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Ara l ı k  

1968 

Komün ist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 

Sosyalist ülkelerin ekonomisi: sonuçlar, sorunlar 

perspektifler 

Rudolf Braver, iıyo Dudinski 

Bu yazı, Almanya Demokratik Cumhuriyeti Dış Ekonomik Ilişkiler 
Bakanlığına bağ" Bilimsel AraştITmalar Enstitüsü ve Sovyetler 
Birliği Bi/imler Akademisine bağ" Dünya Sosyalist Sistemi Eko
nomisi Enstitüsü materyal/erine dayanılarak yazllmışt". 

Kıyaslama ile her şey öğren i l i r. Bunun için, Ekonomik Yardı mlaşma 
Konseyine üye sosyalist ü lkelerin ekonomik gelişmelerin in  sonuçla rından 
bazılarını genel leştirirken, bu ü lkeleri n ayrı ld ık ları eski dünyaya bir göz 
atma lıyız. Yaln ız i ki sosya l ist ü lke (Almanya Demokratik Cumhuriyeti i le  
Çekoslovakya Sosya list Cumhuriyeti) devrimden önce, sanayi leri köy eko
nomisine hôkim olan gelişmiş kapitalist ü lkelerdendi. Diğer sosya list ü lke
ler de birer tarım-sanayi ya da sadece ta rım memleketiydi. Mogolistan ise 
henüz kapitalist düzen öncesi feodal bir gelişme aşamasında bulunu 
yordu.  

Gelişim düzeylerindeki muazzam farklar, konkre tarihsel koşu l larda ve 
sosya lizme geçiş biçimlerinde büyük ayrı l ı klar, bu geçişin zaman bakımın
dan çeşitli oluşu gibi önemli durumlar dünya sosyalist sistemini n  ortaya 
çıkış ını ve gelişimini izledi ve sosya l ist dünyası n ın  bugünedek geçi rmekte 
olduğu birçok kaçın ı lmaz güçlüklere yol açtı. Hepimizce bil i nen bu güç
lük ler, büyük ölçüde, kardeş ü lkeler halkları tarafından seçilen prensip 
bakımından yeni yolun eskiden i ncelenmemiş olmasından ileri geliyordu .  
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Tüm insanlığa yeni b i r  yol açmak kolay deği ldir. Bu meşekkatli. fakat 
kahramanl ı klarla dolu yolda. her sosyal i st ü lke ha lkı .  zaferler de kazanmış. 
geçici hayal kı rıkl ı klarına do uğram ıştır. K imi  hal kla r daha büyük. kim i leri 
daha az ölçüde bunları yaşamıştır. Bütün güçlükler objektif nitel ikte 
değildi. b irçok yanl ış l ık  do yapı lmıştı . Bozan bu yanl ış l ıklaro. geri kalmışl ık
tan bir on önce kurtulmak için gösterilen aceleci l ik  çabasın ın yol açtığı 
öne sürülüyordu. Başka sebepler de bulunuyordu. Bütün bu kahramanca 
sosyal izmi kurma yolu boyunca. u luslararası emperyal izm. yeni düzenin 
hata ve güçlüklerin i  istismar ediyordu. Ve yeni sosyal düzenin ulaştığı 
başarı lar  ne kadar büyükse. emperyalizmin yıkıcı faaliyetleri daha alçakça 
ve daha usta l ı kla yürütülüyordu. 

Son samanıarda burjuva propogandası. ayrı ayrı sosya l ist devletlerin 
geliş iminde yapı lan hata la rı ve mevcut güçlükleri ş iş irmek ve ekonomik 
olon dahi l. bütün o lan larda u laşı lan gerçek kazan ım ve başarıla rı küçüm
semek suretiyle ülkelerimizdeki sosya l ist kuruculuğu dönemini aktif b i r  
şeki lde kötü lemeye koyulmuştur. Bundan ötürü. sosyal ist ü lkelerin ekono
mik  geliş imin in bilônçosunu tekrar yapmamız. d i kkatleri m izi tekrar bu 
devletler emekçileri n in sosyal ve ekonomik kazanım larına yöneltmemiz 
faydal ı  olacaktır. 

Her sosyal ist ülkede halkçı düzen kurulduktan sonra. ilk y ı l larda. temel 
üretim a raçları mi l l i leştir i idi ve bu ülkelerden çoğunda yine ilk y ı l larda. 
halk ekonomisini  sanayi leştirme işlerine hız veri ldi. bundan sonra köy 
ekonomisi esas itibariyle sosya l ist temeller üzerine oturtuldu. halk ekono
m isinin planl ı  yönetimiyle i lg i l i  temel prensipler hazırlandı.  Aynı dönemde 
en önemli ekonomik ödevler yerine getiri ld i : Sosyal ist ekonominin bütün 
a lanlarında sosya l ist üretim i l işkilerin in zaferi sağ landı. Avrupadaki sosya
l i st ülkelerin çoğunda gel işmiş b i r  endüstri ve köy ekonomisiyle birl ikte 
sosyal izmin maddi-teknolojik temeli ana hatlariyle kuruldu. 

Dünya sosya list ekonomisi temelleri de atı ld ı .  Kardeş devletler a rasında. 
sosya lizmin üstünlükleri nden u luslararası ölçüde yararlanma olanağ ın ı  
veren sağ lam bi r ekonomik i l i şkiler sistemi kuruldu. Bu i lişki ler. ş imdi. 
Ekonomik Yardım laşma Konseyine üye ülkeler a rasında çok semereli şekilde 
gelişmektedir. 

Geçen dönemde. sosyal ist ülkeler halkları. çabaların ı. sosya list üretim in  
bağ ıml ı  olduğu a macı gerçekleştirme a raçlarını yaratmaya yönelttiler. 
Sosya l ist üretimin amacı. emekçilerin durmadan ortan maddi ve kültürel 
i htiyaçla rının gitgide daha tom bir şeki lde g ideri lmesid i r. Dünya sosya list 
sistemi halkları. güç ta rihsel koşu l larda. ik i  dünya sistemi a rasındaki çetin 
savaş ve yarışma süreci i çinde. emperya l izmin aralıksız devam eden askeri. 
politik ve ideoloj i k  hücumları. ekonomik baltalama hareketleri döneminde 
güçlü bir  sosya l ist endüstri kurmaya muvaffak oldular. Bu sanayi. onların 
savunma gücünün kuwetlenmesi. kişisel ve toplumsal tüketimlerin in  geliş
mesi iç in sağ lam bir temeldir. Endüstriyel gel iş im temposunun hızlandırı l 
ması .  maddi ve mal i  kaynakların azami  ölçüde işe koşu lmasını .  bi l i nçli 
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olarak  bel i rl i  fedakôrl ı kla ra ve mahrumiyetlere katlan ı lmasını ve doğrudan 
kişisel tüketim a lan ına hizmet eden sanayi dal ları gel işmesin in  durdurul
masını gerektiriyordu. Bu b i r  tarihsel zorunluktu. sosyal ist ü lkeler işçi sınıfı 
ve emekçileri n in  kutsal enternasyonal ödevi böyle bir niteli kteydi .  

Bugün birçok sosyal i st ülkenin gel iş im inde yeni b i r  dönem başlamış 
bulunuyor. Sovyetler B i rl iği  için bu. komünizmin maddi-teknolojik temel in i  
kurma dönemidir; birçok Avrupa sosyal ist ü lkeleri i ç in  de gelişmiş b i r  
sosya l ist toplum yaratma dönemidir. Bu gelişmiş toplumun temel i .  sadece 
sosyal ekonomik niteliğiyle deği l .  aynı zamanda kudreti ve üretim güçle
ri n in  teknolojik donatımiyle sosya l ist toplum düzenine en uygu n  ekonomik 
sistemdir. Gelişmiş sosyalizm. temposunu her yı l biraz daha hızlandıra n  
bi l imsel-teknoloj i k  devrim in  başarıla rın'da n  daha fazla faydalanmaktadır. 
ü retim g üçleri ve toplumsal emek verim l i l iğ i  en gelişmiş kapital ist ü l kelere 
oranla daha yüksek seviyededir. Avrupa sosya list ü lkeleri nin hemen hemen 
hepsi böyle bir döneme g i rdi ler. bu ü lkelerde sosya l izm. yeni sosyal b ir  
düzen olarak. kendi temeli üzerinde g itgide daha çok gelişmektedi r. Bu 
sayede sosya l izmin objektif ekonomik kanunla rı n ın  etkisi eskisinden daha 
geniş alana yayı lmaktadı r. Yeni dönem. sosyal ist ü retim in  amacı olan hal
kın refah seviyesin i  yükseltme hedefine u laşma olanakların ın  genişlemesi 
demektir. 

ate yandan. sosya list ü l kelerin yeni gelişme döneminde de. objektif 
nite l ikte ve mutlaka önlenmesi gereken güçlükler vardır. Bi l indiği  g ibi. 
sosya lizmle kapital izm arasındaki savaş ın çetinlaştiği .  u lusla rarası emper
yalizmin sa ld ı rganl ı� ı n ı  a rtırdığı bir devi rdeyiz. Bundan dolayı sosyal ist 
ü lkelerin i leride de kendi savunma güclerini takviye etmeye önem ver
meleri. her türlü emperya l ist kışkı rtmalar ın ı  püskürtmeleri. dünya barışını 
savunmaları gerekecektir. Bu karmaşık koşul la r içi nde. Marksist-Len inist 
öğretiyle teçhiz edi lmiş bulunan ve kardeş devletler halklar ını  güvenle 
yeni yeni zaferlere ulaştı ran komünist ve işçi partilerin in  yönetici. örgütle
yici ve i lham verici rolü. sosyal i st ü lkeler gel işim in in  başarı ları için garan
t idir. 

