı 'n ın tı kanık
l ığ ı  ise,  Mıs ır  ekonomisinin ağır  kayıplara uğramasına yol açmaktadı r. 

işte, ısra i l  yönetici lerin in,  «Holdings Kımpani" adl ı  Kanada şi rketine, 
Akabe Körfezi'nden Akdenizdeki Aşdot l imanına kadar 42 düğümlük yeni 
bir petrol boru hattı kurma imtiyazı vermelerin in nedeni bu olsa gerektir. 
Bu boru hattı nın, Arap yarımadası güney kes iminden ve I randan Batıya 
petrol taşınmasında Süveyş Kanal ı 'n ın yerini a lması öngörülmektedi r. Mas
raf tutarı muhtemelen i ki misl i  az gösterilen bu proje 200 mi lyon dolar 
tuta rındad ı r. 

Parlômentoda bu projeye karşı b ir  konuşma yapan komünist mil letveki l i  
Meyir Vilner, «ısra i l  ta rihinde politik ve ekonomik açıdan en sergüzeştçi 
hareketlerden birine tanık oluyoruz." dedi. Vilner, aynı zamanda, ancak 
Arapla rla ısra i l  a rasında barış kurulmasın ı  istemiyen ve gerek bugün, ge
rekse yarın ulusal ekonomik bağ ımsızl ık politikası izlemeyi arzu etmiyen 
bir hükümetin böyle bir sergüzeşte başvurabi leceğin i  bel irtti. 

Hükümet ve yabancı tekeller tarafı ndan gerçekleştiri lmekte olan büyük 
petrol boru hattı inşaatı sergüzeştiyle, Birleşmiş Mi l letler' in  barış çaba
ların ı  boşa çıkarma ve ısra i l  i le Arop ülkeleri a rasındaki uçurumu derin
leştirme hedefi güdüldüğü açıktır. Bizce, bu politika ısra i l in  ulusal ç ıka r
larına hizmet etmez. Bu, Arap halklarına karşı Batı petrol tekelleriyle 
ittifakı kuvvetlendi rmeye devam etmekten başka bir şey deği ld ir. Bu pol i
tika, ısra i l  devletin in temel çıkarla rıyle şiddetle çel işmektedir. (Şunu da 
bel i rtel im k i ,  adı  geçen boru hattı, �sra i l in ihtiyaçların ın  iki m isl i  miktarda 
- yılda 5,5 mi lyon ton - petrol taşıyabi lecektir.) 

ısra i l  Komünist Partisi Merkez Komitesi, ısra i l  devletinin kuru luşunun 
20. yıldönümü dolayısiyle yayınladığı bildiride şunları beli rtti : «ısra i l  yöne
ticileri, ekonomi ve bi l imi emekçi halk yararına geliştirecekleri ve yurdu
muzun ekonomik bağımsızlığ ın ı  sağl ıyacakları yerde, onu yabancı tekel
lerin çiftliği hal ine geti rdiler ... 

ısra i l  ekonomisi çok ciddi güçlüklerle karşı karşıyadır. Memleketin du
rumu bunun böyle olduğunu göstermektedir. Eğer bir mucize olmaz ve 
isra i l  yöneticileri saldırı politikası ndan vazgeçmezlerse, memleket ekono
misini olağanüstü kuvvetli sa rsıntı lardan hiçbir şey kurtarmayacak ve derin 
bir politik rej im  bunal ımın ın  patlak vermesini hiçbirşey önliyemeyecektir. 
Geniş halk yığ ı nların ın, .. kemerleri sıkma .. ve ekonomiyi harpçi temellere 
oturtma politikasına karşı hoşnutsuzluğu artmaktadır. Bu politika, ekono
m ik  yapın ın  değişmesine yol açmakta, ülkenin emperyalizme, özell i kle 
Amerikan ve Batı Alman emperya l izmine politi k ve ekonomik bağ ıml ı l ığ ın ı  
kuvvetlendirmekte, kapita l istlerle tekellerin işçi s ın ıfı na, onun haklarına ve 
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demokratik özgürlükleri ne karşı saldırıya geçmeleri için elverişli koşul lar 
yaratmaktadır. Yarı resmi «Davar .. gazetesi bi le, meydana gelen durumu 
ister istemez şöyle nitelemektedi r :  .. Harbin bitmed iğ ini, ancak başka bir  
biçim aldığını anlıyan ısra i l  vatandaşları hayal kırıklığına uğramağa baş
lamışlard ır  ... Gerçekten de, ısra i l  yönetici lerin in hareketleri, işgal a ltın
daki topraklarda mukavemetin kuvvetlenmesine yol açmıştır. Geçen yı l ın 
olayları ,  kan dökümüne, saldırı ları devam etti rmekle deği l ,  ancak işgal 
edilen bölgelerden ısrail askeri birl iklerinin çekilmesiyle ilgil i Birleşmiş 
Mi l letler kararın ı  yerine getirmekle, Fi l isti n probleminin barışçı ve adil 
çözüm yolunu aramakla son verilebi leceğini  göstermiştir. 

«Davar» adl ı  gazetenin başyazar yardımcısı Hana Zemer geçenlerde 
şunla rı yazmışt ır :  «Hükümetin resmi temsilcileri, ısrai l in statükoyu hiç 
olmazsa yirmi yı l  koruyacak durumda olduğu hususunda bizi temin etmiş
lerdi. (Bunu, Araplar ve bütün dünya bi l iyor.) Fakat aradan sadece on ay 
geçer geçmez, mevcut durumun artık korunamıyacağın ı  ve düzelti lmesi 
gerektiğin i  görüyoruz ... 

«Mi l l i  Birl ik .. kabinesi, meydana gelen durumdan çıkış yolu ararken sözü
mona «birliğ in i  .. kaybetmiş ve üç gruba ayrı lmıştır. Birinci ak ımın temsil
cileri, işgal edi len topraklar dahil, Israi l in bütün bölgelerinde birliğe çağı
rıyorlar. Bu aşırı sağ akımdır. I ki nci akım, doğrudan  doğruya görüşmelere 
dayanan ve sınırların değişmesin i, Kudus'ün i1hak edilmesini istiyen bir 
politika izlenmesi uğrunda savaşmaktadır. Dışişleri Bakanı ve «MAPAM .. 
partisine mensup bakanlar bu akımın temsilcilerid i r. Bu akım, \Jrdün 
ı rmağı batıs ın ın \Jrdün ordusu bulunm ıyon ve ısrai le açık olan bir bölge 
hal ine getiri lmesinde ısrar  eden Savunma Bakanı Dayan tarafı ndan şartlı 
olarak  desteklenmektedir. \Jçüncü akım, Çalışma Bakan ı  Alom, Başbakan 
Eşkol, «Ahdut Haavoda .. partisi bakanları ve hükümete gi rmiyen diğer 
kişiler tarafı ndan desteklenmektedi r. Bu grup, Kudüs'ün Arap kesimin in 
i lhakını  ve Şap Denizi kuzeyinde \Jrdün vadisi boyunca Yahudi köyleri 
meydana getiri lmesini istemektedi r. Bu akımlardan hiçbiri, problemlerin 
doğru çözüm yolunu getirmemektedir. Bunların tümü, yayı l ıcı emeller pe
şinde koşmaktadırlar. Basın, «Mi l l i  birlik .. hükümetin in  sağlam olmadığını 
ve bu nedenle düşebi leceğ ini tahmin etmektedi r. Basında çı kan yorum
lardan anlaşı ldığı gibi ,  hükümet son derece tehl i keli teşebbüslere g i rişmek 
niyetindedir. 

\Jlkede, \Jrdün ırmağı doğusunda ısra i l  askerleri bulunmadan Isra i l in  
güvenl iğin i  garanti etmenin mümkün olmadığ ın ı  i leri süren sesler yüksel
mektedir. Bu sorun ısra i l  hükümetince incelenmektedir. Basına sızan haber
lere göre, Başbakan Eşkol bir konuşmasında, «Arap sa ld ırganl ığ ı  ( l) devam 
ederse, bu kıyıyı savunmamızı zorunlu kılan bir durum ortaya çıkabi l i r. Biz 
bu savunmayı öteki kıyıyı da işga l edersek yapabi l i riz ... demiştir. Bu demek
tir ki, yeni toprakları n  işgali sorunu, Güvenl ik  Konseyi kararın ı  yerine geti r
meyi reddettiklerini yeniden bi ldiren ısra i l  yönetici çevreleri için açık 
bulunmaktadır. ısra i l  idarecileri bu politika i le çıkmaza saplanmaktadı rlar. 
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Bu politika, gelecekte ısra i l in  kaderi için ciddi tehlikeler gizlemektedir. 
Arap ü lkeleri ve özgürlüğüne kavuşan Doğu Arabistan devletleri halkları ,  
ısra i le  emperyalizmin b i r  ô leti gözüyle bakmaktadırlar. Buna sebep olanlar 
do ısra i l  yönetici leridir. Onları n  bu bölge halkların ın  geri ka lmış l ığ ın ı  ve 
emperyalizme bağımsızlığ ın ı  sürdürme yönündeki denemeleri i le Yakın 
ve Orta-Doğu halkların ın  özgürlük ve i lerleme uğrundaki savaşının erek
leri birbirine taban tabana zıttır. 

Resmi propaganda, bu politi kayı, ısra i l in  güvenliğin in savunulması i çi n  
tek yol olarak  hakl ı gösterme yolunda nice çığırtkanları seferber edebi ldi . 
Sosya l ist şiarlar a rdında gizlenen sözde «soleular . . a rasında kendine aktif 
yard ımcılar buldu. ısrai lde sosyalizmin bu sözde «taraftarları .. ve siyonist 
kampında yurtsever d iye övülen bazı sahte komünistler de belli bir sosyal 
buyruğu yerine getirerek, ısrai l in,  Amerikan emperyal izmi ile sıkı i l i şki ler 
kurması sebebinin, Sovyetler Birl iğ in in  Arap u lusal kurtuluş hareketini 
desteklemesinde gizli olduğu iddiasını i leri sürdüler; bu harekete ve gör
düğü desteğe de "Panarabizm" etiketin i  taktı lar. Bu «sosyalistler», böylece, 
ısra i l  politikas ın ın emperyalizmle i l işkisini hakl ı  göstermeye çabalamakta 
ve güya barış kuru lması adına Arap toprakların ı  işgale devam edilmesine 
taraftar olduklarını i lan etmektedirler. 

Bi l indiği g ibi ,  Kautski, Plehanof ve anları n  ta raftarları da Birinci Dünya 
Harbini haklı göstermek için burjuva basın ından a ld ıkları sahte «del i ller .. e 
başvurmuş, ve hatta Marks' ın  XiX. yüzyıl harplerine a it yazı larından parça
lar kul lanmışlardı. Onlar, burjuva ideologların ın,  B irinci Dünya Harbin in 
halkçı bir harp, bir savunma savaşı olduğuna dai r i leri sürdükleri uydur
maları tekrarlamak suretiyle emekçi y ığın ların ı  a ldatmışlardı. Harp patlak 
verdiği  zaman, Ikinci Enternasyonal' in ve Batı Avrupadaki en büyük ülkele
rin sosyal-demokrat partilerin in liderleri, birer enternasyonalist olarak  
değil, düpedüz oportünist ve sosyal şovinist olarak ortaya çıktı lar. V .  i .  
Lenin 191 4 yı l ı  Kas ım ayında şunları yazdı : «Çeşitli ülkelerde şovinizmin 
kuvvetlenmesi ve Alman Marksistleri n in (yalnız Alman Marksistlerin in de 
deği l) ya da Marksist geçinenlerin i hanet hareketleri n in görülmesi çok 
acı bir şeydir . . .  " 

Şimdi ü lkemizde komünizme ve sosyal ist ü lkelere iftira atan nice sahte 
Marksistler, işçi s ın ıf ın ın satları arasında şaşkın l ık  yaratma, ısrai ldeki 
i lerici güçlerin birl iğ in i  parçalama, böylelikle de gerici ve sergüzeştçi güç
leri n saldırganl ığa devam etme a macın ı  kolaylaştırma yolunda çok şeyler 
yaptı lar. Onların maksadı, ısra i l  yönetici lerin in politikasını dünya i lerici 
g üçlerine sempatik göstermek için, bu saldırı siyasetine Marksist bir maze
ret bulmaktı r. Bu politikanın başlıca sonuçlarından biri, ısrai lde ordu ve 
hükümette geniş ölçüde temsil edilebilen aşırı sağcı ve sergüzeştçi güç
lerin artmasıdır. 

Biz komünistler, işga le devam politikasını destekliyen ve haklı göstermiye 
ça l ışan herkesin, barış davasına ve halkları n  ç ıka rları na, devrimci güç-
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lerin anti-emperyalist savaştaki b i rl iğ ine kötülük ettiği ve çatışmaların pat
lak vermesine yardımda bulunduğu kanısı ndayız. 