Hızlı gelişme tempolu rı 

Son yı l larda sosya l ist memleketler ekonomisinde beliren ve bu ü lkelerin 
yeni bir gel işme devresine g i rmeleri ne yol açan problemleri ele o lmadan 
önce. şunu bel i rtmel iyiz k i .  sosya l izm tüm gel iş im dönemlerinde. kapital ist 
devletlerin gelişme tempolarını bir hayli geçen yüksek ekonomik  gelişme 
tempoları için olanaklar sağlar. Bu objektif üstünlükte. sosya lizmin başta 
gelen üstün lüklerinden biri yoğunlaşır. sosyal ist ü retimin büyük d inamizmi 
ve etkin l iğ i  bu üstünlükte ifacfesin i  bulur. Bi l indiği g ibi. 1967 yı l ında tüm 
sosya list ü lkelerde sanayi ü retemi. harpten önceki döneme oranla. 1 1  m is
l ine yaklaşan bir a rtış kaydetmiştir. Kapital ist ü lkelerde ü retim. harpten 
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öncekine oran la 5 defadan daha az artmıştır. Bu demekti� ki, harpten 
sonrak i  dönem içinde sosya l ist ü lkeler sanayii , kapitalist devletlerinki nden 
2 defa daha hızlı gelişm iştir. Bu a rada, harp sonrası döneminde kapita l ist 
memleketler ekonomisi n in  genel olarak yüksek konjoktürde geliştiğ in i ,  
bunun, çok yüksek gel iş im temposunun devamına i mkôn verdiğ in i  de 
gözönünde bulundurmak ıôzımdır. 

Şunu do bel irtmek gerekir ki, son dört yı l  içinde sosya l ist ü lkelerin 
çoğunda sanayi, 1961-1963 dönemindekinden daha h ızl ı bir tem poyla ge
l işmektedi r. Böylece, bir s ıra elverişsiz faktörün etkisiyle 1 960 y ı l ları baş
langıcında ü retim temposunda bel i ren azalma genellikle önlenmiştir. Halk 
ekonomisi yönetim metod larını düzeltmek, köy ekonomisini daha da geliş
tirmek ve tekn ik  süreci h ızland ı rmak amacıyla komünist ve işçi partileri 
tarafından a l ınan tedbirler, sosya list ekonomin in  gelişim etkenlerin i  aktif 
bir hale getirmiştir. 

1 966-1967 yı l larında, Ekonomik Yardımlaşma Konseyi üyesi ü lkelerde 
sanayi üretimi a rtış tempoları ,  1961-1965 dönemindeki y ı l l ık  orta lama 
tempolordon daha h ız l ı ,  1966-1 970 p lan ları nda kabul  edi len tempolardan 
daha yüksekti. Bu durum, beş y ı l l ı k  planları n daha kısa zamanda yerine 
geti ri lmesi ve yürürlükteki beş y ı l l ı k  plan döneminde bir evvelkinden daha 
h ızlı gelişim tempolarına uluş ı lması için reel olanakla r yaratmaktadır. 
Şunun da belirtilmesi gereki r :  Sanayi ü retimin in  ve mi l l i  gelirin hızlı ve 
istikrarlı artış tempolarına ulaşmasında ekonomik reforumların  çok büyük 
rolü  vard ı r. Bu reforumlarla sosya l ist ekonomiyi daha semerel i  geliştirme 
ve süratli teknik i lerleme yoluna yöneltme hedefi güdürmektedir. 

Uretimin yapısı 

I lk önce, mi l l i  gelirin, endüstriyel ve tarımsal gayri safi hası lanın yaratıl
masına sanayin in  katı lması  açısı ndan Ekonomik  Yardımlaşma Konseyi 
üyesi ü lkelerde ü retim in  yapısı n ı  inceliyel im .  Ondan sonra do sanayi üreti
min in  büyük ve küçük yapısı n ı  ele a la l ım.  

Yon sayfadaki çizelgede, sosyalist ü lkelerin çoğunda kapitalizmden 
miras kolon ü retim yapısı geri l iğ in in  g iderilmesi gibi temel ödevin ana 
hatla riyle yerine geti ri ldiği görülmektedir. Bugün bu sosya l ist ü lkelerde 
mi l l i  gelirin esas kısmı sanayide ü reti lmektedir. Son yı l larda bu pay, istik
rara kavuşmakto, bazı ü lkelerde ise inşaat ve köy ekonomisi payın ın  art
masına karşı l ı k  bel l i  bir azalma eği l imi  göstermektedir. Mukayese için 
şunu bel i rteli m :  1 963 yı l ında Birleş ik  Amerikada mi l l i  gelirin yaratı lma
sında sanayi in payı % 57,8, i nşaatın % 7,3 ve köy ekonomisin in payı da 
%5,9 id i .  

Bu veriler, sözü geçen sosyalist ü lkeler ekonomisinin öncelikle endüstri
yel bir nitel iği bulunduğunu göstermektedir. Oretim güçleri gelişmesin i n  
bugünkü aşamasında mi l l i  gel irin b u  yapısı, Ekonomik Yardım laşma Kon-
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Milli Gelirin sanayi dallart yapısı 
(genel hacimde yüzde olarak; i lg i li yı l lardaki fiyatlara göre) 

Sanayi Inşaat 
Köy 

ekonomisi 

1 950 i 1966 1 950 i 1 966 1950 i 1966 

Bulgaristan 36,8 44,8 6,6 7,8 42,1 33,6 
Almanya Demokratik 
Cumhuriyeti 55,9 63,9 5,1 5,2 1 2,3 1 1 ,9 
Polonya - 51 ,6 - 8,9 - 20,3 
Rumanya 43.4 49,2 6,2 8,3 27,6 28,8 
Sovyetler Birl iğ i  57,5 51 ,0 6 , 1  9,0 2 1 ,8 23,5 
Macaristan 49,1 57,1 6,8 1 0,0 24.4 2 1 , 1  
Çekoslovakya 62,5 65,8 8,7 9,4 1 6,2 1 2,6 

seyine üye ülkelerde üretim yapısın ı n  i leri l i k  niteliğ in i  ve maddi-teknik 
temel in in artan olgunluk derecesin i  ispatlamaktad ı r. Elbette, bu ü l keler 
a rasında farklar (ve hatta bazan daha esaslı fa rklar) devam ediyor, lôkin 
bunlar, ayrı ayrı ü lkelerde sosyal ist kuruculuğuna başlanırken çıkış düzey
leri n i n  değişik olmasından i leri gelmektedir. Çok açık görülen şu eğilimide 
belirtmek önemdir: Birinci, eskiden geri kalmış ülkeler, ilerlemiş memle
ketieri n düzeyine doğru yükselmişlerdir, i kincisi, tüm sosya l ist ülkelerin 
endüstriyel gelişim düzeyi yükselmiştir. 

Sanayi ve köy ekonomisi gayri safi hası lasında sanayin in  payına ait veri
ler de aynı şeyi ifade etmektedir. 

Harp öncesi yıl larında, (1937-1 939) döneminde, sanayi ve köy ekonomisi 
gayri safi hasılasında sanayiin nisbi payı Bulgaristanda Dfo 24,8, Polonyada 
Dfo 47,4, Rumanyada % 39, Macaristanda Dfo 42 idi. fakat sosyalist sanayi
leşmeden sonra gayri safi hasılada sanayi i n  payı 1962-1965 yı l larına 
doğru Bulgaristanda % 76'ya, Polonyada Dfo 74,8'e, Rumanyada Dfo 57,8'e 
ve Macaristanda % 74,5'e yükselmiştir. 

Sosya list ülkeleri n çoğu, sanayi leşme sürecinde, üretim araçları üreten 
sanayi dal ların ın  (A grupunun) gelişmesine büyük önem verdi ler, öncel i k  
tanıdı lar. Bunun izahı kolaydır. Çünkü, ancak ağır sanayi kurulduktan 
sonra halk ekonomis in in bütün dal ları endüstriyel bir temel üzerinde başa
rılı olarak gelişebelirdi. Bundan ötürü, Ekonom ik  Yardım laşma Konseyine 
g i ren memleketlerde son zamana kadar, .. A grupu» dal ları, tüketi m  mad
deleri üreten .. B g ru pu» dal larından daha hızlı tempoyla gelişmişti r. Bu 
gel işme sonucunda (Mogol istan hariç), Ekonomik Yardım laşma Konseyine 
dahi l  bütün ü lkelerde .. A Grupu»nu n  sanayideki payı hôkim duruma geç
m iştir. EYK ülkeleri bu bakımdan en gelişmiş kapitalist ülkelerden geri 
kalmamaktadır. 
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Pek tabii, ağır  sanayin in öncel ikle gelişimi bazı geçici fedakarl ı klarla 
bağ l ıd ır. Sosyalist ü lkeler ha lkların ın  endüstriyel ekonomik  gelişme temel
leri yaratma ve daha i leriye doğru başarı l ı  sosyalist ve komünist toplum 
kuruluşu için sağ lam bir esas meydana getirme mücadelesinde geçici bir  
zaman için birçok n imetlerden vazgeçmeleri, bir bakıma gelecek için 
ça l ışmaları gerekiyordu. Fakat geçici bir  zaman için katıan ı lan  fedakar
l ık lar kat kat telafi edi ldi .  

EYK'ne üye ü lkelerin gelişimindeki yeni aşama, bunların üretim güçle
ri n in  olgunluğunu ispatlamaktadır. Bu aşama, üretim araçları ve tüketim 
mal ları üretimi gelişme tempoları n ın  birbirine yaklaşmasiyle nitelenir. Bu 
eğ i l im, öneceki dönemde kurulan üretim cihazının, sanayi tesislerin in  daimi  
olara k  ortan üretim vermeye başladığın ı  ve e mekçilerin direkt i htiyaçlarını 
gitgide daha büyük ölçüde g ideri lmesine geçi ldiğini  gösterir. 