ısrai l  Komünist Partisi de bu ölümcül politikaya karşı savaşında artık 
yalnız deği ld ir. Işgal in devamına karşı, işga l  a lt ında bulunan bölgelerde 
hüküm süren ezgisine karşı savaşan yeni güçler meydana çıkmıştır. Bu 
güçler, Güven l ik  Konseyi kararın ın yerine getiri lmesini ısrarla istemekte
d i rler. ısra i l in  tanınmış toplum adamları ,  yazarlar, b i l im ve sanatçı larından 
kurulu bir grupun «Işgalsiz barış» çağ ı rısında bulunan bi ldirisi , hükümetin 
politikasına karşı çeşitli çevrelerin tutumunu ifade etmektedir. Bu, henüz 
örgütlü b ir  biçim a lmamış olan bir hareketin tutumudur. Gerici politika 
ile geniş halk kitlelerin in çıkarları a rasında bulunan uçurum gitti kçe deri n
leşmektedi r. 

Halkla hükümet arasında devaml ı  olarak artan çelişme, politik buna l ım ı  
şiddetlendirmekte, «mi l l i birl ik» hükümetin i  temel inden sarsmaktadır. Bütün 
siyonist partiler temsi lci leri n in  katı ldığı bu hükümet, komünistlerin dış ında 
çeşitli parıamento grupları tarafından destek görmektedi r. 

Saldırıda tırmanmanın belirtileri 

Bu yı l ın Martında, Urdün topraklarında bulunan Arap  göçmenlerin in 
Karame mevki indeki kampına yapı lan son saldırı ,  tehlikel i  saldırganlık 
politikasın ın devam ettiğini  ve harbin daha sona ermediğ in i  ispatlıyan bir  
del i ld i r. Bu saldırı hareketinin, yı lbaşında Eşkol'ün Birleşik Amerikayı ziya
retinden hemen sonra yapı lmış olması di kkate diğer. 

Urdüne karşı g i riş i len saldırıda, s i lahl ı  karşıkoyma hareketine katı lan
la rla mücadele yürütüldüğü iddiası i leri sürü ldü. Ama bu saldırın ın ın ana 
hedefi, tamamiyle koyu bir emperyalist politika güdecek durumda olma
dığ ı  anlaşı ldığı iç in Kral Hüseyin i  devirmek ve Urdün  devletini ortadan 
kaldırmaktı. Urdüne karşı tutumun değ işmesi, bu ülken in  varl ığ ının,  Fi l is
tin l i  Arap halkının daha sonraki savaşı i çin bir üs olarak Batı yakasının 
ısra i le i lhakına engel sayı lmasından i leri gelmektedir. 

Moşe Dayan'ın kanısını ifada eden siyasi yorumcu Şlomu Avneri dahi  
25 Mart 1 968 tarih l i  «Haareç» gazetesinde, «Urdünün karşıkoyması meşru 
bir davadır» d iye yazmak zorunda kalmıştı r. 

Mademki bu böyledir, o halde. ısra i l in  Mart ayındaki saldırısı Arapların 
b irliğ in i  parçalamak. d i renmesini kırmak. savaş sonuçla rın ı  pekiştirmek 
ve Arapları ısrai l  tarafından ileri sürü len şartlara dayanan ayrı ayrı anlaş
malar imza lamaya zorlamak için bir  kazanma denemesidir. 

ısra i lde kanısına kulan veri len ve «Haareç» gazetes in in Londra muhabiri 
olan Alif Şem. ısra i l  hükümetindeki sergüzeştçi unsurla rı n niyetlerin i  gizle
memiş ve aynı zamanda daha aktif bir d iplomatik ve askeri faa l iyet yürü-
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tülmesinde ısrar etmiştir. Hükümetin çözümlemesi gereken ödevleri belirten 
Alif Şem, özell ikle, "Batılı devletlerin Doğu Avrupa ülkelerine karşı y ür üt
tükleri savaştaki stratejik hattının tamamen desteklenmesi, Arap devlet
lerine karşı yeni bir harbin kundaklanması, ürdün nehrinin Doğu kıyısımn 
alınması, Birleşik Arap Cumhuriyetinde mevcut rejimin devrilmesi, bu 
rejimi destekliyen bütün politik örgütlerin kapatılması, "Irak Petroleum 
Kımpani .. ve "ARAMKO .. şirketlerine ait petrol boru hatlarlnın geçtiği top
raklann işgal edilmesi, Akabe Körfezi'ndeki Suudi Arabistan topraklannın 

bir kısmımn ele geçirilmesi için inisyatilin elde tutulmasında .. ısrar edi 
yordu. 

Birleşik Amerikadan destek gören ısra i l  yöneticileri, Güvenl ik  Konseyi 'n in 
ısra i l  askerleri nin çekilmesi kararı nı yerine getirmekten yançizerek, işgali 
bir oldu-bitti hal ine getirmeye çabal ıyorlar. Bi rleşik Amerika da ısrai l  işga
lini Arap devletlerine bir baskı aracı olarak  kullanıyor. Nitekim, ısra i l  
hükümeti, 4 Haziran 1967 haritası n ın artık mevcut olmadığını  ve 1 949 
ateş-kes hattına hiçbir zaman dönmiyeceğ ini kesin bir deli l olarak bi ldir
miş bulunuyor. 

Kendi lerine Marksist süsü veren bazı siyonist gruplar, 1967 harbinin 1948 
kurtuluş savaşın ın (!) devamı  olduğunu söyliyerek, işgal i sözde "Marksist 
tahl i l  .. e dayanarak  hakl ı göstermeye yelteniyorlar. 

ısra i l  Komünist Partisi, Yakın-Doğu buna l ımına barışçı çözüm yolu bulun
ması için ısra i l  askeri birliklerin in işgal ettikleri bölgelerden çeki lmesin in 
ve Güvenl ik Konseyi kararın ın yerine getiri lmesinin zorunlu o lduğu kanı
s ındadı r. ısrai l  Komünist Partisi, s ın ı rların  tesbiti sorununun, ancak Fil is
tinl i göçmenlerle, ısrai le deniz ulaş ımı serbestisi veri lmesiyle v.s. sorunların 
düzene kanması çerçevesi içinde çözümlenebi leceği görüşündedir. 

Yeryüzünde, Güvenl ik  Konseyi 'nin karar ın ın yerine getiri lmesini istiyen 
büyük güçler vardır. Bu kararın uygulanması ise, ısra i l  ile Arap ü lkeleri 
arasındaki i l işkilerin barışçı yoldan düzenlenmesi koşul larını kolaylaştıra
caktır. 

Isra i l i  destekliyen çevreler bile, ısra i l in  kendi varl ığın ı  koruması adına, 
işgal ettiği bölgelerden askerlerin i  çekmesi gerektiği görüşünü günden 
güne daha çok i leri sürmektedirler. 

ısrai l  yönetici leri, askeri b irl iklerin çeki lmesine karşı koyuyor, "direkt 
görüşmeler .. gibi  sahte bir şiar altında işgali sürdürüyor, işgal a ltındaki 
bölgelerde kendi çıkarla rın ı  garantilemek üzere ısra i l  köyleri kurma anla
m ına gelen bir oldu-bittiye gidiyorlar. Böylece yeni patlamalar gizliyen 
koşul lar yaratıyorlar. Bütün bunla rın  sorumlu luğu e lbette ı srai l  yöneticile
ri ne a ittir. 

Bu durum karşısında, ısra i l  Komünist Partisi, hükümetin emperyalizmle 
işbir l iği politikasından vazgeçmesi, ısra i l in  işgal ettiği bölgelerden çekil
mesini istiyen Güvenl ik  Konseyi kararı n ın uygulanması amacıyla ü lkedeki 
tüm barışsever güçleri eylem birliğ ine çağı rıyor. Barışa g iden en kısa yol 
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barışı n  kendisid i r. Bu. sonuçla rın ın  neler olabi leceği kestiri lemiyen yeni 
bir felôkete meydan veri lmemesini istiyen herkesin hayati bir sorunudur. 

Perspektifler 

Gerek Yakın ve Orta- Doğuda. gerekse bütün dünyada cereyan eden 
olayların çağdaş tarıhsel aşaması. anti-emperyalist. devrimci güçlerin ve 
her şeyden önce dünya komünist hareketin in Budapeşte Danışma Konfe
ransında pekiştirilen ve g ittikçe artan  birleşme çabaları .  Viyetnamda 
Ameri kan saldırganların ın  uğradıkları yeni lginin belirtileri. saldırganların  
Orta-Doğuda da yen i lgisinin kaçın ı lmazl ığını  gösteriyor. Çünkü burada da 
özgürlük ve i lerleme dôvasını savunan tüm anti-emperyal ist güçler eylem 
birliğ in i  arttırarak Yakın ve Orta-Doğuda durumu tôyin eden çok ciddi b ir  
etken olmaktad ı rlar. 

Biz komünistler. harbin başlangıcında. harpçi aşır ı ların  yönetim inde. 
«mi l l i  birl ik» hükümetin in kuru lmasında kendini gösteren ulusal «birl i k  .. i n  
ısra i l in  gerçek çıkarları ve barışla çeliştiği kanısındayız. Biz komünistler. 
hayale dayanan bu sözümona birliğe karşı daha 1956 yı l ında savaşa giriş
tik. Olumsuz yönleri ortaya çıkı nca. bu birl iğe halk yığ ınla rı da karşı ç ık
t ı la r. Bugün. kuvvet palitikasın ın.  ısra i l in  problemlerin in  hiçbi rin i  çözümle
mediğine. bunları sadece daha karmaşık hale getirdiğine ve bu nedenle 
yenilgiye mahkum olduğuna inanarak  savaşıyoruz. 

Askeri başarın ın .  gergin l ik  ve çatışmaları ortadan kaldırmadığına dair  
görüşümüzün doğruluğu da ispat olunmuş bulunuyor. Bunun bir  savunma 
harbi. bar ış adına yapı lan bir harp olduğu iddiasiyle yönetici ler tarafın
dan a ldatı lan halk da. harpçi aş ırı ların  kendisini nasıl bir uçuruma sürük
lemekte oldukların ı  günden güne daha çok anlamaktad ı r. 

Hükümetin politi kasından ve onun hedeflerinden şüphe edenler gittikçe 
artıyor. ısrail kadın yazarları ndan Elza Elvinberg. geçenlerde .. Lamarhav .. 
gazetesinde şun la rı yazdı : .. "Kurtarı lmış topraklar" kavramı faşizmin özel 
terminoloj isinden a l ı nmıştı r. Bence "kurtarı im ış  topraklar" kavramı  her ne 
pahasına olursa olsun. bu toprakları işgale moral bakımdan hakkımızın 
olup olmadığı sorununu i nceliyemiyeceğimiz bir atmosfer yaratma dene
mesidir ... Şair Amus Uz da. bu konuda . .. Isra i l in  tarihsel sın ı rları sorunu. 
baştanbaşa şüphe götürmez bir tahriftir .. diye yazmıştır. 

ısrai l  kamuoyunun bir kısmı. dünya kamuoyunun Israi le karşı tutumunun 
değiştiğ ini. harpten önce Israi le «kovuşturulan .. ü lke gözüyle baktığı halde. 
ş imdi ona esirci gözüyle baktığ ın ı  an l ıyor. Orneğin.  ısrail gazetecilerinden 
Amus AI-Lon. «Haareç .. gazetesinde çıkan yazı larından biri nde. «Kudüs 
politik çevreleri. durumumuzun yavaş yavaş fenalaştığ ın ı  kavrıyarak reel 
durum üzerinde düşünmeğe başladı lar  ... d iyor. 
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Yahudilerle Arapların üyesi bulundukları ısra i l  Komünist Partisi, saldırıya 
karşı çıkmak, barış uğrunda, ısrai l in emperya lizme bağ ıml ı l ığ ına karşı 
savaşmak, ha lkların bağ ımsızl ığını ve kaderini tôyin hakkını savunmak 
suretiyle ısra i l  halkına çok büyük ölçüde yurtsever b ir  hizmette bulun
maktad ı r. 

Partimiz, Arap ha lklarına karşı kuvvet ve düşmanl ık politikası yerine, 
doğru luğu pratikte ispat edilmiş olan başka bi r yol, yani  ısrai l in  geleceğini  
ve g üvenliğini sağlama yolunu teklif etti. Böyle bir politika için komünist
lerle b irl ikte öteki barışsever güçler de savaşıyorlar. Bu gelecek, si lôhla ve 
devaml ı  harplerle deği l ,  Arap halklariyle müşterek bir dil bulma yol ların ı  
a ramak, ortak anti-emperyalist cepheye katı lmak ve iki tarafın meşru 
haklarını  tanımakla kurulacaktır. 

Kanımızca, halklar, özellikle Arap halkları, başta Sovyetler Birl iği o lmak 
üzere sosyalizm güçlerinin, bar ış ve ulusal kurtuluş hareketi güçlerinin 
kudretli ve içten desteği sayesinde anti-emperyalist savaşta üstün gele
ceklerdir. 

Bölgemizdeki ha lkların  anti-emperyal ist savaşta başarı sağlamaları ve 
en önemli bölgesel problemlere her türlü emperyal ist müdahalenin dışında, 
ôdi l  b ir  çözüm yolu bulma ları için, güçbirl iğini kuvvetlendirmeleri, bugün 
her zamankinden daha çok zorunludur. Arap ü lkelerin in çoğunun, Güven
lik Konseyi kararın ın uygulanması için Birleşmiş Mi l letler elçisi Yaring i le 
işbirliğine razı olma ları bu yönde at ı lan i lk  ad ımdı r. Onlar ın bu tutumu, 
ısra i lde hal k  yığınları ve işçi  s ınıfı tarafından gittikçe daha büyük bir  
anlayış ve destekle karş ı lanmakta, kuvvet pozisyonu ve askeri çatışma poli
tikasına karşı onla rın savaşının güçlenmesine olumlu etki yapmaktadır. 

Ama biz, ısra i l  yönetici lerin in sergüzeştçi hareketlerin in gizlediği tehlike 
karşısında gözlerimizi kapamıyoruz. Bu, tüm barışsever güçlerin ısra i l  yöne
tici çevrelerince şiddetle muhalefet edi len Güvenlik Konseyi kararın ın  
uygulanması uğrunda sebatla savaşmoların ı  gerektiriyor. 

Bu kararın yerine getirilmesi, ısra i l  için, Arap ülkeleriyle çatışmanın 
barışçı çözümüne götürecek yeni  bir tarihsel olanak yaratıyor. 

Olaylar, ü lkemizdeki yönetici çevrelerin bütün ümitleri ni suya düşürd ü  
ve onları yani gerçeklerle yüzyüze getirdi. Bu gerçekler, barış düşmanı 
olan ve ısra i l  halkının gerçek çıkarlarıyla çelişen resmi politikanın önünde 
bi r set olarak  yükseliyor. Biz komünistler, i ki tarafın, bölgede i l işkilerin 
iyileşmesi olanakların ı  görmiyen şovinist unsurlarından farklı olara k, tarih
sel süreci bi l imsel bir anlayışla izliyoruz ve bu i l işkilerin iyiye gitmesi, halk
ların haklı dôvasının üstüngelmesi olanağına iyimser bir gözle bakıyoruz. 

ısra i l  yöneticileri kendi şartlarını Arap devletlerine zorla kabul ettire
mediler. Yenilgiyle sonuçlanmasına rağmen, bu harp, Birleşik Arap Cum
huriyeti ve Suriye'nin i lerici u lusal rej iminin yaşam yeteneğini gösterdi. 
Bu harp, aynı zamanda, Sovyetler Birliği başta olmak üzere, dünya sosya
list sisteminin ve tüm barışsever güçlerin, Arap ü lkelerindeki ilerici rej im
Ierin kesin destekleyicisi oldukların ı  ve onların karşı-devrimciliğe, emper-
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yaliıme. yeni -sömürgeci l iğe karşı yürüttükleri savaşa yard ım ettiklerin i  bir 
daha ortaya koydu. 

Orta-Doğuda yakın geçmişteki sa ld ı rganl ık. emperya lizmin. bir nükleer 
harbe gitmeksizin. «yersel çatışmalar,. dan ve «bölgesel harplernden yarar
lanarak  ilerici güçlere darbe indi rme plônla rına karşı savaşan bütün dünya 
ulusal kurtuluş hareketi için ciddi bi r  ders oldu. Bu tecrübe. ha lkların uya
nık l ığ ın ın artmasına ve emperya lizmle savaşta safları n ın s ıklaşmasına 
büyük ölçüde etki yaptı. 

Bu tecrübeden şu sonucun çıkarı lması gereki r :  Yakın ve Orta-Doğu böl
gesindeki tüm i lerici güçler ve özelli kle komünistler. çatışmaların barışçı 
yolda çözümlenmesi ve halkla rın kazanımların ın korunması. emperya l ist 
komplolarına engel olunması uğnındaki savaşta dayanışma göstermek 
zorundadı rlar. 
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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  

'Once bombardımanlar durdur.,lmahdır 

Paris'te, Viyetnam  Demokratik Cumhuriyeti ve Birleşik Amerika temsi l
ci leri arasında resmi görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelere, Viyetnam soru
nunun politik çözümüne yol açmak için başlanmıştı. 

Bi l indiği gibi ,  Viyetna m  Demokratik Cumhuriyeti (VDC) 3 Mayıs tarihl i  
notasiyle, Paris'te i ki l i  görüşmeler yapılmasını teklif etti . Bu teklifte, ik i l i  
görüşmelerin amacı, «Amerika tarafından VDC-nin bomba lanmasına ve 
diğer bütün askeri harekata kayıtsız-şartsız son veri lmesini sağlamak ve 
bundan sonra her iki tarafı i lgi lendiren öteki sorunların görüşülmesine 
geçilmek için . .  ' .» diye formüle edi l iyordu. Görüşmelerin başlamasından 
önce Vaşington'un Hanoy'a gönderdiği  cevabi notada da, VDC-nin görüş
melerin ana a macı hakkındaki bu teklifin in  Birleşik Amerika ta rafı ndan 
kabul olunduğu kaydediliyordu. Demek ki, i lk resm i  görüşmelerin ana 
hedefin in, işte bu ertelenmez sorun üzerinde, yani ertelenmesi Viyetnam  
ha lkına her gün  ö l üm  ve  yıkım getiren sorun üzerinde b i r  anlaşma kararın ı  
a ramak olması gerekirdi. 

Ne var ki, B irleşik Amerika temsi lcisi Hariman, ş imdiye kadarki  bütün 
oturumlarda her şeyden söz ettiği ha lde, Ameri kan ın  VDC-ni bombala
maya ve bu ü lkeye karşı bütün diğer askeri harekata son vermesine hiç 
değ inmemekte, yani bu görüşmelerin g ündemine a lınmış olan esas mese
leden boyuna yan çizerek, VDC temsi lcisi n i  Viyetnam  harbi ile i lg i l i  politik 
problemlerin müzakeresine zorlamaya ça l ışmaktad ı r. 

Birleşik Amerika temsilcisinin bu tutumu, Amerikan diplomasisinin bu 
defa da «görüşme masasına oturma isteğ i»ne da i r  bir sürü lafazanl ık la,  
kendi gerçek hedeflerin i ,  yani barışçı iyi n iyetle hiçbir i l işiği olmıyan plan
larını maskeleme manevrası çevi receğinden endişe eden barışsever dünya 
kamuoyunu hakl ı  çıkarmıştı r. Bu resmi görüşmelerde, gündemin esas mese
lesi üzerinde bir an laşmaya varı lmasına böylel i kle engel olan Birleşik 
Amerikanın, kamuoyunu Viyatnam temsilcilerin in  ecuysa!>' olmadıklarına 
inandıre rak, ve bu bahaneyle, Kuzey Viyetnam üzerindeki bombardıman
ların ı  yenilemek ve Güney Viyetnamda askeri b ir  zafer kazanmak maksa
diyle daha büyük ölçüde askeri harekata g i rişme haz ı rl ıkları için vakit 
kazanmak istediğ i  göze çarpmaktadır. 

Ameri kan resmi kişilerinden bazı ları ,  yönetici çevreleri n  bu planla rı la 
i lg i l i  gerçekleri s ık s ık  ortaya koymaktadı riar. Paris resmi görüşmelerinde 
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Amerikan temsi lcilerinden Cordın ,  1 7  Mayısta verdiği bir demeçte, bom
bardımanları n  kesi lmesi için herhangi b ir  şart mevcut olmadığını düşün
düğünü söylemiştir. Beyaz Saray Basın Sorun ları Sekreteri Kristiyan da, 
aynı gün, bombardımanların şu veya bu ölçüde azaltı lması diye bir şey 
olmadığ ın ı  açıklamıştır. 

Ostelik, Amerikan saldı rganla rı ,  VDC üzerindeki barbarca bombardı
manların ı  ve Güney Viyatnamdaki müdahale ve tecavüzlerini günden güne 
daha da artırmaktadıriar. Netekim, Başkan Conson'un «sı n ı rl ı  bombard ı 
man lar  .. hakkındaki açıklamasın ın  hemen ertesi günü ,  Ameri kan Hava 
Kuvvetleri Komutanl ığ ı  bu «sı n ı rl ı  bombardıman .. bölgesine karşı hava 
akınıarını önemli derecede artırmıştı r. Hanoy'da çıkan «Nyan-zan .. gaze
tesin in 10 Haziran  ta rih l i  sayıs ında bi ld irdiğine göre, Mart ayında VDC-n in  
21 bölgesine ve 5 şehrine karşı 2.500 hava ak ın ı  yapı lmışken. Nisanda 4 
güney bölgesine ve Vin l in  kesimine yapı lan hava hücumların ın  sayısı 
3.500-ü bulmuştu r. Martta bütün VDC üzerinde 2.000 hedefe hava hücumu 
yapılm ışken, Nisanda ya ln ız güney kesimleri nde bu sayı 2.300-e, Mayısta 
ise 3.700-e çıkmıştır. 

Kaldı ki, Birleşik Ameri kan ın  bombardıman uçakları - keşif uçakları bir 
yana - çoğu zaman «sınırl ı  bombard ıman .. bölgesinden çok daha içerilere 
kadar soku lmaktadırlar. «Nyan-zan .. gazetesi, Nisan sonunda ve Mayıs 
başlarında Hanoy'un birkaç yüz km kuzey batıs ındaki Laytyau kes imin in 
de defa larca bomba landığın ı ,  Hayfong l imanı  bölgesindeki Batlongvi ada
sına da bomba atı ld ığ ın ı  ve burayı maki nel itüfek ateşine tutu lduğunu 
yazmıştır. 

işte Başkan Conson'un, VDC-n in  «sın ı rl ı  bombardımanı  .. hakkınki açık
lamasın ı  böyle uygulamalar izlemiştir. Bu durum, Amerikan ın  Güney Viyet
nam yurtseverlerine karşı g i riştiği harpte ne pahasına olursa olsun kendi 
yararına bir dönüm yaratma çabasında olduğunu gösterir. Conson 31 
Martta Güney Viyetnama yeni takviye birl i kleri gönderdiklerin i  açıklamış
tı r. Netekim, Nisan başlarında Güney Viyetnama 11 bin deniz piyadesi ve 
paraşütçü daha ulaşmıştır. önümüzdeki aylarda 1 3.500 kişi daha gönderi l 
mesi öngörülmektedir. 

Nisan başı nda, Beyaz Saray'da, Conson yüksek rütbel i  komutanlar ve 
yönetici diplomatlarla bir danışma toplantısı yaptı. Bu toplantıda halihazır 
-ve gelecek askeri plôn lar  müzakere edildi . Nisan ortas ında da, Conson, 
Honolulu'da bir toplantı tertipledi. Amerikan  gözlemcileri, bu toplantıda 
Viyetnamla i lg i l i  strateji ve taktiğ in en i ne boyuna gözden geçi ri ldiğini  
yazdı lar. Mayıs sonunda Conson Ameri kan Kongre'sinden Viyetnam harbi 
için 3,9 m i lyar dolar tutarında yen i kredi istedi (bu, 1968 yı l ı  içinde istediği 
i kinci ek kredidir.) • .vaşington Post .. gazetesi n in bi ldirdiğine göre, Birleşik 
Amerkan ın  1 Temmuz 1969'da başlıyan bütçe yı l ı n ın  askeri bütçesi Pen
tagon'a 1 02 mi lyar dolar veri lmesini öngörmekte ve bunun 28 m i lyar doları 
Viyetnam harbi giderlerine ayrı lmaktad ı r. 

526 

TÜSTAV



Amerikan müdahalecileri bir yandan Güney Viyetnamda geri l lôcı lara 
ve sivi) halka karşı tedip harekôtına hız vermektedirler. Nisanda 1 00 bin 
Ameri ka n ve Saygon kukla hükümeti askeri Güney Viyetnamın  11 i l inde 
birden kanlı bir ted ip hareketine gitişti ler. Amerikan hava kuwetleri ve 
«B-52» stratej i k  bombardıman uçakları ,  Saygon da dahi l olmak üzere, 
Güney Viyetnam şehirleri n i  ve yoğun nüfuslu bölgeleri gittikçe ortan bir  
gaddarl ık la bomba lamaktadı r. 

Saygon kukla hükümeti, Vaşingtonun bir talimatı üzerine, 1 35 bin kişiyi 
daha si lôh a lt ına a lmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanı Tiyö'nün  i lôn ettiğ i  
genel seferberl ik çerçevesi içi nde, 1 8-45 yaşları arasındaki bütün Güney 
Viyetnam erkekleri silôh a ltına a l ınmış  olacaktır. Bu «cumhurbaşkanı»nın, 
Viyetnam Demokratik Cumhuriyeti ne karşı bombard ımanları n  durdurulması 
aleyhinde konuşmuş olması Yaşington için önemsiz değ i ldir. 

Bütün bu kanıtlar, Birleşik Amerika yönetici çevrelerin in ,  bir yandan 
kamuoyunu a ldatmak maksadiyle «görüşmelere hazı r oldukları» gösterisi 
yaptı kların ı ,  öte yandan do saldı rgan l ı kta tırmanmaya devam ederek, 
Viyetnam  sorununun politik çözümü için kuvvet zoruyla elverişli bir pozis
yon kazanmaya çabaladıklarını göstermekted i r. 