Kardeş ü lkelerde sanayi dal ları yapısındaki değişim ler de, sosya lizmin 
maddi-teknoloj i k  temelinde artmakta olan olgun luk  derecesini ifade etmek
tedir. Bu ülkelerin çoğunda yarışma hal indeki hızl ı  gelişme tempoları saye
sinde elektrik enerjisi, makina yapımı ve kimya gibi  sanayi in  ki l it dal la-' 
rı nda üretimin  nispi payı artmıştır. Herkesçe kabul edildiği g ibi, bu sanayi 
dal ları, tekni k i lerlemeye ve sanayi in  gerek kendi donatımına, gerekse tüm 
halk  ekonomisin in  teknik donatımına büyük ölçüde bağl ıdır. Aşağıdaki 
istatistik çizelgesine bir göz gezdirel im : 

Genel üretimde sanayiin nispi payı (Yüzde olara k) 

Makina 
Bu üç Elektrik ve yap ımı  ve Kimya 

Yıl lar termi k  enerji metal sanayii sanayi 

üretim i  işleme sana- üretimi dal ın ın 

yileri üretimi ü retimi 

Bulgaristan 1960 2,0 12,4 3,8 1 8,2 
1966 2,3 1 7,8 5,1 25,2 

AI. Demokrati k 1 960 1 ,6 32,7 13,0 47,3 
Cumhuriyeti 1 966 1 ,7 36,3 14,3 52,3 
Mogolistan 1 960 3,1 2,5 3,5 9,1 

1 966 5,3 2,0 2,6 9,9 
Polonya 1 960 2,1 1 9,7 7,4 29,2 

1 966 2,4 26,1 9,7 38,2 
Rumanya 1 960 2,5 24,3 6,6 33,4 

1 966 2,8 21 ,7 7,7 32,2 
Macaristan 1 960 4,2 ,25,1 4,4 33,7 

1966 4,6 27,8 7,2 39,6 
Çekoslovakya 1 960 2,8 33,4 6,1 42,3 

1 966 3, 1 27,0 5,7 35,8 
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Istatistik çizelgesindeki veri ler, adı geçen bütün ü lkelerde e lektri k ve 
termi k  enerji sanayii n ispi payın ın ,  birçok ülkelerde ise makina ya
pımı ve kimya sanayii nispi paylarının fazlalaştığını  gösteriyor. Bununla 
birl ikte ayrı ayrı ülkelerin düzeylerinde belirli ölçüde eşitlenme görülmek
tedir. Ekonomi k  Yard ım laşma Konseyine üye ülkeler, sanayi yapılarındaki 
bi rçok unsurlar bakımından, i ktisaden en gelişmiş kapita l ist ü lkelere yak
laşmaktadırlar. 

Sanayi yapıs ın ın gel iştirilmesi, bugünkü koşu l larda, ekonomik  gelişmenin 
olağanüstü önemli b ir  etkenidir. Bundan ötürü de sosyal ist ülkelerde bu 
alanda muazzam işler yapılmıştır. Böyle olmakla beraber, zafer sarhoşlu
ğuna kapı lmamız için hiçbir sebep yoktur. Bi l indiği gibi, sosya l ist ülkeleri n 
çoğunda, gelişmiş kapita list memleketlere oranla ş imdi l ik, (hammaddeler, 
inşaat malzemeleri v.s. g ibi) sanayi yatırım dal ların ın  payı fazladır. Bu 
ekonomik yapı, daha ziyade, son zamanlarda sosyal ist ülkelerde çoğun
luk la görülen genişl iğine gelişme eği l im leri nden i leri gelmişti r ve s ınai  
üretim in  verim l i l ik  derecesin i  büyük ölçüde etkilemektedi r. Bu sebeple 
şimdi sosyal ist ü lkelerde sanayi yapısını daha i leriye doğru geliştirme 
a lanında öne konan ödevlerin yerine getirilmesi, gerek sanayide, gerekse 
tümüyle toplumsal üretimde daha yüksek veriml i l iğe ulaşı lması yolunda 
önemli b ir  adım olacaktır. 

Bunlar, büyük ve karmaşı k ödevlerdir. Tahl i l  gösteriyor ki, Ekonomik 
Yard ım laşma Konseyine dahi l  ülkeler sanayi in in  yapısı, i leride de,  üretim 
araçları üretim iyle tüketim mal ları üretiminde aynı temponun sağ lanması, 
«A .. grupunda ise makine yap ımı  sanayii, kimya ve enerj i  sanayii üretimin in  
öncel i kle geliştirilmesi temel i  üzerinde mükemmel leşmeye devam edecek
tir. örneğin,  Ekonomik Yard ımlaşma Konseyi ülkelerinde makine yapımı 
sanayi i  üretim in in  genel sanayi üretimindeki payının 1 965 yı l ındaki 
% 26,5'tan 1 970 yı l ında % 30'0 ve 1 975 de % 33'e yükselmesi beklenmekte
d i r. Kimya ve kauçuk-azbes sanayiinde bu durum : % 7, 1 ,  % 9 ve % 1 1 'dir, 
elektrik ve termik  enerj i  üretim in in  a rtış oranları da % 2,7, % 4,4 ve 
% 4,8'dir. 

Sanayi dal ları yapısını i ncelerken, yalnız üretim in  büyük üretim yapısını 
değ il, aynı zamanda küçük üretim yapıs ını  da ele almamız gerekiyor. Zira 
sanayi in  'verim li li k  ve halk  ekonomisindeki bi l imsel-teknoloj i k  i lerleme 
derecesi büyük ölçüde üretim in  bu yapısına bağl ıd ır. Bunun izahı kolaydır. 
örneğin,  elektrik enerjisi ne g ib i  santra l lerde üreti l iyor, zayıf güçte ve 
ekonomi k  olmayan santra llerde mi, yoksa en yeni teknoloji i le donatı lmış 
güçlü modern santrallerde mi; bu durum halk ekonomisi için çok önemli
d i r. Güçlü modern santra l lerde üreti len elektrik enerj is in in kat kat daha 
ucuza ma lolacağı açıktır. 

Bu alanda sosya l ist ü lkeleri hôlô büyük ödevler beklemektedir. Bu ödev
leri n öneml i l i k  derecesini, kardeş ülkeler ekonomisin in gel işme talepleri, 
bütün dünyayı kaplamış bulunan bi l imsel-teknoloj i k  devrim, n ihayet, kapi
ta lizmle yapı lmakta olan ekonomik yarışmanın çağdaş aşaması tayin 

767 

TÜSTAV



etmektedir. Bundan ötürü, Ekonomik Ya rdımlaşma Konseyi ülkelerinde, 
şimdiki Beş yı l l ı k  plônda ve daha uzak bir gelecekte sanayi üretim in in  
küçük yapısı n ın (mikro strüktürünün) mükemmelleşti ri lmesine, ayrı ayrı 
sanayi dal ları nda en i leri üretim ve teknoloj in in h ızla gel iştirilmesine özel 
bir  önem verilecektir. örneğin,  ka ra metalürjide oksitl i konvertör meto
duyle elde edilen çel iğin nispi payı hızla artırılacak, ham petrol ve gaz 
tüketimi fazlalaştırılacak, termik  enerj i  yapısının daha iyi hale getirilme
sine devam edi lecek ve en i leri kimyasa l uretim nevileri v.s. daha fazla 
geliştirilecektir. 

üretimin Etkililiği 

Beli rttiğimiz g ibi, üretim yapıs ın ın  modernleşmesi, üretim güclerin i n  ge
lişme derecesine büyük ölçüde bağ l ıdı r. Fakat toplumsal üretim etkinl iğinin 
de bu a landa bir  hayl i  önemli rolü vardır. 

Sosya list top lum kuruculuğu yı l larında kardeş devletlerde üretim fonları 
dev ölçülerde a rtmıştır. Sovyet egemenliğin in  50 yılı içinde temel üretim 
fonları 15 defadan fazla artış kaydetmiştir. 1951-1966 yıl ları a rasında bu 
fonlar Bulgaristan'da yaklaşık olarak  5 defa, Rumanya'da 4 defaya yakın, 
Macaristan'da 4 defadan fazla, Çekoslovakya'da yaklaşık olarak 3,5 defa 
artmıştır. 1956-1967 yı l ları döneminde Ekonomik Ya rd ımlaşma Konseyine 
üye ülkeleri n her birinde tEomel fon lar  2-2,5 defa, üretim fonları da 2-3 
kat a rtmıştır. Bu da sosyal ist ülkeleri n, sosyal izmin maddi-teknolojik teme
l in i  kurma işinde büyük başarıla r elde etti klerin i  ispatlamaktadı r. 

Fakat çağdaş bi l imsel-teknoloj ik  koşullarda, ya lnız üretim fonları değiL. 
aynı zamanda bunları n  kul lanı lma derecesi de gitg ide daha büyük bir rol 
oynamaktad ı r. Toplumsal üret imin etki l i ,  veriml i  olması da her şeyden önce 
buna bağ l ıd ı r. 

Fon birikimi, etkin l i k  a lan ında çok önemli b i r  gösterged i r. Bu gösterge, 
üretim kapitali (yani temel üretim fonları) i le  üretilen mallar a rasındaki 
oran ı  gösterir. Tabii ,  üretim fonları kendi l iğ inden maddi n imet üretemez. 
Büyük makine üretimi çağ ında maddi n imetler, üreti m  araçları ve alet
leriyle iyice donatı lmış emekle üreti l i r. K. Marks der ki : .. Büyük endüstrin in  
gelişmesi i le birl ikte gerçek zeng inl iğ i  yaratma iş i ,  iş gününden ve sar
fedilen emekten ziyade, iş günü s ırasında çal ıştırılan makinelerin gücüne 
ve güçlü birer veriml i l i k  a racı olan makinelere bağlıd ı r.» 

Yan çizelgede görüldüğü gibi, sözü geçen bütün ü lkelerde üretimin  fon 
birik iminde son 1 5  yıl iç inde bel i rl i  bi r artış eğ i l im i  var. Başka bir deyişle, 
maddi n imetlerin bir birim in in  üretimi iç in üretim araçları ve gereçlerine 
yapı lan harcamalar artmaktadır. 

Bu veri ler, birinci, meydana getirilen üretim güçlerin i n  hôlô yeteri kadar 
tam ve etki l i  ku l lan ı lmadığın ı ,  ve i ki nci, toplumsal üretimin  etk in l iğini 
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Ekonomik Yardımlaşma Konseyi ülkelerinden bazi/OT/nda toplumsal 
üretimin fon birikimi 

Temel ü retim fonlarındaki artış ın orta lama y ı l l ı k  oran ı  

Yıl lar Halk ekono- Endüstride Köy ekono-
m isi nde genel sanayi mis inde genel 

milli geli r ürün leri art ı- ta rımsal ürünler 
artış ına oranla ş ına oranla a rtış ına oranla 

Bu lgaristan 
1 951-1955 0,80 0,84 0,94 
1956-1960 0,99 0,78 1 ,43 
1 961-1965 1 ,27 1 , 1 5  1 ,37 

Rumanya 
1 951-1955 0,68 0,76 0,68 
1 956-1960 0,94 0,88 1 ,09 
1 961-1965 0,96 0,85 1 ,06 

Sovyetler Birliği 
1 951-1955 0,92 

i 
0,91 1 , 1 5  

1956-1960 1 ,02 1 ,03 1 ,1 3  
1 961-1965 1 , 1 6  1 , 1 5  1 ,26 

Çekoslovakya 
1 951-1955 0,82 0,78 0,96 
1956-1 960 0,94 0,83 1 ,40 
1961-1965 1 ,21 1 ,08 1 ,40 

artı rmak için ş imdiye kadar kul lan ı lmamış muazza m rezervler bulunduğunu 
gösteriyor. 