Fakat Birleşi k Amerika yönetici çevrelerin in  Viyetnamda askeri bir zafer 
elde etme peşindeki bütün çabaların ın  maceracı karakteri n i  ve bu yolun 
çıkmazl ığ ın ı  gösteren kanıtlar do ortadadır. Bu kanıtlar, Birleşi k Amerika 
hükümetin i  saldı rı lar ın ı  kesmeye zorlıyacak ve Viyetnam sorununun Viyet
nam halkın ın  mi l l i  menfaatlerine uygun barışçı çözümünü sağ lıyacak yete
nekte iç ve dış kuwetleri n var olduğunu göstermekted ir. 

Sosya l ist ü lkelerin yard ım ve desteği i le VDC-n in  savunma gücü art
makta, Ameri kan hava korsanları n ı n  kayıpları günden güne büyümektedir. 
Harbin başlangıcından beri, VDC gökleri nde 3 binden fazla Amerikan 
uçağı düşürü lmüş bulunmaktad ı r. 

Güney Viyetnamda yurtsever s i lôhl ı  kuwetler, Amerikan işga lcilerine ve 
onları n  yerli kuklası Saygon hükümetin in birl iklerine ağ ı r  darbeler indir
meye devam ediyorlar. Dört aydan fazla b ir  zamandan beri, Saygon'da 
çetin muharebeler oluyor. Bu kesimde, Amerikan müdaha leci lerin in, Viyet
nam Mil l i  Kurtuluş Ordusu bi rliklerini ve partizan grupları n ı  hezimete 
uğratma yolundaki bütün denemeleri kendi hezimetleriyle sonuçlanmış 
bulunuyor. 

Si lôhl ı  halk kuwetleri n in  g iriştiğ i taarruzların şiddetlenmesi, halk düş
manı Tiyö-Ki kukla rej imin in bunal ımın ı  derinleştiriyor. Güney Viyetnam 
yurtseverleri kuvvetleri ni derleyip toparlıyorlar. Işgalci lere ve onların yerli 
kuklalarına karşı savaşa, daha önce pasif kalanlar veya Amerikancı Say
gon kukla rej imine karşı tarafsız davrananlar da katılıyorlar. Güney Viyet
nam şehirlerinde, yurtseverl ik  ve a nti-emperyalizm şiarları altında politik 
mücadeleye katı lan çeşitli örgütler meydana getiriliyor. Mayıs başında 
Viyetnam Milli Demokratik Barışsever Kuwetleri Birl iğ i 'n in Kurucu Kon
feransı toplanmış bulunuyor. Bu Konferansa memleket aydın la rın ın,  ün i -
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versiteli lerin ,  yazarla rı n ,  gazetecileri n ,  sanayicilerin, yerli iş çevrelerinin, 
kukla rej im le i lişki leri n i  kesmiş subay ve memurların temsi lcileri alarak, 
çeşitli politik ve d insel görüşlere sahip ve değişik politik parti ve örgüt
lere mensup nice yurtseverler katı ld ı lar. Kurucu Konferans sonunda yayın
lanan bi ldiride, kurulan Viyetnam  Mi l l i  Demokratik Barışsever Kuvvetleri 
Bir l iği 'nin, Tiyö-Ki rej im in in  a laşağı edilmesinden sonra iktidarı tekeli 
alt ına almak iddiası nda olmadığı , bir koalisyon hükümeti kuru lmasından 
yana, Güney Viyetnam Mi l l i  Kurtuluş Cephesi 'nde tekvücut hareket edi l
mesinden ve ortak mücadele yürütülmesinden yana olduğu belirti lmekte, 
ve güdülen amaç «mil l i  bağımsızl ığ ı n  tekrar elde edi lmesi, ü lkenin kal 
k ındırı lması ve bütün halk için hü rriyet ve bahtiyarl ı k  do lu  bir hayat sağ
lanması» olarak  tesbit edi lmektedi r. 

Güney Viyetnam Mi l l i  Kurtuluş Cephesi, Kurucu Konferansa gönderdiği 
selôm mesaj ı nda şunları beli rtmektedi r :  «Mil l i  Kurtuluş Cephesi, Konfe
ransın ız ia kuru lan  Viyetnam Mi l l i  Demokratik Barışsever Kuvvetleri Bir
I iği 'n in,  Ameri kan emperya l ist saldı rganiarına ve yerli hainlere karşı 
savaşta mi l l i  cephe birl iğ in in daha do genişleti lmesine önemli bir katkıda 
bulunacağ ıno inanmaktadı r  . . .  Ortak düşmana karşı mümkün olduğu 
kadar geniş tabaka la rı birleştirme yolundaki değ işmez politikasına sodık 
o lan Mi l l i  Kurtuluş Cephesi, Viyetnam Mi l l i  Demokratik Barışsever Kuv
vetleri Birl iğ i  i le işbirl iği yapacak, bugün kutsal mi l l i  haklar uğrundaki 
mücadelede olduğu g ibi, geleceğ in  mi l l i  kuruluş çal ışma ları nda do onunla 
aynı saflarda bulunacaktı r.» 

Viyetnam Mi l l i  Demokratik Barışsever Kuvvetleri Birl iğ i 'n in kuru lması, 
Güney Viyetnam  için politik öneml büyük bir olayd ı r. Bu, Güney Viyet
namda son zamanlarda ve özell ikle şehirlerde askeri -politik durumun ge
lişmesin in  mantıki bir sonucudur. Demek ki, Viyetnam halkı  i le Amerikan 
işga lcileri ve onları n  yerli uşakları arası ndaki çel işmelerin sertleşmesi 
sonucunda, ülkenin palitik kuvvetlerin in  ayrış ımı daha do hızlanmaktadır. 
Güney Viyetnam  halk ın ın yürüttüğü savaşın bütün mi l leti kapsıyon bir 
genel halk savaşı nitel iği taşıdığı gerçeği de gözle görü lür  bir hal a lmak
tad ı r. 

Viyetnam Demokratik Cumhuriyeti hükümeti, Paris'te resmi görüşmeler 
yapı lmasını kabul etmekle, iyi niyet sahibi alduğunu bütün dünya önünde 
gösterd i. Birleşi k Amerika yönetici çevrelerin in ,  Viyetnamda saplandıkları 
kanl ı  çıkmaz sakaktan kurtu lmak için önlerinde bir i mkôn açı ldığını ,  VDC 
tarafı ndan gösteri len iyi niyetin herhangi bir zaaf işareti olmadığını ,  tek 
yanl ı  gerileme de teşkil etmediğin i  a nlamaları gerekirdi. Paris resmi 
görüşmelerindeki VDC heyeti başkan ı  Suan Tui şunları söylemiştir :  «Bizim 
kend imize ve gücümüze güvenimiz tomdır. Biz, savaşımızın, yalnız kendi 
menfaatlerimize uygun olmakla kalmayıp, bütün sosyal ist ü lkelerin men
faatlerine, bütün dünyada barışı n  menfaatine uygun olduğunu bi liyoruz. 
Sosyal ist ü lkeler bize yard ım ediyorlar ve dünya kamuoyu bizim haklı 
olduğumuzu gitti kçe daha iyi an l ıyor.,. 
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Bi rleşik Amerika yönetici çevrelerinde sağlam düşünceli bazı kişiler. 
bütün bunlardan sonuçlar çı karmaya ve Paris'teki Amerikan  diplomasi
si n in taktiğin i  eleştirmeye başlamışlard ı r. Bu cümleden ola rak, senatör 
Javits, Senato kürsüsünde yaptığı bir konuşmada, Pariste resmi görüşmeler 
devam ederken, Amerikan hava kuwetlerinin VDC güney kes imlerini daha 
şiddetle bombalamasını  ve Güney Viyetnamdaki Amerikan bi rliklerin in 
Mi l l i  Kurtuluş Cephesi partizanlarına karşı yoğun  hücumlarla  savaşı geliş
tirmeye kalkmasını bir  türlü anl ıyamadığını söylemiştir. Demokrat senatör 
F. Hart da, Ameri kan yönetici çevrelerinde hôlô Viyetnamda zafer kazanı
ıocağı  hayaline belbağl ıyan nüfuzlu kiş i ler bulunmasını endişeyle karşı
ladığını  ifade etmiştir. 

VDC-nin barışçı in isyatifi ve bunun bütün dünya barışsever güçleri tara
fından canla-başla desteklenmesi, Birleşik Amerika yönetici çevrelerin i .  
i ki yoldan birin i  - ya Amerikan siyasi gözlemcisi V.  l ipman' ın yazd ığı 
g ibi «büyük ve cesur bir karar a lmak», yani VDC üzerindeki bombardıman
ları durdurmak, askeri birliklerini Viyetnamdan çekmek, barışçı çözüme ve 
barışa yönelmek yolunu,  ya da Birleşik Ameri kan ın  gerçek niyetlerini, onun 
«barışçı deklôrasyonlar»ına bakarak  deği l ,  pratik eylemlerine ve VDC-nin 
barışçı inisyatifine karşı tutumunun ne olduğuna bakarak kestiren bütün 
dünya halkları önünde büsbütün demaske olmak yolunu - seçmekle karşı 
karşıya getirmiştir. Hanoy'da çıkan «Nyan-zan» gazetesin in  yazdığı gibi. 
«şimdi iyi niyetini gösterme s ı rası Birleşik Amerika hükümetinindir. Yoksa, 
Paris resmi görüşmeleri nin gidişinde doğabi lecek güçlüklerin bütün sorum
lu luğunu Birleş ik Amerika hükümetin in  taşıması gerekecektir ... 

YAN PRAJKI 
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« H O R  D O N Y A » D A 

Birlesik Amerikada terör ve zorbalık 
• 

Senatör Robert Kenedi 'n in öldürü lmesi Amerikan halkına i ndiri lmiş bir 
darbedi r. Bu cinayetten üzüntü ve acı duyanlar, sadece Kenedi'yi, Demok
rat Parti'den cumhurbaşkanl ığ ı  adayı olması deneyinde destekliyenıerden 
ibaret deği ld i r. R. Kenedi 'n in öldürülmesi, Birleşik Amerikada alıp yürü
yen zorba l ık ve zulüm sistemini karakterize eden yeni bir olaydı r. Ameri
kan halkı bugüne değ in hiçbir zaman bu kadar şaşırmamış, tüm toplumsal 
sitemimizin böylesine mahvı ve bu sistemin hunharl ık ları karşısında, hiçbir 
zaman bu kadar nefret duymamıştı r. 

R. Kenedi hangi kuvvetleri temsil ediyordu? Oldürmmesin in sebebi 
nedir? Olümünün, ülkemizin geleceği ve bütün dünya için önemi nedir? . . .  
Bu soruları ş imdi yeteri kadar ta m ve sı hhatli olarak cevaplamak elbette 
çok zordur. Ama, ne olursa olsun,  Amerikan komünistleri bu olayı çözüm
Iemek ve R. K.enedi 'n in öldürülmesi sonucunda meydana gelen yeni politik 
durumları gözden kaçı rmamak zorundadırla r. 

Her şeyden önce kesinl ikle söyliyebi l i riz ki, R. Kenedi Amerikan kapita
l izmi için bir tehlike teşkil ettiğ inden ötürü öldürülmüş deği ld ir. 0, sı ra 
dan insanları n  haklarını arıyan bir  savaşçı değ i ldi ; yeni sosyal sistemin 
peygamberi de değ i ldi .  0, Amerikan mali sermayesin in bir k ısmının siyasi 
temsilcisi idi .  

Fakat zenci halkın ve Ispanyolca konuşan ahal inin her haktan yoksun 
kısmı R. Kenedi'yi geniş ölçüde destekl iyor, işçileri n önemlice bir kısmı da 
onun peşinden gidiyordu. Muazzam şahsi servetine ve sermaye çevreleriyle 
mevcut bağlarına rağmen, Kenedi, kendi seçim kampanyasın ı  mi l l i  azın
l ı kla r i le işçi sı nıfı a rasında büyümekte olan hoşnutsuzluğa dayanarak  
yürüten ve bu  yoldan cumhurbaşkanl ığ ı  makamına geçmek iddiasında 
bulunan tek kişiydi. 

Ne yazı k ki, Kenedi 'n in bu ka mpanyada i leri sürdüğü program yeter
sizdi. Yürüttüğü ka mpanyada Ameri kan halkının çoğunlukla Viyetnamda 
barışa susamışl ığ ından geniş ölçüde faydalandığı halde, bu harbin sona 
erdiri lmesi için yeteri kadar açık bir pıan i leri sürmüyordu. Vatandaşlık 
haklarından yoksun zenci yığınlarına, geto bölgelerinde yapılacak özel 
sermaye yatı rımları iç in bazı vergi indirimlerinden başka bir  şey vaadede
miyordu. Kampanyada kendisini desteklemeleri için zenci lere başvurur
ken, zenci halkın hayat şartla rı n ın düzelti lmesi için hangi tedbirler uygu-
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lan ı rsa uygulansın, bunları n  mutlaka geto bölgeleriyle s ın ırl ı  olacağın ı  
hissettirmekten de kaçınamıyordu. 