Toplumsal üret imin etki n l iğ in i  sağ layan diğer öneml i  bir gösterge de 
emek veriml i l iğ id i r. Ekonomik Yardımlaşma Konseyi ü lkeleri bu a landa iyi 
sonuçlara ulaşmışlard ı r. Kurulan ü reti m  cihazı, teknoloji ve enerji donatı
mındaki  köklü değ iş imler, işç in in emek verim l i liğ in in hızla yükselmesine 
imkan vermiştir. Bunun sonucu olarak  bugün, Ekonomik Yard ımlaşma 
Konseyi ü l keleri nde mi l l i  gel irde ve sanayi ürün leri nde sağ lanan a rtış ın  en 
büyük k ısmı ,  emek verim l i liğ in i  artırma yoluyle elde edi lmektedir. 

Tah l i l  göstermiştir ki , kardeş ü lkelerin sanayi leri nde ve halk  ekonomi 
s i n i n  tümünde emek veriml i l iği artışı, sanayi dahi l ,  bütün ha l k  ekonomi
sinde ça l ışanları n  sayıca artışın ı  b ir  hayl i  geçmektedi r. 1967 y ı l ında bütün 
sosya l ist ü lkelerde emek veriml i l iğ i  1955 yı l ındakine oranla % 85, Ekono
mik  Yard ım laşma Koyseyine üye ü lkelerde ise % 99 a rtmıştır. Aşağıdaki 
çizelgenin verilerine bir göz ata l ım.  
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Ekonomik Vardımlaşma Konseyi ülkelerinin gelişmesinde değişik 
etkenlerin rolü 

Emek verimli l iğ i  yükseli- işçi sayısının çoğalma-
şin in sağladığı a rtış payı sının sağladığı artış payı 

(% % olarak) (% % olarak) 

1 956 1 961 1966 1 956 1 961 1 966 
1960 1 965 1 967 1 960 1 965 1 967 

Mi l l i  g el i r  90 92 92 1 0  8 8 
Sanayı . . .  73 61 74 27 39 26 

Bunlar, üzerlerinde d ikkatle duru lması gereken veri lerd i r  ve mi l l i  gel ir  
a rtışının 9/1 0  dan fazlarının toplumsal emek veriml i liğ in in i stikrarlı olara k  
a rtması i le sağlandığını göstermektedi r. Mi l l i  gel irde endüstri ü rünleri 
payına oranla emek veriml i l iğ in in artış payının büyümesi, sosyalist ü lkeler 
halk ekonomisinde yapı değişikl iklerin in  iyi sonuçlar verdiğ in i  ıspat etmek
tedir. 

EYK ülkeleri komünist ve işçi partileri, kongre ve plenumlarında aldıkları 
kararlarda, halk  ekonomisi planlarıyla i lg i l i  kanunlarında toplumsal üreti
m in  etkinliğ in i  artırmak için izlenecek ana yolları göstermişlerdir. Bu, çağdaş 
b i l im ve teknoloji devrim i  başarılarını benimseme temeli  üzerinde üretimin 
genel tekni k  düzeyini  yükseltme ve üretim mallarının kal itesin i  iyi leştirme 
yoludur. Bu, tüm halk  ekonomisi  yapısının, özel l i kle sanayi ü retim i  yapı
sının daha i leriye doğru gelişti ri lmesiyoludur. Bu, sosyal ist üretim i l işki leri
nin geliştir i l ip daha mükemmelleştiri lmesi ve üretim güçleri gelişmesinde 
u laşılan düzeye uygun bur duruma getir i lmesiyoludur. Kardeş ülkelerde 
yapılan köklü ekonomik  reformlar buyolda önemli birer dönemeç teşki l  
etmektedi r. Bu reformlar, halk  ekonomisinin b i l imsel planlama ve yöneti m  
düzeyinin yükselmesini, plan ödevlerin i  yerine getirme işinde işletme ve 
kuruluşların g iriş im yeteneklerin in  genişlemesini ,  ü retimin artmasına ve 
kalitesinin iyi leşmesine emekçilerin maddi i lgisinin a rtmasını sağ lamak
tadır. N ihayet bu, sosyal ist ülkeler arasındaki ekonomik  işbirl iğ in in geniş
leyip gelişmesi, etkinl iğ in in a rtması yoludur. 

Köy ekonomisi alanında 

Son yılla rda, Ekonomik Yardımlaşma Konseyine üye sosyal i st ülkeler köy 
ekonomisinde bel i rl i  başarı lar görülmektedir. Bu ülkelerde 1 966 yılında 
genel tahıl ü retim i  229 milyon tona erişmiş, 1 951-1965 dönemindeki orta
lama yıl l ık üretim i  1 ,4 defa geçmiştir. Genel tahıl üretimi ,  başlıca, mahsulü 
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artırma yoluyle çoğaltılıyordu. EVK ü lkeleri nde tekni k  bitkiler üretimi ,  tarım 
hayvanlarının veriml i l iğ i  ve genel sayısı da bir hayli artmıştır. 

Köy ekonomisi üretimi, özellikle tarımda üretimin artırı lması ve geliştiril
mesi yolunda a ktif bir politikanın izlenmekte olduğu son yıl larda bir hayli 
fazlalaşmıştır. Kardeş ü l kelerin, ş imdi,  köy ekonomisine muazzam yatırım
lar yapma ve köylülerin üretim in  artmasına candan ilgi göstermelerin i  
sağlama olanağına sahip oldukları b i r  gerçektir. Bu ,  geçiş döneminde 
bütün halkın emeğiyle kurulmuş olan sosyal ist endüstrin in şimdi köy eko
nomisinin gelişmesi için de gitg ide daha çok birikim sağ ladığını göster
mekted i r. örneğin  EVK ülkelerinden çoğunda köy ekonomisi yatı rımlarının 
artış temposu, sanayie yapı lan yatırımların artış temposunu geçmeye 
başlamıştır. 

Sosya list ü lkeler halk ekonomisi perspektif gelişme planlarında, artan 
tarım ürünleri tüketim i  karşısında köy ekonomiSi üretiminin geri kalma
sının tamamen önlenmesi için önemli tedbirler öngörürmüştür. Bu tedbir
lere uygun olarak, tarımsal üretim kooperatifleriyle birlikte devlet tarım 
işletmelerin in örgütsel ve ekonomik  bakımdan daha da takviye edilmesi  
zorunludur. Aynı zamanda kardeş ü lkeler, bütün dalları ve her nevi tarım 
işleriyle birl i kte tüm köy ekonomisini  endüstriyel temel lere yerleştirmek 
için çalışmaktadırlar. Zira sosyalist ülkeler köy ekonomisinin teknik dona
tım ve emek veriml i l iğ i  bakımından doğrudan doğruya sanayie yaklaşması 
ıôzımdır. 

Işbirliği gelişmenin önemli bir rezervidir 

Uluslararası iş bölümünün, çağdaş dönemde ne muazzam bir  üretme 
gücü olduğu malumdur. Işbölümü, gerçekten ekonomik  gelişmeyi dev 
adımlariyle hızlandırıcı b ir  güçtür, özellikle bunun, u lusal kaynakları ve 
pazar imkônları, b i l imsel-teknoloj i k  devrimin bütün üstünlüklerinden tam 
olarak yararlanı lmasına elveriş l i  olmayan ülkeler iç in gayet büyük önemi 
vardır. Sosyalist ülkeler, bu üretim gücünü nitel i k  bakımından yeni bir 
sosyal-ekonom i k  temel üzerinde uygulamaya g i riştiler ve kısa bir süre 
içinde sosya list tipte uluslararası işbölümünün üstünlüklerini ortaya koy
maya başladılar. 

Bu yolda b irçok güçlükler vardı. Ve şimdi de vardır. örneğin  bugün 
sosyalist topluma giren ü lkeler arasında harp öncesi dönemdeki ekonomik 
i lişki ler gayet zayıftı ve bunların yeni  baştan kuru lması gerekiyordu. Ayrıca, 
sosyalist üretim i lişki lerine özgü b ir  işbirl iği mekanizmasının aranması için 
de çok vakit ve çabalar harcandı. Bu işbirliğ i  mekanizması hôlô biçim
lenme aşamasında bulunuyor. Sosyalist ülkeler arası nda karşı l ıkl ı mal 
dolaşımı a rtışının bu yönde mevcut objektif olanaklardan geri kalması ve 
d iğer nedenler bu zorlukları yaratmaktadır. örneğin, bil indiği gibi ,  sosya-
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l ist ülkeler, dünya sanayi ve ta rım ürünlerinin hemen hemen beşte i kisin i  
üretmektedir, fakat dünya m a l  dolaşımında onları n  payı birkaç yı ldan beri 
% 10'u bulmaktad ı r. 

Bununla beraber, sosya l ist memleketler, özell i kle EYK ülkeleri bu a landa 
d a  bel irli başarı lara u laştı lar. 1949 yı l ında kurulan sosyal ist ülkeler u lus
lararası ekonomik örgütü - Ekonomik Yard ımlaşma Konseyi (EYK) - üye 
devletlerin çabaları n ı  bi rleştirme ve koordine etme işleri ne aktif şeki lde 
yard ım etmekted ir. EYK kurulunca kardeş ülkeler a rası nda çok yönlü işbi r
l iğ in in  ve bunun kesin başarı ları n ı n  temeli atı ld ı .  Orneğin, EYK ülkeleri n in  
d ış  ticareti 19S0 yı l ındakine oranla yaklaşı k olarak  6 mis l i  artmıştır. EYK 
memleketleri d ış  ticareti n in  artış temposu, son 10 yı lda bu ülkelerin mi l l i  
gel ir inin artmasın ı  sağlayan tempoyu geçmektedir. Bu ,  onları n  uluslara
rası bi rleşmelerin i n  derin leştiğin i  ispat etmektedi r. EYK memleketleri n i n  
bütün d ış  tica reti nde karşı l ı kl ı  ticaretin payı bugün % 70  kadard ı r. Kardeş 
ü lkeler ithal ettikleri makinelerin % 9S' i n i, ham petrolün % 90' ın ı ,  maden 
kömürünün % 98' i n i  ve demir maden in in  % 80'e yakın kısmın ı  dünya sos
ya l ist pazarından sağlamaktadıriar. Böyle önemli mal lar ın karş ı l ı kl ı  sağ
Janmasındaki nispi payın bu kadar büyük olması, sadece emperyalist dev
letler tarafı ndan konan ekonomik ayırı mdan değil ,  karş ı l ık l ı  işbirliği etki n
l iğ in in  büyük olmasından i leri gelmektedir. 

Kardeş ül keler arası nda ekonomik bağları n  kuru lması ve gelişti ri lme
sinde Sovyetler Birl iğ in in  oynamakta olduğu büyük rolü bel irtmeden geçe
meyiz. Avrupa sosya l ist ül kelerin i n  h ızlı tempoyla sanayileşme aşamasında 
sanayi donatımların ı  sağlayan başlıca ü lke Sovyetler Bir l iği id i :  Sovyetler, 
yeni sanayi kolları kurma ve eskiden kalanları yenileştirme işlerinde onlara 
geniş ölçüde bi l i msel-teknoloj i k  yardımlar yapıyordu. Sovyetler Birl iği 
bugün de kardeş ülkelere büyük m iktarda gayet çeşitli makineler ve dona
tımlar  sağ lamaktadır. Bundan başka, Avrupa sosya l ist ülkeleri Sovyetler 
Bir l iğinin şahsında, biri ncisi, ham madde mal ları veren sağlam bir kay
nağa, ve ik i ncisi, kendi sanayi ürünlerin i  devaml ı  olarak sürdükleri son 
derece geniş b ir  pazara sah ip  bulunmaktadırlar. Bütün dünyada mal 
sürümü pazarları içi n çetin savaşların yapı lmakta olduğu şimdiki koşul
larda, sözü geçen i ki nci durumun çok büyük önemi vardır. Sovyetler Birl iği, 
üretimi i htisaslaştırma ve kooperatifleşti rme a lan ında bir ortak olara k  da 
gitgide daha büyük önem kazanmaktadı r. Nihayet, Sovyetler Bi rl iği ,  n ispe
ten küçük devletlerin sah ip  olamıyacakları en güçlü ve her bakımdan 
gel işmiş bir  b i l imsel temele sahiptir. Sovyetler Birl iğ i ,  bi l imsel başarı larını 
sosya l ist ülkelerle paylaşmak suretiyle, bu memleketlerin b i l imsel-teknolojik 
i lerlemesin in h ızlanmasına yard ım etmekted ir. 

Komünist ve işçi parti leri, sosya l ist ülkeler topluluğunun gelişmesinde 
p lan lamanın önemini ortaya koyan Len in' in ideleri ni prati k alanda ger
çekleştirerek, planlaman ın  ekonomik i l işki ler a lan ında da durmadan güç
lenmesi, tüm ekonomik işbirl iği biçimlerin i n  daha i leriye doğru mükem-
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meIJeştiri lmesi iç in çaba harcamaktadırlar. EYK ülkeleri uzun zamandan 
bari halk ekonomisi planlarını  ahenkleştirmektedi rler. Şimdi Ekonomik 
Yard ımlaşma Konseyi, ekonomik gelişme planların ın  1975 yı l ına kadar ve 
daha uzun bir  dönemde koordinasyonu için büyük hazırl ı k  çal ışmaları yap
maktadır. Gelişme şartları ,  kardeş ülkeler halkları önüne, çağdaş sosya l ist 
toplu m  kuru luşu aşamasına bağ l ı  yeni yeni ,  bozan çok karmaşık sorunlar 
getirmektedir. Hayat, karşı l ık l ı  ekonomik i l işkilerin ve her şeyden önce 
ekonomik işbirliğinin verim li bir şekilde gel iştirilmesini, üretimde u luslara
rası ihtisaslaşma ve kooperatifleşmen in  deri n leşti ri lmesini, halk ekonomis i  
yapısın ın  mükemmel leşti rilmesi açıs ından önemli  rol oynayan en mühim 
sanayi dalla riyle üretimde ortak bi limsel a raştı rmala rın genişletilmesin i ,  
dünya sosyalist pazarında fiyat, döviz ve f inans mekanizma ların ı n  daha 
mükemmel hale getiri lmesin i  zorun lu  k ı lmaktad ı r. 

Kadeş ü lkelerin komün ist ve işçi partileri, bu problemlerin tümüne dik
katle eğilmiş bulunmaktadı riar. Şimdi bu problemler, sosyal ist ülkeler 
yönetmenlerin in  tepe konferansında incelenecektir. 1968 yılı i l kbaharında 
kardeş partiler temsilcilerinin Drezden şehrinde yaptıkları konferansta bu 
konuda anlaşmaya varı lmış ve anlaşma Ağustos ayında Bratislavada 
düzenlenen toplantıda onaylanmıştır. 

Halkın refahı için 

Kardeş ülkelerin sosyal i st ekonomis in in  olgun luğunu gösteren bir deli l  
de şudur: Bu memleketler, emekçilerin yaşayış düzeyini yükseltme alan ında 
büyük başarı lara u laşmışlord ı r. Bu çok yönlü süreçte, işçi ve memurları n  
reel maaşları ve kooperatifçi köylülerin reel geli rleri artmakta, perakende 
mal satışın ın  artış temposu hızlanmakta, bu tica retin yapısında i lerici 
değişimler a lmakta, ha lk  eğitimi ve sağl ık  sistemi mükemmelleşmekte, 
konut kuruculuğu görülmemiş ölçülerde genişlemektedir. 

Sosyalist ülkeleri n çoğu, her 1 0  bin kişiye düşen ün iversite öğrencisi ve 
doktor sayısı, 1 .000 kişi üzeri nden hesaplanarak her yıl halka veri len 
konutların sayısı, fert başına düşen bazı mal lar ın tüketimi gibi hayat düze
yine dair  birçok önemli göstergeler bak ım ından, iktisaden gelişmiş bir  
s ıra kapital ist devletleri geride b ı rakmış bulunuyorlar. Sosya list memle
ketlerde gelişmiş bir sosyal sigorta, parasız sağ l ık  servisi Ve yüksek öğ re
n im sistem i  uygulanmaktadı r. Fakat şehir ve köy emekçi leri n in  artan maddi 
ve kültürel ihtiyaçları n ı n  tam olara k  karş ı lanması içi n daha yapı lacak 
büyük işler vardır. Kardeş memleketler komünist ve işçi parti leri bu soruna 
çok büyük önem vermektedi rier. 

Bu bakımdan şu rakamlar karakteristiktir :  Ekonomik Yardı mlaşma Kon
seyi ülkeleri nde halk  tüketim i  sanayi mal ları üretimi 1955-1 966 yı l ları 
döneminde 2,3 defa, genel tüketim fonları ise 2 defa artmıştır. 
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Tüketim fonunun aıtışı 
(1966 yıl ında 1955'e oranla % olarak) 

Genel üretim Nüfus başına 

Bulgaristan 222 202 
Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1 68 1 77 
Polonya 1 85 1 59 
Rumanya 1 85 1 67 
Sovyetler Birliği 1 97 1 66 
Macaristan 1 80 174 
Çekoslovakya 1 62 1 49 
EVK ülkeleri toplu olarak 1 94 1 65 

Bu çizelgede görüldüğü gibi, çıkış düzeyi düşük ü lkelerde tüketimin 
artış temposu en yüksektir. Tüketim fonunun artış temposu, nüfus artışı 
temposunu bir hayl i geçmektedir. 

Tüketim fonların ın  a rtması ve tüketim düzeyinde devletlerarası farkların 
ortadan ka ldırı lmasıyla birlikte, tüketim malları kütlesinde esaslı yapı deği
şiklikleri yapı lmaktadı r :  gıda maddelerin in nispi payı azalmakta, sanayi 
mal ların ınki artmaktadır. Bunun yanı sıra gıda maddeleri içinde et, süt 
ve şeker tüketimi  hızla a rtmaktadır. Sanayi malları tüketiminde de, uzun 
zaman kul lanı lan eşyan ın  nispi payı çoğalmaktadır. Bu bakımdan sosya list 
devletler, en gelişmiş kapitalist memleketler düzeyine hôlô erişmemiş 
olma larına rağmen, g itgide daha belirli olarak ortaya çıkan eğil im, kardeş 
ülkelerde hızla gelişen olumlu değ işimler hakkında sonuçlar çıkarmak ola
nağını vermektedir. 

Bugün işçilerin eğitim düzeyi ve vasıf l ı l ığı, ekonomik gelişimde olağa
nüstü önemli bir etkendir. örneğin,  endüstriyel bakımdan gelişmiş ü lke
lerde bu etken, bütün ekonomik gelişimin  yaklaşık olarak üçte birine kat
kıda bulunuyor. Bu büyük katkının eğitim sisteminin veriml i liğini  gösteren 
açık bir gerçektir. 