Kenedi b ir  yandan segregasyon (ayrı lma) taraftarla rını da teskine çal ı
şıyor, «kanun ve düzen»in korunmasını ve getolarda isyanların önlenmesi ni 
öğütlüyordu. Işsizfiğe, şehirlerde reel işçi ücretlerinin düşüşüne, kamu hiz
metlerin in aksamasına ve hayat şartların ın  kötüleşmesine karşı çare olarak  
b i r  tek şey sal ı k  veriyor, yani hükümet ta rafından, getolarda sermaye yatı
rım ı  yapacak özeleilere verg i indirimleriyle kolayl ık gösteri lmesini isti
yordu. 

Gerçekte, Kenedi, buna l ım içindeki halka güzel. lôflardan ibaret boş 
vaatlerde bulunuyordu. Böyle de olsa, halk yine doğal  bir  güdü i le ona 
doğru yöneliyordu. Zira istenen değişikl i k yönünde bi ricik gerçek ümidi  
şahsında somutlaştıran o id i .  Programı  yetersiz olsa da, Kenedi hiç deği lse 
açık konuşuyor, problemleri n büyüdükçe büyüdüğünü ve Amerikan halkı
nın yaşama koşul la rın ın gitti kçe kötüleştiğ ini söylemekten çekinmiyordu .  
Halk onu destekliyordu ; çünkü o şimdiki yöneticilerden kötü olamazdı, 
daha doğrusu a ı la rdan iyice olması gerekird i .  

Aslına bakarsak, Kenedi Ameri kan emperyal izminin taktik geri lemesini 
somutlaştırıyordu. Yoksa, tekellerin kôrları zararına halk ın yaşama koşul
larını iyileştirmek niyetinde deği ld i .  Onun zoru, Birleşik Amerikayı askeri 
başarısızl ı klar yüzünden düştüğü ağ ı r  durumdan kurtarmaktan ibaretti. 
Ve kendi hesabına göre, harbe son veri l ince, içerdeki buna l ım da kendi 
l iğ inden hafifl iyecekti. Bunun iç in ,  Kenedi'ye göre, hükümetin doğru 
yönde biraıcık çaba göstermesi «norma l» durumu tekrar sağ lıyabi l i rd i .  
Demek k i ,  R. Kenedi, Birleşik Amerikan ın  şimdiki ekonomik  güçlüklerin in 
derin l iğ in i  kavramaz görünüyor, bunla rın  önemini  küçümsüyordu. 

R. Kenedi'nin programı  rad ika l  bir tehlike gizlemiyordu. Bu bakımdan 
senatör Makkarti 'nin adayl ığı tekellerin politi kasından duyulan yığınsal 
hoşnutsuzluğu daha büyük ölçüde yansıtıyordu .  Fakat halk a rasında 
hemen hemen R. Kenedi kadar ve Hamfri'den çok daha fazla desteklenen 
Makkarti'ye, halen Demokrat Parti'de egemen olan kuvvetler için ciddi bir 
tehl ike gözüyle bakı lm ıyordu. Bi l indiğ i g ibi, ön seçimler kimin aday ola
cağ ını belir/emez ; z ira aday, partinin mil l i  kongresinde ve ön seçimlere 
katı lan seçmenlerin karariyle çoğu bağıml ı  o lmıyan delegeler tarafı ndan 
seçi lmektedir. 

Büyük iş çevreleri , daha ziyade parti cihazları üzerindeki kontrolü i le  
Amerikan politikasında hôk im rol oynamaktad ı r. Diyebil i riz k i ,  parti ciha
zında gerekl i  manivelôlara Makkarti el  atamıyordu ;  R. Kenedi ise bu 
manivelôla ra sahip bulunuyordu. Demokrat Parti yönetimini ,  Conson ve 
Hamfri 'n in bağl ı  oldukları kuwetlerin el inden ancak Kenedi kurta rabi l i rdi .  

Kenedi halk ın büyük dostu deği ld i .  Ne var ki, sı nıfi mahdutluğu ,  tered
dütleri ve gerici l i kle uzlaşma eğ i l im leri ne kadar büyük olursa olsun, onun 
ölümü, harbe son veri lmesini ,  d ış ve iç politikamııda değişikl ik yapı lmasını 
istiyenler sayıs ın ın h ızla artmasına yol açan çok güçlü b ir  darbe oldu. 
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R. Kenedi 'nin seçilmesi, Conson-Hamfri hükümetin in temsil ettiği en sal
d ı rgan ve en aşırı gerici emperyal i st çevreler için hezimet olacaktı. Onun 
seçi lmesi gibi bir sonuç, Amerikayı Viyetnamdaki harbi durdurmaya ve 
daha i lerici bir iç politika izlemeye zorlamak için yürütülen mücadeleyi 
bir hayli kolaylaştırmaya elverişli yeni bi r iç  ve mi l letlera rası ik l im yara
tacaktı. 

R. Kenedi 'n in öldürülmesi emrin i  k imin verdiği  henüz kesin l ikle  söylene
mez. Ama komplonun en sorumlu katla rda hozı rlanmış o lması i mkônı 
yabana atı lamaz. Bunun korkunç işareti şudur ki, Conson'un a rkasında 
duran gerici emperya l ist kuvvetler bir Kenedi 'n in ölümü sonucunda hükü
metin kil it nokta larına yerleşmişler ve öteki Kenedi 'n in ölümü sonucunda 
da Demokrat Parti'deki egemen durumla rın ı  koruyab i lmişlerdir. 

Fakat neden Birleşik Amerikada böyle işler olmaktadır? Kenedi kardeş
lerin öldürülmesi ile ü lkemizde terör ve zorbal ığ ın a l ıp  yürümesi a rasında 
bir i lişki var mıdır? Bu cinayetlerle Medgar  Evırs, Malkı lm Iks ve Doktor 
Martin Luter King gib i  seçkin zenci l iderleri n in  öldürülmesi olayları ara
s ında herhangi şekilde bir bağ bulunmakta mıd ı r? 

Şu var ki «Batı demokrasi leri .. a rasında bizim memleketimiz daimo zor
balığa en çok başvuru lan ülke olarak  d i kkati çeker. çoğu zaman, halk ı
m ızın kanl ı tarihsel gelenekleri nin temeli nde, kıtam ıza i lk  yerleşen lerin 
savaşçı ruhu ve ahal in in elinde büyük miktarda si lôh bulunması neden
lerin in aranması gerektiği i ddiası i leri sürülür. Bu gibi görüşlerin doğru 
olmadığını  söylemek bi le gereksizdi r. Gerçek şudur ki, bizde bütün demok
ratik hareketler kan dökümü ve terör içi nde geçmiştir. Bu kanlı olaylara 
daima gaddar ve insafsız yönetici sınıf yol açmıştır. Faşizm dönemi hariç, 
diğer gelişmiş kapital ist ü lkeleri n h içbirinde zorba l ığa bizdeki kadar geniş 
ölçüde başvuru lmuş değ i ld i r. 

Bizde yönetici s ınıf ın durmadan halkımıza karşı açık zorbal ığa başvurma 
i mkônına sah ip olmasının nedenini ortaya koyan ana faktör, Amerikan 
halkı n ın  genel l ikle burjuva-demokratik devrim ini tamaml ıyamamış olma
s ıd ır. I rk ayırım ı ,  zenci lerin ezi lmesi ve zenci halk ın a labi ld iğ ine sömürüI
mesi sistemi, tari h imizde öteden beri uygulanagelen zorbal ığ ın  temelidir. 
Bu gaddarca sömürünün gerçekleşti rilmesi için, zoru ve baskıyı uygul ıya
cak bir devlet cihazına i htiyaç vardı r. Böyle bir hayat ta rzı için karakteris
tik olan ı rkçı ideoloj i ,  her türlü demokratik hareketi, işçi s ın ıfın ın  her hare
ketin i  parçalamaya ve zayıflatmaya hizmet etmiştir. Halkın parçalanması 
ve zayıf düşürülmesi de, yönetici s ın ı fın  açık terör politikasın ı  seçmesine 
ve uygula masına i mkôn vermiştir. 

Bu kanıya varmak için memleketi n şimdiki  durumunu şöyle bir gözden 
geçirmek yeter. Bugün şehirleri mizdeki polis kuvvetleri gerçekte daimi  
orduları andırmaktad ı r. Yaln ız  Nüyork'ta 33 bin pol i s  var. öteki büyük 
şeh i rlerimizde de nispeten bu ölçüde polis kuvveti bulunduru lmaktadı r. 
Pol is tanklarla, zırhl ı  araba larla, heli kopterlerle ve «ga leyanları bastır
mak .. için çeşitli kimyasal madde ve araçlarla donatılmıştır. Her eya lette, 
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muazzam polis kuvvetinden başka, özel mi l l i  muhafız birl ikleri de meydana 
geti ri lmişti r. Bu muhafız birl iklerin in  safları nda, özel surette eğiti lmiş ve 
«vatandaş çıkışla rı»na karşı mücadele için si lôhlandır ı lmış yüzbinlerce kişi 
vardır. 

ı rkçı l ığ ın hüküm sürdüğü şartlarda beyaz ahal i  bu mil itarizasyon ted
birlerinden hoşlanmaktad ı r. Fakat yönetici , s ın ı f, bu kuvvetleri yalnız zen
cilere karşı kul la nmak i çin  elde tutmuyor. Yak ın  geçmişte bu kuvvetler, 
gösterilere katı lan üniversitel i lere ve barış taraftarlarına karşı da kul lanı l
m ış  ve bunları n  işçiler taraf ından girişi lecek «kanunsuz» hareketlere karşı 
kullan ı lmasın ın  öngörüldüğü de h issettiri lmişti . 

Memlekette baskı ve terörün şimdiki artışına sebep olan iki etken daha 
vardır. Bunlardan biri , Ameri kan emperya l izmin in  yükümlendiği dünya 
emperyalist sistemini ayakta tutma rolü i le bağl ıd ı r. Gerçekten, Ameri kan  
emperya lizmi sömürgeci l ik  i l işkilerini askeri yönden savunma işini üzerine 
a lmıştır. Bu işi gerçekleştirmek için, insan l ığ ın  gördüğü en etkili harp 
maki nelerinden birini meydana getirmiştir. Emperya lizm, mi l itarizmi ve 
harbi toplumsal hayatımızın merkezine oturtmuştur. Bu yüzden, gaddarl ı
ğ ı n  ve kana g i rmenin öğ ülmesi ve baştacı edilmesi tüm mi l l i  kültü rü müzü 
kemirmektedir. Emperya lizm, hükümet yapısı nda muazzam bir  isti hbarat 
cihazı meydana getirmiştir. Bu örgüt gizli ça l,ışmakta ve her türlü demok
ratik denetimin  dışında hareket etmektedir. Bizim i ç  yaşantımızda bu 
«görünmez hükümet"in rolü karşılaştığ ımız olaylarla meydana çıkmaya 
başlamıştır. CIA-n ın  mi l l i  üniversite birl i klerine, diğer b irçok gençl ik  örgüt
leri ne ve aynı zamanda sendika hareketine si nsice sokuluşunun meydana 
çıkarı lması bütün Ameri ka n  halkı üzerinde bir şok etkisi yapmıştır. 

Başkan Kenedi 'n in kaotil lerin in, Osva ld' ın CIA i le i l işkisi olduğunu gös
teren yeni deli l ler, bu örgütlerin, Conson yönetimi tarafından uygulanan 
saldırgan dış politikaya son veri lmesinde ısra r  eden ve gittikçe büyüyen 
harekete karşı bir terör a racı olduklarında şüphe bırakmamaktad ı r. 

Memleketimizde zorba l ığ ın  ve politik cinayetleri n artmasının esas 
nedeni, belki de, ş imdiki emperyalist, devlet-tekel yönetim şekl in in  ha l k  
desteğ in i  yitirmekte olmasıd ı r. Emperya l izmin dünya ölçüsündeki buna l ımı  
şiddetlenmektedir. Bunun en açık bel irtileri Birleşik Amerikan ı n  Viyet
namda uğradığı hezimetler ve iç ekonomik güçlüklerin büyümesid ir. Bu 
hezimetler ve a rtan iç ekonom ik  güçlükler ü lkemizde ciddi bir politik 
bunal ım doğurmaktadır. Mali sermaye, başvurduğu daha entanzif devlet
tekel tedbirleriyle, ka rş ı laş ı lan ekonomik problemlerin ve güçlüklerin ağır
l ığ ın ı  halkın sırt ına yüklemeye çabalamaktad ı r. Tekeller, politik des
teği, ona en çok muhtaç oldukları bir anda ve görü lmemiş bir süratle 
yitirmektedi rler. Olaylar ın gidişinde, bu tekellerin el inde, politi k muarız
lariyle mücadele için sadece iki araç ka lmaktadır :  Biri, son yirmi yılda 
daha mükemmel hale getirdikleri muazzam devlet cihazı ; öteki de anların 
vesayeti a lt ında ve mali  desteği i le büyüyen i l lego l  savaş grupla rı . • .  
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Tekellerin kendi  dış politikalarından yana yığınsal bir destek sağ lama 
yeteneğinden yoksunlukla rı, zencilerin kurtuluş hareketini boğmaktan, 
aydınların, üniversiteli lerin ve genellikle gençl iğ in devaml ı  surette 5010-

koymalarını önlemekten ôciz oluşla rı ,  keza g ittikçe canlanon işçi hareketi 
üzerinde tekellerin etkis inin zayıflaması şiddetlenmekte olan buna l ım ın  
ana çizgi leridir. 