Sosyalist ü lkelerde sosyal devrim le beraber kültürel devrim de gerçek
leşt iri lmiştir. Sosyal ist ü lkeler, eğitim ve öğrenime büyük yatırımlar yapa
rak dünyada en i lerici eğitim sistemini kurmuşlard ı r. Şimdi bu sistemi 
daha da geliştirme ve mükemmel hale getirme işine pel( büyük bir önem 
vermektedirier. Bir zamanlar milli geliri n  önemli bir  kısmının, uzağı göre
rek, bu yönde harcanması, emekçilerin omuzlarına yüklenen ağır bir  yük 
nitel iğini  taşıyordu. Fakat bu harcamalar artık bol bol meyve vermektedir, 
gelecekte eğitim meyveleri çok daha büyük ölçüde artacaktır. Böylece, 
emekçi yığınlarının refah düzeyinin daha fazla yükseltilmesi içi n  yeni 
olanaklar yaratılacaktır. 
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EYK ülkeleri ve dünya ekonomisi fonu 

Sosyalist ü lkelerin üretim cihazlarındaki gelişim derecesini gösteren baş
lıca ölçülerden biri bu ülkelerin, dünya ekonomisindeki mevzileridir. Bu 
durumla i lgi l i  veri lerin i ncelenmesi, bu mevzilerin  gerek nicel, gerekse 
nitel bakımdan sağlamlaştığını  gösteriyor. Sosyalist ü lkelerin, özellikle 
Ekonomik Yard ımlaşma Konseyine üye memleketlerin dünya sanayi üreti
mindeki nispi payı durmadan artıyor (çizelgeye bakınız), aynı zamanda, 
kardeş ülkelerle en gelişmiş endüstri devletleri a rasında emeğin enerji ve 
fon bakımından donatım derecesinde, birçok mamullerin kal ite ve teknik 
düzeyinde görülen farklar durmadan azal ıyor. 

EYK ülkelerin in  dünya sanayi üretimindeki nispi payı, 1951-1966 yı l ları 
döneminde yaklaşık olarak 1 ,8 defa artış kaydetmiş, Birleşik Amerika'nın 
nispi payı i l e  eşitleşmiş ve Ortak Pazar memleketleri sanayi hacmini 2,3 
defa geçmiştir. 

Bu veriler, dünya ekonomisinde nitel ik  bakımındap yeni bir  durumu 
yansıtıyor, Sosyal ist ekonomi sisteminin hızla gelişerek gitgide daha sağ
lam mevziler kazandığını gösteriyor. 

Dünya sanayi üretimindeki pay 
(Ofo olarak) 

1 950 1960 

Sosyalist ü lkeler 20 36 
Bu a rada EYK memleketleri 17,8 28,4 
Dünya kapitalist ü lkeleri 80 64 
Bu arada Birleş ik  Amerika 43,4 33,6 
Ortak Pazar ülkeleri 12,9 14,3 

1966 

/ 38 
31 
62 
31 ,0 
13,5  

Yapılan hesaplara göre, sosyalist ülkelerin dünya sanayi üretim indeki 
payı ileride de durmadan artacaktır. Bu pay, 1967 yıl ındaki % 38'e karşı l ı k  
1975 yı l ına doğru muhaka k  k i  % 43-46'ya yükselecektir. I ki dünya sistemi 
arasındaki yarışmoda en yakın bir gelecekte sanayi ü retim i  a lanında sos
yalist ekonomi sisteminin kapitalist sistem üzerinde, özellikle gelişmiş kapi
talist ü lkeler grupu üzerinde hızla üstünlük kazanacağı ş imdiden belirt
mektedir. 

* 

Şimdiye kadar söylediklerimizi genelleştireli m : 

Her şeyden önce bunlar şu sonucu çıkarmamıza i m'kôn veriyor: Ekono
m i k  Yard ımlaşma Konseyi ü lkeleri, kısa tarihsel dönemlerde birçok güç
lükleri yenerek ekonomik kuruculuk a lanında büyük başarılara ulaştı lar. 
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kendi ekonomileri nde köklü ve i lerici değişimleri gerçekleşti rdiler, u lus
lararası sosya l ist işbölümünü geliştirdiler, halk yığı nların ın  refah ve kültür 
düzeyini esasl ı  şeki lde yükseltti ler, dünya kapita l ist sistemiyle yarışmada 
ön saflara geçtiler. 

Kudretli üretim gücleri ve sosya l ist toplumsa l  i l işkilerin gelişmesi, Eko
nomik Yard ım laşma Konseyine üye ülkelerin  çoğuno, gelişim lerinde yeni 
bir aşamaya, gelişmiş bir sosya l ist toplumu, kendi ekonomik  temeli üze
rinde gelişmekte bulunan bir  toplumu kurma aşamasına geçme olanağ ın ı  
verdi .  Bu aşamada. sosyal b i r  düzen olarak sosyal izm i n  üstünlükleri çok 
daha açı k şekilde görülecek, sosya l izm, bütün dünya halkları için daha 
büyük ölçüde çekici bir kuvvet olacaktır. Komünisü ve işçi partileri tarafı n
dan yöneti len sosya l ist ül keleri n emekçileri, ellerine aldık ları politik ikti
darı, kendi menfaatleri, sosyal i lerleme ve bütün dünya barışı n ın  men
faatleri lehine etki l i  olarak  kul lanabi leceklerin i  tekrar tekrar ispatlamak
tadırla r. 
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Yuvarlak masa toplantısı 

Çağdaş kapitalizm, bilimsel-teknolojik devrim 

ve işçi smlfı 

«Barış ve Sosyal izm problemleri» dergisi, Berlin'de, gelişmiş kapitalist 
ü lkelerde bi l imsel-teknoloj ik  devrim koşulları içinde işçi sın ıfı n ın  rolü konu
sunda u luslararası bir konferans düzenlemiştir. Bu konferansa dergi yazı 
işleri kurulu üyelerinden başka, kardeş parti lerin dergideki şu temsilcileri 
katı lmıştır: Z. Tsuker-Şi l ing (Avusturya), A. Si lva (Brezi lya), A. Gede (Maca
ristan), E. Berg (Almanya Demokratik Cumhuriyeti), ı .  Nörlünd (Dani
marka), A.  Avanesyan (Iran), F. Anton (Ispanya), Ç. Davagsuren (Mogo
l istan Halk Cumhuriyeti), Y. Kova lçi k (Polonya), B. Zaharesku (Rumanya), 
K. Zarodof (Sovyetler Birliğ i), P. Aversperg (Çekoslovakya), G. Eman (Isveç). 
Dergi yazı işleri kuru lunun davetlisi olara k  birçok ü lkelerden şu b i l im 
adamları da bu konferansta hazır  bulunmuşlard ı r :  L .  Georgiyef, T. Tsanef 
(Bulgaristan), D. Bognar, D. Santo (Macaristan), M. Anders, L. Mayer, 
K. Tsişang, G. Şau l  (Almanya Demokrati k Cumhuriyeti), F. Fişe, K. Mener 
(Federal Almanya), P. Mavromatis (Yunanistan), A. M inuçi, L. Palagrozi 
(ıta lya), M. Daramvançik (Mogolistan Halk  Cumhuriyeti), V. Vesolovskiy, 
Z. Hrupek (P% nya), G. Aposto/, K. Petre (Rumanya), A. Go/kin, G. Di l in
genskiy, V. Ku/iş, A. Veber (Sovyetler Birliğ i), G. Puts (Birleş i k  Amerika), 
G. Asplund, T. Koste (Fin la nda), J. Fabır (Fransa), M. Hirşıl (Çekoslovakya). 

Bu sayıda, "Toplumun ve işçi s ınıf ın ın yapısı» ve .. Çağdaş işçi sınıf ının 
yaşayış şartları» başl ık l ı  raporların ve yapı lan konuşmaların bir kısmın ı  
yayınl ıyoruz. ıncelemenin i kinci bölümü, s ın ıf mücadelesi ve sınıf ittifakları ,  
kapita l izme karşı savaşın takti k ve stratej isi i le i lg i l i  sorunlara ve bunlarla 
bağl ı  problemlere ayrı lmıştır. Bunlar üzerindeki rapor ve konuşmalar i le
ride yayınlanacaktır. 

Son yı l larda gerek gelişmiş kapitalist ü lkelerde, gerekse genel l i kle  dün
yada işçi sınıfında önemli değ işiklikler oldu. Kapitalist ü lkelerde işçi sını
fınıri yapısını, durum ve rolünü etkil iyen en önemli etkenlerden biri ,  bi l im
sel-teknolojik devrimin gel işmesidir. 

Derginin Baş Redaktörü K. Zarodof'un, konferansı açış konuşmasında 
bel i rttiği gibi ,  devrimci Marksistler için işçi s ın ıfın ın  rolü sorunu, soyut bir 
teorik problem deği ld ir. Aslı nda bu, devrimle, devrimin objektif ve sübjektif 
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nitel i kteki koşullariyle, devrim i  gerçekleştirme olanaklariyle, i kt idarı ele 
geçirme yollariyle, sosyal ist devrimin pol it ik ordusuyle i lg i l i  bir sorundur. 

Konferansta fi k i r  teatisine katı lanlar, h ızla değişen çağdaş dünyada işçi 
sınıfın ın, ta rihsel devrimci rolünü sadece koruma kla kalmadığı, aynı za
manda kuvvetlendi rdiği  konusunda fik irdeş oldukların ı  bel i rttiler ve bu
nunla do yetinmedi ler. «Barış ve sosya lizm Problemleri» dergisi Boş Redak
törü, i nceleme konusu olabi lecek şu sorunlar üzerinde delegelerin d ikkati 
çekti : 

işçi sınıfını� yapısında ve sınıf bi l incinde meydana gelen değiş imler, 
basit ve vasıtsız işgücü ta lebi oranındaki aeğ işikl i kler, aydın ların, .. Orta 
tabaka lar»ın ve ün iversite gençl iğ in in toplumsal hareketteki rolü; «gel i r  
devrimi» adı  verilen, gel irler arasındaki eşitsiz l ik  şiddetlenirken yığınsal 
tüketimin artması, sömürünün artması ve emekçilerin tüketimlerinin geniş
lemesiyle satın alma güçleri a rasındaki büyük uçuru m ;  emekçilerin politik 
ve ekonomik  istekleri uğrunda yürüttükleri savaşın biçim ve metotları ,  işçi 
örgütlerinin, yeni sosyal kazanımlar için kapital istleri n ve devlet organ
ların ın faal iyetine karışmaları a lanındaki yeni olanaklar; 

bi l imsel-teknoloj i k  devrim hakkındaki burjuva anlayışlarının kasit l i ,  
savunucu nitel iği ,  işçi  sı nıfın ın  sözde «deproletarizasyonu» ve .. burjuvalaş
ması», işçi s ın ıf ının, psikolojik oakımdan kapita l ist toplumla söide kay
naşması. 

K. Zarodof, devamla ,  şunları bel i rtti : «Biz, aynı zamanda, çağdaş koşul 
larda kapitalist ü lkelerdeki işçi sınıfın ın  durum ve savaşının, sadece kapi
ta l izmin iç  kanunların ın açıklanması i le  anlaşı lamıyacağı kanısındayız. 
Burada, dünya, sosya l ist sisteminin ve sosyal ist sistemle kapital ist sistem 
arasındaki yarışmanın yaptığ ı  etki de gözönünde bulunduru lmal ıd ı r. 

«Barış ve Sosya l izm Problemleri» dergis in in on yı l l ı k  ça l ışmaları a rasında, 
yazı işleri kurulu üyeleri, birçok Marksist-Leninist partin in temsi lcileri, 
çağdaş kapitalizm koşul larında işçi sınıfın ın  durumu ve mücadelesiyle 
i lg i l i  problemleri defalarca i ncelediler. Yazı işleri kurulu, bu defa, d i kkat
lerin, bi l imsel-teknolojik devrimin gelişmiş kapital ist ülkelerde işçi sın ıfın ın 
rolüne, üretime, toplumsal  hayata, tüm anti-monopolist mücadeleye yap
tığı etki üzerinde yoğunlaştırı lması di leğinde bulundu. 

Geçen yüzyı l ın bi rinci yarısında gerçekleşen endüstriyel devrim, kapi
ta l izmin önünde, işgücünü makinelerle ve manifaktürü fabrika-üzin üreti
miyle değiştirme yolunda geniş olanaklar açtığ ı zaman, kapital ist üretimin 
büyük bir  h ız la artması, yeni sanayi dal ların ın  kuru lması, mal kütlesinin 
hızla çoğalması g ibi sonuçlar doğurmuştu. Bu sonuçlar, kapital ist ekono
minin büyüme ve yapı değiş imleri süreci olarak tanım lana b i l i r. Ote yan
dan, makinelerin kapita l ist metodu i le uygulanması, işç i  sın ıfı önüne işsiz
l i k  heyu lôsının d i ki lmesine yol açtı, üreti m  a raçların ın  sahibi kapitalistlere 
de sömürü normunu artırma olanağ ını  verdi .  

(Jretimde ve insan faaliyetinin d iğer dal ları nda otomatizasyonun uygu
lanması, zamanımızda yukarıdaki lere benzer ekonomik  ve sosyal problem-
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leri ortaya koydu, fakat, elbette başka koşullarda, kapital izmin başka bir 
gel işme düzeyinde bu sorunlar ortaya çıktı. 

Tartışmada ilk söz o lon Z. Hrupek böyle bir karşılaştırman yaptıktan 
sonra şöyle ded i :  

«Zamanımızdaki tekni k i lerlemede hôkim durumda bir yön o lon otoma
tizasyonun önemi, iş gücünün tekni k  donatım düzeyini kat kat artırma
sından ileri gelmektedir. Otomotizosyon uygulonınca kapita l in  teknoloj i k  
yapısı, çoğu zamanda organ ik  yapısı yükselmektedir. Otomatizasyon süreci, 
geleneksel bakımdan insan emeğin in  geniş ölçüde kul lanı ldığı  sanayi dal
ları a lanın ı ,  ya do teknolojik nedenlerden ötürü büyük ölçüde emek yuta n 
endüstri dal ların ı  kapsarso, bu yükselme eği l im i  açık seçik görülür.» 

Fikir teatis ine katı lanlar, b i l imsel-teknoloj ik  devrimin  hızl ı gelişmesinin 
ve b i l imsel nitelikteki b i lg i lerin olağanüstü bir tempoyla artmasının, eko
nomik, sosyal ve pol it ik hayatın bütün a lanlarını güçlü b i r  şeki lde etkile
diğin i  belirttiler. G. ApostoJ bu konuda şöyle dedi: «Bu sürecin gelişmesi, 
toplumun gelişmesinde üretim güçlerin in  sonuç bel irleyici rolü, b i l im in  
rolünün daimi  olara k  a rtması ve üretimle o lon i l işkilerin in  kuvvetlenrnesi, 
üretimin yaratıcıl ık ve maddi alanda bilim haline gelmesi, bilimin de, 
Marks'ın deyişiyle «direkt bir ü retim gücü»ne dönüşmesi hakkındaki Mark
sist teoriyi doğruluyor. 

Son derecede karmaşık bir niteliğe sahip olon ş imdiki  toplumsa l  ge
lişme, bi l imsel-teknoloj i k  devrimi de güçlü bir biçimde etkil iyor. Çağımızın, 
i nsanl ığın kapita lizmden sosyal izme geçiş çağ ı  olması hiç de rasgele bir 
şey değ i ld i r. Bu, ancak, muazzam bi l imsel ve teknoloj i k  kazan ım lar, üre
tim i n  otomatizasyonu, üretimde s ibernetik a raçlar ve nükleer enerji kul
lan ı lması, toplumsa l  emek veriml i l iğ in in  son yı l larda görülmemiş derecede 
artması sayesinde mümkün olmuştur. Sosyal ist devrim ve b i l imsel-tekno
loj ik devrim,  insanl ığın komünizm uygarl ığına doğru objektif i lerleme 
sürecinin aynı nitelikte iki görünüşüdür. 

i. Toplumun ve işçi sınıfının yapısı. 
ücretli emeğin nispi payının artması 

.( 
Bil imsel-teknoloj ik  devrim, çağdaş kapitalizme iyice yerleşmiştir. Bu dev

rim in  etkisiyle kapita l izmin sosya l temeli gitg ide daha fazla sarsı lmakto, 
toplumun yapısında derin değişim ler olmaktadır. Bundan ötürü de sosya l 
güCıerin psikolojisinde ve politi k oran ında derin değişim ler yer o lmaktadır. 
Sosyal yapıdaki değişikli klerin genel eği l imi ne geli nce, bu, Marksist-Len i 
n ist b i l im in  çoktan üzeri ne dikkati çektiği sürecin devamıdır. Şöyle ki : 
Bi l imsel-teknoloj i k  devrim, ücretli emek a lan ında çalışan la rı n  n ispi payın ın  
a rtışını hızlandırmıştı r. A.  Go/kinin konuşmasında bel i rttiği g i bi ,  bu kote
gori ş imdi faa l  nüfusun basit b ir  çoğunluğu değil , ezici çoğunluğudur. 
Bunlar, 1 964 yıl ında Birleşik Amerikada faal nüfusun yaklaşık olara k  
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% 80'inden, Ingilterede ise % 90' ından fazla idi. F. Rişe'ye göre. Federal 
Almanyada faa l  nüfusun % 80'i iş gücünü satarak yaşamak zorunda kal
maktad ı r. V. Hirşıl' ı n  verdiği  rakamlara göre, Yeni Zelanda. Kanada, ıs
viçre, Avusturalya, Hollanda gibi ü lkelerde 60 yıl larında tüm faal nüfusun 
% 80'ini, hatta daha fazlası n ı  ücretli emekle geçinenler teşkil ediyordu. 
1 962 y ı l ında bu oran Fransoda % 73'tü. Aynı yıl, ıtalya ve Finlandada aktif 
nüfusun yaklaşık olarak üçte i kisin i  ücretli emekçiler teşkil ediyordu. Kapi
tal ist gelişme yoluna oldukça erken girmiş olan Japonya'da 1 965 yı l ında 
ücretli emekçilerin oran ı  faa l  nüfusun % 60' ın ı  teşkil ediyordu. M. Daram
vançik, bu verileri, ücretli emekçilerin genel sayısını gösteren rakamlarla 
tamamladı: Gelişmiş kapita l ist memleketlerde ş imd i  200 mi lyondan çok, 
Asya, Afrika ve Latin Amerika ü lkeleri nde ise 1 50 mi lyondan fazla i nsan 
ücretli emek alanında çal ışmaktadır. 

D. Santo'nun belirttiğine göre, çağdaş kapitalist toplumda sınıf yapı
s ın ın değ işme eğ i l imi, üretim araçları sahipleri sayısı n ı n  azalması ve hal
k ın gitgide daha büyük ölçüde proleterleşmesi yönünde gelişmektedi r. 

Ocretli emekle uğraşan kişi lerin nispi payın ın  artmasına para lel olarak, 
serbest mal üreticilerinin, tüccarlerin, işlik ve servis sahiplerin in nispi 
payı, birçok ü lkede ise mutlak sayısı azalmaktadır. Tartışma sırasında 
Z. Hrupek şunları söyledi : . .  Bu süreç, çağdaş tekniğin üstün durumda bu
lunduğu ve tekelci korporasyonların  sanayi, ticaret ve hizmetler alanla
r ında geniş faa liyet gösterdikleri bütün gel işmiş kapitalist ü lkelerde göze 
çarpmaktadır. Aynı süreç, sosyal büyük yapı (makrostrüktür) üzerine büyük 
etki yapmakta ve Marks' ı n  şu fikrin i  tamamen doğrulamaktadı r :  .. Kapita
lizm kanunu, burjuva toplumunu, bir yandan, az sayıda olan üretim a ra ç
ları sahipleri s ın ıfı, öte yandan da,  bu mülkiyetten yoksun yığınsal proleter 
s ın ıfı diye durmaksızın ikiye bölmektedir.» 

D. Santo tarafından veri len bi lgiye göre, Birleşik Amerika'da .. serbest» 
üretim a raçları sahiplerin in  sayısı 19 10'da bütün nüfusun % 27'sin i ,  1 954 
yı l ında ise % 13,3'ünü teşkil ediyordu. Ingi lterede 1 91 1  y ı l ında bunların 
oranı % 7,8 iken 1 965 yı l ında % 6,5'ğa düşmüştü. 1 907 yı l ında Almanyada 
«serbest» çalışanlarla onlara yard ım eden aile üyelerin in  faa l  nüfustaki 
oranı  % 33,8 idi, Federal Almanya'da 1 960 y ı l ında bunların  oran ı  % 22,9'a 
düşmüştü. Son yı l larda bu süreç hızlanmıştır. Avrupa devletleri arasında 
ıtalya'da bunları n  sayısı , azalma eğilimi göstermekle beraber, haıa fazla
dır (ıtalyada tekelci konsantrasyon temposu şimdi de, örneğin. Fransa'da
kinden daha yavaştır) ... Serbest» iş sahipleri oranı  1 936 yılından 1 959-1960 
yı l ları dönemine kadar % 48'den % 37'ye düşmüştür. 