Sağcı güçler, bir hayli kuvvetlenmiş olsalar  da, memlekette solakoyma 
eğ i l imleriyle başa çıkacak durumda deği l lerdir. Bu şartla rda, kendi poli
tika larından yana yığınsal b ir  destek sağl ıyam ıyan tekellerin önünde, ya 
politikalarını değiştirmek, ya da halkın demokratik atıl ım ların ı  kaba kuv
vetle boğ mak gibi  iki yol vard ı r. Işte, birinci yolu tutan tekellerin çıkarların ı  
temsi l  eden R .  Kenedi, tekellerin ik inci yoldan yürümekten yana olan, yani 
zor kul lanarak  halkın  demokratik çıkışlarını boğmak istiyen kısmın ın kur
ban ı  oldu. R. Kenedi'yi ve ağabeysini hayatla rı ndan eden kuvvetler, ger-, 
çekte, zenci leri n kurtuluşunda n ve sosyal ada letten yana olan en değerli 
ve cesur Amerikan savaşçıları na kasteden kuvvetlerin ta kendisidir. 

Şimdi bu kuvvetleri n yolunda Kenedi engel teşkil etmediğine göre, artık 
Hamfri 'n in Demokrat Parti'den başkanl ık  adayl ığ ın ı  garantilemesine her
halde ancak bir mucize engel olabi l i r. çoğu gözlemciler, bu yı l ın  Kası
mında yapılacak seçimlerde Hamfri 'n in Nikson i le çarpışacağı ve ş imdi l ik 
Nikson'un  biraz daha ağır  bastığı kanısındadırlar. Böyle bir i htimal, yani  
Nikson'un kazanması ,  bütün dünyanın tüylerini ü rpertse gerekti r ;  zira 
Nikson 1 964 yı l ında Goldvotır'ı tutan kuvvetlerin politik mirasçıs ıdır. 

Biz, Niksan'un ş imdiki  yöneticilerden şu veya bu bakımdan önemlice 
bir farkı olduğu kanısı nda değ il iz. Aynı zamanda, gelecek dört yılda izle
necek politikan ın hemen şu Kasım seçim leri nde birden ve temell i  bel i rle
neceği kanısında da değ i liz. Amerikan tekelci sermayesinin gerici politi
kasına karşı dört yılda yalnız b ir  kez mücadele yürütülmüyor. Bu mücadele 
süreklidir. Tekellerin kendi politika ların ı  yürütme yetenekleri de, onlara 
karşı savaşan güçlerin canl ı l ı k  ve etkisine bağ l ıd ır. O'nümüzdeki dört yı lda 
bu güçler her za mankinden çok daha kuvvetli ve etkil i olacaklardır. 

Kened i 'n in öldürülmesi ve başkanl ık adaylığına Hamfri 'n in i leri sürü I 
mesi, y ığınları n  mevcut i ki partili sistemden büyük ölçüde soğuması sonu
cunu doğuracaktır. Netekim, şimdi, büyümekte olan yığınsal hareketleri 
politi k plônda yansıtacak ve Demokrat Parti'n in  seçmenlerinden Kenedi'ye 
ve Makkarti'ye oy veren % BO' in desteğini elde etmek üzere mücadeleye 
girişebi lecek üçüncü bir siyasi parti kurul maktad ı r. Eğer bu yeni politik 
kuvvet memlekette tekellerin ş imdiki politikasından Amerikan halk ın ın duy
duğu hoşnutsuzluğa gerekli yönü verebil irse, yeni politik şartlar çok daha 
çabuk doğabi lecektir. 

Yönetici sın ıfın terör ve zorbalık politikası, dışarda olduğu g ibi, memle
ket içinde de hoşnutsuzluk uyandırmakta ; d irenç kuvvetlerini, yönetici 
s ınıf ın onla rı yoketmeye yönelen şiddetinden daha büyük bir hızla hare-
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kete getirmektedir. Bu, elbette Birleşik Amerikada durumun h iç de karma
şık olmadığı ve olayların nası l  sonuçlanacağın ın şimdiden kesti ri ldiği a nla
mına gelmez. Biz, canavara karşı, onun kendi in inde, Viyetnamlı  kardeş
lerimizin savaştığı gibi, savaşmak zorundayız. 

ŞON BRENNIS 
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O Z E L  SAYFA LA R ı M I Z  

Bildiri 

Türkiye Komünist Partisi, son zamanlarda Çekoslovakya Sosyal ist Cum
huriyetinde geçen olayların  gelişmesin i  dikkatle, kaygı i le izlemektedir. 

Mi l letlerarası gerici kuvvetler, Amerika ve Batı Almanya emperyal ist
leri, sosyal ist ü lkeler toplu luğunu zayıf düşürmek, sosyal ist cephede bir 
gedik açmak, Avrupada kuvvetler dengesini kendi yara rlarına bozmak 
amacıyla ÇSC-de faal iyetlerini artı rd ı lar, yerli ve yabancı ajanlar ın ı  hare
kete geçirdiler, karşı-devrimci kuvvetlerde kendi lerine bir dayanak bul
dular . .. Demokrasi ve özgürlük" maskesi a ltında burjuva demokrasisi pren
siplerini açıkça propaganda etmek fırsat ve i mkanlarını bulan bu düşman 
kuvvetler sosyalizmin temellerine saldı rmaya başlad ı lar, Komünist Par
tisi n in yönetici rolünü h içe indirmek için çaba larını artı rdı lar, kapita lizmi 
geri geti recek bir karşı-devrim hazı rl ıklarına g i rişti ler. 

Fakat emperyal istlerin ve sosya lizm düşmanlarının gayretleri suya düş
meye mahkumdur. Çekoslovakyada sosyal ist düzeni koruyacak, emperyaliz
min ve yerli ajanlarının planlar ını  bozacak sağ lam kuvvetler  vardır. Mem
lekette kapita lizmi yıkmış, sosya lizmin temel lerini kurmuş olan bu kuvvet
ler, yani işçi s ın ıfı, bütün emekçi y ığınlar ve onların gerçek menfaatlerini 
savunan Çekoslovakya komünistleri, diğer sosyal ist ü lkelerin, Marksçı
Leninci partilerin yardım/a rına, desteğine g üvenmekte haklıdıriar. 

Proletarya enternasyonal izmine, barış ve sosya lizm davasına bağ lı Tür
kiye Komün ist Partisi, sosya list Çekoslovakyayı emperyalist ve karşı-dev
rimci kuvvetlerin saldırı larından korumayı, sosyal ist ü lkelerden ve dünya 
komün ist hareketinden koparma yeltenişlerini kırmayı bütün komünist ve 
işçi parti lerin in ortak ödevi bil iyor. Biz Türk komünistleri, Bulgar Komünist 
Partisinin, Macar Sosyal ist Işçi Partisinin, Alman Sosyal ist Birl ik Partis inin, 
Polonya Birleşik Işçi Partisinin, Sovyetler Birl iği Komünist Partisi n in Çe
koslovakya Komünist Partisi Merkez Komitesine ortak mektubunu sevinçle 
karş ı l ıyor, tamamiyle tasvip ediyor ve destekliyoruz. Bu mektup partimizin 
görüş ve d i lekleri n i  de di le getirmiştir. Biz Türk komünistleri, Çekoslova-
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kyada sosyalizmin kazançlarının ve sosyalist ülkeler topluluğunun korun
ması, dünya komünist hareketinin kuvvetlendiri lmesi uğrunda atı lan bu 
yerinde ve gerekli adımı  proletarya enternasyonalizmin in yiiklediği bir 
ödev sayıyoruz. 

25. Vi i .  1 968 

TORKIYE KOMUNIST PARTISI 
MERKEZ KOMITESI 

537 

TÜSTAV



Türkiyede gençlik harketinin yeni aşaması 

Ahmet Soydan 

Derin ekonomik, politi k ve sosyal sebeplere dayanan ve uzun bir ge
l işme sürecinden sonra Haziran ayında patlak veren öğrenci protesto ve 
işga l hareketleri Türkiyenin politik hayatında derin yankı lar yaratacak ve 
yeni yeni i lerici hamlelere basamak olabi lecek nitel iktedir. öğrencilerin 
işga l  ve protesto hareketleri s ırasında yeni yeni savaş yol ları bulundu ve 
bunlar başarı i le uygulandı. Bu uygulama Türkiyede anti-emperyalist ve 
demokratik savaşın gelişmesine yard ım etti. 

öğrenci hareketinin bu günlerde durulmuş olması ,  sona erdiği anla
mına gelmez. Hareket, yorın belki daha kuvvetl i  ve daha geniş bir hız la 
yeniden başlıyacaktı r. Çünkü iktidarın palitik tutumu ve programı ,  mi l l i  
egemenl ik ve bağımsızl ığ ımızın kurtarı lmasına, toprak reformuna, sanayi 
kalkınmasına, halkçı reformların başarı lmasına karşı olduğu gibi, halkçı 
eğitim davasın ın çözümüne de karşıdır. Esasen bütün bu mi l l i  davaları n  
birbirinden ayırmaya imkôn yoktur. Çünkü halkçı eğ itim davasının çözümü 
öteki mi l l i  dava ların çözümünü sıkı sı kıya bağ l ıd ı r. 

* 

Anka ra Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Haziran  ayın ın l 1 - inde baş
I ıyan ve daha sonra resmen «fi i l i  durum .. diye adland ı rı lan öğrenci boykot 
ve i şgal hareketleri kısa zamanda Ankara, Istanbul ,  Ege, Erzurum ve Eski
şehi r  üniversitelerine ve değ işik faküitelere yayı ldı .  öğrencilerin bu boykot 
ve işgal hareketleri hemen hemen memleket ölçüsünde uygulandığından, 
muha lefet basın ın ın ve kamu oyunun sempatis ini kazandığından, resmi 
çevreler, ne, bir yı ldan fazla devam eden Teknikerler boykotuna karşı 
hareketi kaygusuzlukla yenmek taktiğini uygulayabildi ler, ne de sı k sık 
halk ve öğrenci gösterilerine karşı kul landıkları pol i s  baskısı ve diğer zor 
metotlarına başvurabildiler. 

Kamu oyunun ve basın ın artan baskısı altında hükümet, muhalefetin, 
öğrenci hareketlerini ve öğrencilerin istek ve di leklerin i  Meclise aksettirme 
teşebbüsü ne sahip çıktı. Bizzat Başbakan Demi rel, Meclis görüşmeleri 
sırasında kamu oyuna hitap ederek, öğrencilere karşı an layış ve şefkatle 
davranı lacağ ın ı  söyledi. Fakat bu anlayış ve şefkotin ne olduğu çok geç
meden an laşı ldı .  öğrencilerin boykot ve işgal hareketi sona erince, işgal 
konseyleri üyeleri hükümetin emriyle tutsak edi l ip mahkemelere veri ldi. 
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Hükümetin komandolaşmış toplum polisi, Temmuz ayında da Teknik  Oni
versite Oğrenci Yurdunu sabaha karşı bastı. Yüzden fazla öğrenciyi öle
siye dövdü. Vedat Demi rcioğ lunu üçüncü katın penceresinden sokağa 
atarak şehit etti. Kanlı elbiseler içinde kıvranan yaral ı  öğrenciler en i lkel 
şa rtlar a ltında zındanlara atı ld ı .  

Oğrenci hareketine karşı Demi rel hükümetin in gösterdiği anlayış ve 
şefkat işte bu idi .  

Ne istiyordu öğrenciler� 
Bu isteklerin başında, öğrenci temsilcilerin in Oniversite yönetimine ka

tı lması ve i l k  okuldan üniversiteye kadar, öğrenci lerin, yurt gerçekleriyle 
bağdaşacak bir eğ itim ve sınav sistemine tôbi tutu lmaları geliyor. Istekler 
a rasında bundan başka, öğrencilere verilen kredi leri n, bakan l ıklar ve 
iktisadi devlet teşekkül leri burs kontenjanlarının a rtı rı lması, okul lardaki 
ders a raç ve gereçleri nin yeterli duruma getiri lmesi, ucuz ders kitabı sağ
lanması v.s. de vard ı .  

Bu isteklerin tamamen öğrencilere özgü olduğu, sosyal ve teknik nite l ik 
taşıdığı ,  politik anlamdan uzak olduğu i l k  bakışta derhal görülmektedir. 
Ama Türkiyede Haziran  ayın ın  1 1 - inde uzun bir gelişme sürecinden sonra 
patlak veren öğrenci hareketin in politik nitel ik taşımadığını ,  emperyalizm 
ve ona bağ lı işbirl ikçiler hegemonyasının Türkiyede yarattığı ekonomik, 
politik, kültürel yön lü buna l ımın sonucu olmadığını  söylemek yanl ıştır. 

Ameri kan tekel lerin in sömürüsü ne ve emperyalist sa ld ırgan askeri poli
tikasın ın g lobal stratejis ine terkedi lmiş Türkiyenin ötedenberi derin b ir  
ekonomik ve politik bunal ım  iç inde olduğu, görünen, bi l inen bir  gerçektir. 
Ama bu bunal ım, Demi rel hükümetin in  iş başına gelmesi ve bu i ktidar 
sayesinde Türkiyede emperyalist tekellerin ekonomik, politik, kültürel ve 
askeri hegemonyalarını pekleştirmeleriyle, uzun yı l lardanberi süregelen 
buna l ım daha genişlemiş ve hızlanmıştı r. 

Türkiyede resmi rakamlara göre 9 mi lyon civarında g izli -açık işsiz var. 
Emekçi halk ın işsiz kalma ve dolayısıyle ekonomik, politik ve kültürel 
a lanlarda gerileme süreci Demirel hükümetin in iktidara gelmesiyle daha 
da hızlanmıştır. Ameri kan emperyal istleri, en güveni l i r  müttefikleri toprak 
beyleri ve onlardan uc veren komprador zümreyi kaybetme korkusu i le 
Demirel hükümetine, köklü bir toprak reformuna katiyen yanaşmamayı, iş i  
demagoj i  i le savuştu rmayı, a ksine, b ir  tar ım reformu i le toprak ve çiftlik 
beylerin in ekonomik, politik güçlerin i  daha da artırmayı sal ı k  vermekte
dirIer. Emperyalistlerle işbirl ikçilerin in bu tutumu sonucunda toprak 
reformu yapılamamakta, yani Anayasanın açıkça öngördüğü bir düzene 
karşı çıkı lmakta, böylece de nüfusunun % 80-i köylerde yaşayan ve köy 
ekonomisine bağ l ı  olan Türkiyede, tarım  alan ındaki mi lyonlarca emekçi 
arasında günden güne artan derin bir bunal ıma sebep olmaktadırlar. Bu 
emekçilerin önemli bir kısmı yığ ın la büyük şehirlere akmaktadı r. Ama 
ulusal bir sanayileşme ve ka lkınma plan ın ın  yokluğu yüzünden şehi rlere 
akan bu köy emekçileri n in oralarda aylak kaldı kları ve büyük merkezlerde 
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a lt proleta rya diye anı lan tabakayı teşkil etti kleri görülmektedir. Yani bu 
akın köylerdeki sefalet ve umutsuzluğu şehi rlere taşımaktadır. Mi"i B irl ik 
hükümeti tarafından hazırlanan kalkınma plônın ın kalkınmaya yarıyan 
bazı hüküm leri, meselô devlet sektörünü kuvvetlendi rmeyi öngören ve 
büyük kapkaç sermayenin talanını  önleyecek hükümleri Demi rel hükü
meti i şbaşına geldikten sonra plôndan çıkarı ld ı .  Ve plan, yabancı ser
mayeye, onunla ortaklaşanlara, kapkaççı lara gerek Hazineyi, gerekse halk 
yığınlar ını  soymak ve yağma imkônını daha da genişletecek şekilde değiş
t iri ld i .  Devlet kredi lerin in  aslan payı, şimdi yabancı sermayenin, bankala
rın, ithalôt ve ihracat şi rketlerin in ,  aracı ların, toprak ve çiftli k  beylerin in 
kasa larına akmaktadı r. Buna para lel olarak  yabancı sermaye, b i lhassa 
Amerikan ve Ingi l iz tekelleri, Türkiyenin bütün doğal zengin l i klerin i  sömür
mek fırsatını daha geniş ölçüde ele geçirdiler. Petrol, boraks, volfram, 
demi r-çelik ve en son da bakır madenierine Ameri kan tekelleri el koydu. 
Karadeniz bakırları geçenlerde Sanayi Bakanl ığ ın ın bir kararı ile Ameri
kan Bakır tekel lerin in  Türkiyedeki paravana şi rketlerine devredi ldi .  

Amerikan tekellerin in  Türkiyedeki sömürü ve soygun i mkônları arttığı 
nisbette emperya l izmin politi k hegemonyası da artıyor. Demi rel hükümeti, 
topraklarımızda yeni yeni askeri üsleri n kurulması ya da mevcutlarının 
genişletim iesi i çi n  yalnız şu son bir yı l  içi nde Vaşingtonla yirmiye yakın 
yeni i ki l i  an laşma imzalamıştı r. Topraklarımızdaki Amerikan üslerin in ,  
atom yığı naklarının varl ığı , halk yığınları a rasında, özellikle ayık ayd ın  
çevrelerde, uyanık gençl ik  ve subayla r a rasında yurdun yarın ı  hakkında 
günden güne artan bir endişe ve huzursuzluk yaratmaktadır. 

Amerikan emperya lizmi, bir yandan da, verdiği kredileri azaltmaktadır. 
Bunlar esasında ne kred idir, ne de yardımdır. Amerikan ın  az gelişmiş mem
leketlerde kurduğu sömürü mekanizmasını işletmek üzere yarattığı bir 
emme basma tu lumba sistemidir. Manivelôsı Vaşingtonda olan bu tulumba 
az gelişmiş memleketlere, meselô Türkiyeye bir verir, verdiğ in in  a ltı mis l in i  
çeker. Böylece Amerikanın,  sömürü mekanizmasını işletmek üzere yard ım 
etiketi a ltında verdiği  kred i ler Amerikon Kongresin in  son bir kararı i le bir 
hayli aza!tı lm ıştır. Türkiye bundan sonra daha az Amerikan kredisi ala
caktır. Bu durum,  ekonomisi, politikası ve si lôhl ı  kuvvetleriyle Amerikaya 
peyk durumuna düşmüş Türkiyedeki ekonomik ve politik bunal ımı bir kat 
daha a rtıracaktır. Yani Amerikan emperyalizmi, kendi ekonomik buna
l ım ını ,  daha geniş ölçüde avucu içine aldığı memleketlere ve bu a rada 
Türkiyeye i hraç edecektir. Çünkü Amerikan tekelleri n in sömürü çarkının 
emme basma pompasın ı  çal ışt ıran sermayede aza lma olacak amma 
sömürüde herhangi bir aza lma olmıyacaktı r. Yabancı sermayeni n  ve en 
başta Amerikan tekelleri nin Türkiyedeki kôr oranı  yıldan yıla azalmıyor, 
bilôkis artıyor. Batı Almanya profesörlerinden Baade, Türkiye hakkında 
hazırladığı  bir incelemede, Amerika l ı la rı n  Türkiyeye verdiği her dolar 
karşı l ığında a ltı dola r a l ıp  gittiklerin i  tesbit etmiştir. Şimdi Ameri kal ı lar, 
yarım dolar karş ı l ığ ında altı dola rı Türkiyeden a l ıp  gidecek duruma geçe-
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ceklerdir. Bu demektir ki , Türkiyenin emekçi halk yığın ları ,  Amerikan ın  
harp makinesinin işlemesine daha fazla artan bir  o ranla katılacaktır. 

Bu ekonomik durumda ka lkınmadan söz edilemeyeceği açıktır. Amerikan 
uzmanlarının kuşa çevirdiği kalkınma planla rı ,  esasında Türkiyenin kal
kınmasını , sanayi leşmesini  önleyecek bir plan n itel iğ in i  a lm ıştır. Emper
yalist devletler Türkiyeyi az . gelişmiş bir ta rım ü lkesi hal inde tutma k  ve bu 
durumun yarattığı bütün ekonomik, politik buna l ım la rı Türk halkına dayat
mak politikasına devam ediyorlar. Bu bunal ımın devamı, bir yandan 
emperyal izme bağlı hegemonyayı elinde tutan kökü dışarda bir zümrenin 
kuvvetlenmesine yardım  edecek, b ir  yandan da Türkiyenin sosya list dev
letlere, mi l l i  bağımsızl ık hareketlerini gelişti rmekte olan mi l letlere, bugün 
dünya ölçüsünde emperyal izmle savaşan kuvvetlere karşı politik, askeri ve 
kültürel bir üs olarak elde tutulmasın ı  sağlıyacaktır. Batı Almanya tekel
lerin in otelci l ik, turizm gibi  a lanlara yatırım yapmaları, «Türkiyeye yar
d ım konsorsiyumunnun Amerikalı ve Batı Almanya l ı  uzmanlarının durma
dan otelci l ik  ve turizm sanayiini gel iştirmeyi sal ık vermeleri ve kredi lerin 
o taraflara doğru yönelmesine gayret göstermeleri boşuna deği ld ir. Bu 
gayret, emperyal izmin Türkiyeyi az gelişmiş bir ülke hal inde tutmak poli
tikas ın ın bel i rl i  bir şekilde uygulanmasından başka birşey değ i ld i r. 

Böylece bir  yandan emperya lizmle onun yerli işbirl içi lerin in iktidarları ,  
öte yandan emekçi halk yığ ınları arasında mevcut barışmaz çelişme gün
den güne a rtıyor. Bu a rtış, zaman zaman anti-emperyal ist savaşın fikir 
alanından si lôhl ı ,  kan l ı  çatışmalar ve savaşlar alanına geçiyor. Yani 
dışarıya bağl ı  sermayeci l iğin, emperya l istlerin de yardımı i le kurduğu 
düzen günden güne parça parça dökülüp çökmeye doğru g idiyor ve bu 
gidiş in politik ve sosyal a lanlarda derin sarsıntı lara sebep o lduğu görülü
yor. Haziran  ayında patlak veren öğrenci işgal ve boykot hareketlerin in 
derin sebeplerini, emperya l ist-kapital ist düzenin ha lkımıza karşı ekonomik
pol it ik a landa uyguladığı sömürü ve baskın ın  artmasında, emperyal izmle 
emekçi halk ımız a rasındaki çelişmenin daha da derinleşmesinde ve genel
l ik le emperyal izmin ve ona bağlı olanların  kurduğu düzenin derin buna
ı ım ıara doğru yönelmesinde aramak gerekir. 

Gençliğ i n  önemli bir kısmı, halkımızla olan çelişmesin in gelişmesi s ıra 
sında emperyal izmin ve  onunla işbirl iği yapanları n  i nsan düşmanı çehre
sini görmüşlerdir. Bu uyanışta ya lnız emperyalizmle halk ımız a rasındaki 
çelişme rol oynamamış, aynı zamanda emperya l izmle öteki az gelişmiş 
ü lke halklarının mücadeleleri n in de rolü olmuştur. En başta, kahraman 
Viyetna m  halkın ın savaşıdır. 

Bu a landa ro! oynayan unsurlardan birincisi, yukarda da kaydettiğimiz 
g ibi, bağ ıml ı ,  yarı bağ ıml ı  ve bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş halkların 
emperyalizme karşı yürüttükleri mil l i  kurtuluş  savaşıdır. Viyetnam  halkın ın,  
Güney Amerika, Afrika ve Asya halkların ın  savaşı gençl iğ imizin anti
emperyalist bi l i nce ulaşmasında dış etken olarak  rol oynamıştı r. 
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Dış etken lerin ikincisi, sosya list ü lkelerin ve en boşta Sovyetler Birl i
ğinin politik, sosya l-ekonomik, bi l im, kültür ve teknik alanları nda elde 
ettiği büyük başarı lard ı r. Geri kalmış Çarlık Rusyasın ın harabeleri üzerinde 
kurulan Sovyetler Birl iğ in in pek kısa zamanda ve meselô uzay a raştır
malarında boşa geçmesi, geri derebeylik düzeninden dünyanın i kinci 
büyük sanayi devleti hal ine gelmesi, bi l im, teknik ve kültür alan larında 
dev adımlarla  i lerlemesi gençl iğimiz in gözünü açan etkenlerden b i ri ol
muştur. Ayrıca Sovyetler Birl iğ inde ve öteki sosya list ü lkelerde uygulanan 
eğit im sistemin in geniş ha lk yığı nlarına, işçi, köylü ve emekçi çocuklarına, 
bil im, teknik ve kültür hazineleri n in kapılarını açacak niteli kte oluşu, 
emperya l izme bağ l ı  komprador idarenin yürüttüğü eğitim politi kasının, 
eğitim i  onların tekel inde tutması ve kapital ist-emperyal ist sömürü düze
nine teknik eleman yetiştirici, yani halk yığınlarına karşı bir zümre yarat
mak üzere a raç olarak kul lanması, gençl iğimizin eğitimde sosyali st, dev
rimci ş iarlarla i leri atı lmasına ış ık tutmuştur. Gerçekten de gençlerimiz 
«eğitimde reform değ i l, devrim» şia rın ı  i leri atmışlard ı r. 

Tabii , eğitimde devrim davasın ı ,  genell ikle toplumun temel yapısıni 
devrimle değişti rmek davasından ayırmaya imkôn yoktur. Ameri kan emper
yalistlerin in ,  toprak-çiftlik beylerinin, kompradorların egemen olduğu bir 
memlekette eğitimde devrim nası l  başarı l ı r? Eğ itimde halkçı devrim i  başa
rabi lmek için toplum devrimine engel olon kuvvetleri n  bertaraf edilmesi, 
sosyolpolit ik varl ıklarına son verilmesi gerekmektedir. Amerikan emper
yalistleri Türkiyeden kovulmodan, derebeyi d üzenine son veri lmeden, top
lumu bütünüyle devri me yöneltmeden, tek başına bir eğitim devrimi başa
rı lamaz. 

Gençl iğ in anti-emperya list b i l ince u laşmasında üçüncü etken dünya 
demokratik hareketid i r. Bu hareket içinde komünist ve işçi partiJeri n in faa
l iyeti önemli b i r  yer tutuyor. Dünya demokratik hareketi, b i r  yandan 
emperyalizme karşı halkları n  savaşını desteklediğinden, b i r  yandan do 
demokratik bir düzen, bu orada demokratik bir eğitim devrimi için savaş
tığından gençliğimizi etkilemektedi r. Meseıa Fransa ve ıtalyada toplum 
ve  eğitim devrimi uğrunda gençl iğ in yürüttüğü savaşta demokratik akım
lar ön planda rol oynamışla rd ı r. 

Yukarda saydığımız bu üç mi l letlerarası unsur, yani m i l l i  kurtu luş hare
ketleri, dünya sosyal ist sistemi ve mi l letlerarası komünist ve işçi hareket
leri nin emperya l izme karşı dünya ölçüsünde yürüttükleri s ınıf savaşı, dünya 
gençl iğ in in ve bu a rada Türk gençl iğ in in u lusal, demokratik, devrimci ve 
anti-emperyal ist bi l i nce varmasına yard ım etmiş ve gençl iğ i ,  ha lka karşı 
kurulan b i r  devlet mekanizmasında civata ve maniveıa olarak  yetiştir i l
melerine karşı d irenmeye yöneltmiştir. Gençlerimiz in üniversiteler yöne
t imine katı lmayı ve gençliğe memleket gerçeklerini öğretecek bir eğitim 
programın ın  uygu lanmasını istemeleri bu bi l incin en açık del i l leridir. 

Yüksek öğrenim, hatta l ise öğrenimi  yapmaktaki zorluklar, eğit im im
kanların ın  varlıkl ı zümrelerin çocuklarına veri ldiği göz önünde tutulacak 
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olursa Türkiyede eğitim devrimi uğrunda işgal ve protesto hareketini yürü
tenlerin daha fazla küçük burjuva asıll ı gençler olduğunu kabul etmek 
gerekiyor. Gerçekte de bu böyled i r. Ne var ki bu gençliğ in önemli bir 
kısmına, len inin de dediği g ibi, «Burjuvazinin hareketsizlik ça muru hôlô 
bulaşma mış .. tır. Gençl iğin bir kısmı da, savaşa, küçük burjuva sahte dev
rimci görüşleriyle beraber katı lmakta, goşist çıkışla rla hatta zaman zaman 
genel devrim hareketine zara rl ı  b i le  olmaktad ı r. Bu gibi  elemanları n  
tutumu ne kadar hatal ı ,  zaafları ne  kadar büyük olursa olsun yine lenin in 
deyimi i le bunla r, «objektif olarak sermayeye saldı rmaktadırlar». Tabi i ,  
lenin Çarl ık  Rusyasındaki gençl i k  hareketinin objektif tutumunu tesbit 
etmekle beraber, bir yandan da gençl i k  hareketi i çi ndeki goşist, n ih i l ist, 
anarşist akımları bi l imsel bir gözle eleştirmeden de geri durmamıştır. 

Türkiyede gençl ik  hareketini, emekçi halkın, işçi sı nıfın ın  ekonomik ve 
politik teşkilôtların ın ,  TKP nin, sosyal istlerin, partisiz aydın ve yurtsever
leri n uzun yı l lardanberi yürüttükleri bağımsızl ık ve demokrasi savaşından 
ayırma imkôn yoktur. Oğrenci hareketin i  kendine özgü bir  ak ım ola rak 
e le aldığımız takdirde, onu ,  halkımızın devrimci gelenekleriyle bağlar ın ı  
kesmiş, topraktan sökülmüş bir  ağaç durumuna getirmiş o luruz. Türkiye
deki öğrenci ve gençlik hareketinin, işçi sınıfı, TKP ve öteki yurtsever 
akım ların uzun y ı l lard ı r  devrimci fikir ve savaşlarla hazırladıklar toprak
tan özleri n i  ald ıklarına şüphe yoktur. Işçi sınıfı ve onun politik ve ekonomik 
teşkilôtları kendini kurtarma hareketine giriş irken, bütün mi lleti kurtarma 
gibi  bir ödevle karş ı laşmıştır. Işçi sı nıfı ve onun politik örgütleri, gençliği, 
köylül üyü, orta tabakaları i le bütün m i lleti kurtarmadan kurtuluşa kavu
şamaz. Sömürü düzeninden sosya list düzene geçemez. Bu konuda lenin 
«183 öğrencin in  zorla askere a l ınması .. (·) başlıklı maka lesinde şun la rı 
yazıyor: «Işçi s ın ıfı kurtuluşu için savaşa atı lmıştır. Işçi s ın ıfı, bu büyük 
savaşın kendisine büyük zorunluklar yüklediğini  hatrından çıkarmamal ıd ır. 
Aynı zamanda bütün halkı  kurta rmadan despotizmden kurtulamıyacağın ı  
bi lmel idir. Her  şeyden ewel ve her  şeyin üstünde, her  türlü politik pro
testoyu yansıtmak ve elindeki bütün araçlarla desteklemek zorundadı r.» 

lenin in bu öğrettiklerinde, işçi sın ıfı i le aydın  ve gençl i k  akımları ara
sındaki bağların kuwetli ve geniş olmasın ın önemi beliriyor. Bu bağların 
gereği gibi kuwetli ve sağlam şekilde kuru lmadığı yerlerde öğrenci ve 
gençlik hareketleri nin kolaylıkla yenilg iye uğradıkların ı  bizdeki deneme
leriyle de görüyoruz. len in  aynı zamanda, gerici düzene karşı çıkan her 
hareketi değerlendirmenin genel devrim hareketin in gelişmesi üzerindeki 
önemli rolünü bel irtmektedir. Bu değerlendirme, gereği gibi yapı lmadı m ı ,  
genel devrim hareketi zayıfla r, devrimci gençl ik  ak ımı  bazı geri lemeler 
kaydeder. 

Türkiyedeki devrimci öğrenci hareketinin birinci aşaması, başarılarla 
birl ikte başarısızl ıklarla da köpandı . 

(.) lenin, Fransızca tercümesi. Ci lt 4. S. 435. 
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Hareketin başarı l ı  ta rafı, emperya l ist-komprador idaresin in  ha lk  düş
man ı  pol iti kasın ı  bütün yönleriyle bir daha halk yığın larına göstermesi, 
aydın çevreleri daha etki l i  bir şekilde savaşa çekmesid i r. Hareket içinde 
ayrıca işga l l i  boykot g ibi yeni yeni savaş ve teşki lôtlanma şekil leri denendi. 
Ve bu denemelerden i kt idarı geri letmek, pol is ini hareketsizl iğe mahkum 
etmek g ibi başarı l ı  sonuçlar al ındı .  Emperya l izme ve yerli işbi rl i kçilerine 
karş ı  savaş ın  ikinci aşamasında bu yen i mücadele şeki l leri n in zaafları nı 
g idermek, o lumlu  tarafla rı n ı  daha kuvvetlendirmek su retiyle daha geniş, 
daha konkre demokratik hedeflere u laş ı lacağı  muha kkaktır. 

Fakat öğrenci leri n  i leri sürdüğü konkre programdan resmi makamlara 
ve ü niversite idarelerine kabul  ettiri len ya ln ız harçların dondurulması 
o lmuştur. Bunu büyük bi r başarı saymaya i mkôn yoktur. Hareketin en 
kuvvetli anında bazı üniversite senatola rı, öğrencilerin yönetime katı lması  
prensib in i  kabu l  eder g ibi görünmüşler, fakat h ükümet terörü ve tutsak 
ed i lmeler başlayınca kabu l  etti kleri n i  reddetmeye koyulmuşla rd ı r. Bu başa
rısız l ığ ın sebepleri nden biri , hareketin, öteki demokrati k a kım larla ahenk
leştirilmesi yönüne g id i lmemiş o lmas ıd ır. Işçi s ın ı fın ın  ekonomik, politik 
örgütleri i le sağlam bağ lar  kuru lamam ış, diğer demokratik ak ımlarla da 
a henkl i  bir çal ışmaya g id i lememiştir. Bazı devrimci sendika la rı n  ve muha
lefet gazetelerin i n  öğrenci hareketin i  desteklemeleri ,  kuvvetle boşlıyan 
ak ım ın  zamanla gevşemesini ,  hızını kaybetmesin i  ön l iyememiştir. Dğrenci 
hareketin in  bu nisbi tecrid i ,  emperyal izmin ve hükümet ajanlar ın ın hare
keti dumura uğratmak ve hedeflerinden şaşırtmak amacivle, meselô, ün i 
versitelerin açı lacağ ı zaman iç in tertiplenen boykot ve i şga l  hareketini 
Hazirana  a lmak  üzere gerici öğrenci örgütleri n i  harekete geçi rmeleri g ibi 
manevra la r  çevirmelerin i  kolaylaştı rmıştı r. 

Emperyalist-ko mprador hegemonyasına karşı en etki l i  ve tarihse l  ba
k ımdan zorun l u  savaş a racı ,  içi nde yaşad ığ ım ız  devirde sosya l izme geçiş 
yolunda kapital ist o lmıyan gel işme aşamasında bütün a nti-emperyalist, 
demokratik, m i l l i  güçlerin bir cephe politikası çevresinde işbirl iği sağla
ma la rıd ı r. Yani Amerikan Alt ıncı f i losunun zaman zaman l iman larım ızda 
yaptığ ı  gövde gösteris ine karş ı  protesto hareketlerinde, petrol davasında, 
toprakla rım ızdaki Amerikan üs ve atom yığınakların ın  ka ld ı rı lmas ı  ve ik i l i  
a n laşmaları bozma savaşında demokratik akımlar a rasında bel iren işbir
l iğ i  cephesin in  belirl i  ve etki l i  b i r  polit ik a kı m  hal ine gelmesidir. 

544 

TÜSTAV



ı Ç i N D E K I L E R 

KOMUNIST HAREKETIN AKTOEL PROBLEMLERI 

Kapitalist ülkelerde gençlik hareketinin gelişmesi 

Bugünkü aşamanın özel l ik leri ve perspektifler 
(Derg imiz Yazı Kuru lu 'nun yuvarlak masa toplantısı) . 

Vitold Yarosinski 

469 

Dünya kom ünist hareketin in b irl iğ i  ve emperya l izmin harp politikası 502 

Saliba Ham;s 

ısra i l-Ameri kan işbirl iğ i  eylemde . 51 1 

EMPERYALIST SALDıRısıNA KARŞI 

Yan Prajki 

önce bombard ımanlar  durduru lma lıd ı r . 525 

ş. Brennis i '  

Birleşi k Ameri kada terör ve zorbal ık . 530 

ö Z E L  S AY F A LA R ı M I Z 

Bi ld i ri 536 

Ahmet Saydan 

Türkiyede gençl ik hareketin in yeni aşa ması . 538 

TÜSTAV



B A R I Ş  V E  S O S Y A L I Z M  P R O B L E M L E R I  

Ingilizcesi: 

Central Books Ltd., 37 Grays Inn Road, London, W. C. 1 .  

/talyan cas i : 

Libreria Rinascita, Via delle Botteghe, Oscure 2. Roma 

Almancası : 

«GLOBUS,,-Vertrieb auslöndischer Zeitschriften, Wien XX, 

Höchstödtplatz 3 

Yunaneası (Kıbm'la): 

Laikon  Praktorion, Tricoupi Street, 53 r., N icosia 

Ruşeası : 

Stred isko pro rozsi rovani tisku, Praha 6, Th6kurova 3 

Fransızcası : 

Societe d 'Edition et d'Enformation 9, Boulevard des Ital iens Paris (2e) 

i spanyoleası :  

Ediciones Pueblos Unidos Casi ı la Correo 589, !'vlontevideo 

Japoncası : 

Nauka Ltd. ,  2, Kanad-Zinbocho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 

Isveç dilinde: 

Arbetarkultur, Söderarmsvagen 36, Johanneshov 6, Stockho lm 

Bulgarcası: 

Raznoiznos, I, Rue Tzar Assen, Sofia 

Türkçesi: 

« Y  E N i ç A G " - Stredisko pro rozsi rovani tisku, Praha  6, 
Th6kurova 3 

Fiyatı 1 l i ra 

TÜSTAV


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080