Köy ekonomisinde de bi l imsel-teknoloj ik devrimin  aynı sonuçlarını görü
yoruz. Bir yandan bu devrim icabı emek verimli l iği a rtarken köylü nüfusta 
genel bir azalma olmaktadır. Diğer yandan şiddetlenen rekabet, küçük ve 
orta hall i  «serbest .. köylü işletmelerini hız la yoksullaştırmakta ve tarım 
üretiminin, i htisaslaşmış kapitalist çiftli klerde toplanmasına yol açmak
tad ı r. 
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Köylü leri n ,  bütün emekçi nüfusun ezici çoğunluğunu deği lse b i le, oL
dukça büyük b i r  kısmını teşki l  ettiğ i  zamanlar, i lelebet geride kalmıştır. 

Z. Hrupek, harpten sonraki dönem boyunca gelişmiş kapita l ist memle
ketierde köy ekonomisi iş  gücünün köy ekonomisi nde 1 930 yı l larında baş
layan makineleşme sürecin i n  etkisiyle, sanayi ve hizmetler o lan ına ak ın 
ettiği görülmektedir, dedi .  G. Eman'ın verdiği  bi lg iye göre, örneğin  Isveçte 
n üfusun yaklaşık olarak % 8'i ş imdi köy ekonomisinde ve bal ı kçı l ıkta 
ça lışıyor. Onümüzdeki on y ı l l ık  döneme ait tahmine göre, burada köy 
ekonomisinde çalışanları n  oran ı  % S'e inecektir. F. Anton'un konuşmasında 
belirtt iği  g ibi ,  Batı Avrupa ülkeleri n i n  çoğundan çok daha geri kalmış bir 
gelişme düzeyinde bulunan Ispanya'da b ile, köylü lerin nispi payındaki 
azalma süreci son yı l larda büyük ölçüde artmıştır, öyle ki ş imdi köylüler, 
eski mutlak çoğunluk yerine, faal n üfusun ancak üçte bir ini  teşkil etmekte
dir. Aynı zamanda Ispanyoda h izmetler a lan ında çalışanların payı hızla 
a rtmaktadır. 

Z. Hrupek'in bel irttiğine göre, hizmetler a lanındaki genişleme süreci ve 
burada çalışanların artması, çağdaş kapital izmin maddi-teknoloj i k  teme
l inde meydana gelen değişimleri n bir sonucudur, bu sürecin hızlanması 
da, tekelci ler tarafından gerçekleştiri len teknoloj i k  i lerlemeden ve en geniş 
an lamiyle bu teknolojik i lerlemeni n  tüketim yapısında yarattığı  değiş im
lerden i leri gelmektedi r. 

Bilimsel-teknolojik devrim, aydınlar ve memurlar 

A. Galkin' i n  kanaatince, bi l imsel-teknoloj ik  devrimin  en önemli sonucu, 
aydın ların hızla artmasıd ı r. Aydınların ,  temel sınıflar arasında okumuş 
kişi lerden meydana gelen küçük bir ara tabaka durumunda olduğu zaman
lar  artık geçmişe karışmıştır. Aydın lar  deyince, yeteri kadar yüksek, bel irl i  
b i r  tahsil seviyesi nde olan v e  öncelikle a k ı m  e meğiyle uğraşan beli rli bir 
kotegorideki kişileri an l ıyorsak, ş imdi büyük halk yığ ın ları bu kategoriye 
g i rmektedirier. En etk i l i  ve hızla artan müfreze, b i l im ve teknikle uğraşan 
aydınladır, yan i  b i l im adamları, bil im iş lerinde yardımcı olarak çalışan 
personel, mühendisler, teknisyenlerdir. Çağdaş kapitalist toplumun vasıflı 
işgücüne i htiyacı vardır. Bu nedenle de toplumsal eğitim düzeyin in  yüksel
mesi, eğ itim sistemi personeli n in ,  akıl emeğ iyle uğraşan son derecede 
kalabalık b i r  insan la r  g rupu hal ine gelmesin i  sağlamıştır. Tıp h izmetlerinde 
de büyük bir aydın lar g rupu çal ışıyor. Sosyal iş  bölümünün daha fazla 
derinleşmesi ve devlet-tekel kapita l izmin in  gelişmesi , devlet yönetim inde 
ve toplumsal denetim a lan larında çal ışan kişi ler kategorisi n in  hızla çoğal
masına sebep olmuştur. Bu alanlardaki çal ışmala r iç in oldukça yüksek b i r  
eğitim düzeyi gerekl id ir. Bütün bunlar, aydınlar müfrezesin i n  yığınsal b i r  
şeki lde artmasına yard ım  etmektedi r. 

K. Petre'nin bel i rttiğ ine göre, aydın ları n  ve hizmet personel in in  safları 
çok büyük bir hızla artar ve küçük üreticilerin sayısı durmadan azalırken. 

781 

TÜSTAV



orta tabakaların payı büyümüş ve aynı zamanda yapısı n itel bakımdan 
değişmiştir. 

Tartışmaya katılanlar, gelişmiş kapital ist memleketlerde devlet memur
ları sayısının genel l ikle artmış olduğunu belirtmiş lerdir. 

F. Rişe, memurların ve teknisyen aydın ların kapita list üreti mde kul land
masındaki değiş imleri niteliyen ilginç istatisti k bi lgi leri vermiştir. Batı 
Berl i n  Alman Ekonomik  Araştı rmalar  Enstitüsü istatist ik göstergelerine 
dayanara k  Metal Işçi leri Sendikası Merkez yönetimi  tarafından yayınlanan 
verilere göre, Batı Almanya'da 26 sanayi dalında çalışan la rı n  sayısı 
1961 'den 1966 yı l ına kadarki  dönemde 371 bin 810  kişi azalmıştı r :  Bu 
dönemde memur sayısı 35 bin 575 kişi  a rttığı halde işçi sayısında 407 bin 
385 kişiyi bula n b ir  azalma görüşmüştür. Dört sanayi dal ında işçi sayısı 10 
bin 224 kiş i  azaldığı  halde, çalışanların  genel sayısı 8 bin  141 kiş i  a rt
mıştı r. Işçi sayısındaki azalma. memur sayısının 18 bin 365 kişi çoğalma
siyle kapatı lmıştır. 1 2  sanayi dal ında işçi  sayısı 1 90 bin 868 k iş i .  memur 
sayısı ise 231 bin 848 kiş i  çoğaimıştır, çalışanların genel sayısı da 422 bin 
716 kişi a rtmıştır. Batı Almanya sanayi in i  b ir  bütün olara k  ele aldığımız 
takdirde, 1961 yı l ından 1966 yı l ına kadarki dönemde çalışanların  genel 
sayısında 69 bin 255 kişi l ik  artış olmuştur. Memur sayısın ın 290 bin 862 kişi 
a rtmasına karşı l ık işçi sayısı 221 bin 607 kişi azalmıştır. 

F. Rişe. b i l imsel-teknoloj i k  devrim sonucunda, işçi sınıfı içinde memurlar 
oran ın ın  a rttığı na ve yakın bir gelecekte, sayılarının işçileri n kin i  geçeçeği 
hakkındaki sonucu desteklemiştir. 

Bazı az gelişmiş ü lkelerde başka bir duru m  göze çarpıyor. Orneğin, 
P. Mavromatis'e göre, Yunanistanda sanayideki memurları n  sayısı. işçilerin 
sayısından daha ağır bir  tempo i le a rtmaktadır. 

D. Santo. gelişmiş kapita list memleketlerin sanayiindeki mühendis ve 
teknisyenlerle memurları n  nispi payındaki değişme hakkında şu genel 
verileri sundu. 

Maaş alan işçilerin genel sayısında bu değişiklik şöyledir 
(Yüzde olarak) 

Yıl lar B i rleşik i Ingiltere i Almanya i Fransa 
Amerika 

1901-1910 1 2.0 8,6 7.6 1 0,4 
1931-1940 17,7 15,0 1 4.0 1 4,6 
1 957-1963 28.0 22,0 23.0 -

(Federal 
Almanya) 

B irleşik Amerika'da sanayide çalışan mühendisleri n  sayısı 1 963 yıl ında 
1 m i lyonu bulmuştur. Bu rakam, 1 940 y ı l ındakinden üç misl i  fazladır. 
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G. Eman, aynı süreçlerin Isveç'teki gel iş imi üzerinde durdu. Tekni k  i ler
lemenin gel iş imiyle orada memurların sayısı a rtıyor. Bu artış temposu, b ir  
bütün hal inde işç i  s ınıfı nın artış temposundan daha hızl ıdır. Bugün Isveç'te 
ücretli emekle geçinenlerin sayısı 2,2 m ilyon civarındadır. Bunların bir 
mi lyon kadarı, memur veya teknisyen kategorisine g i rebi l i r. Memurlar, 
sosyal bakımdan aynı niteli kte b ir  grup deği ld irler. Fakat bu grupun büyük 
bir kısmı işçi ler arasından toplonır. G. Eman, tüm memurların işçi sınıfı 
g i bi iy örgütlendi klerin i  söyledi. Onlar da, grev ve grev tehditi gibi işçi 
sınıfın ın  geleneksel mücadele metodlarını kul lanmaktadıriar. Gelişmiş 
kapital ist ü lkelerde akı ı  emeğiyle uğraşan ların çoğun luk  teşkil ettiği ücretli 
emekçilerin sayısı durmadan a rtmaktadır. Bu ücretli işçi ler tabakasan ın  
sınıfsal durumunun, sınıf bağların ın  çok ciddi b ir  şekilde i ncelenmesi 
ıôzımdır. Burjuva propogandasının, kapital izmin bütün şakşakçı ların ın  
kapital ist düzeni övmek ve bu düzen in  çel işki leri n i  a l layıp pul lamak iç in  
büyük çabalar harcamakta oldukları şu sırada, bu inceleme daha büyük 
bir önem kazanıyor. Kapital ist ü l kelerdeki süreçleri yanlış gösteren bu 
şakşakçı lar, kapitalist toplumda temel sı nıfların ve s ın ıf  düşmanlığının 
ortadan kalkmak üzere olduğunu, burjuvazi i le proletaryanın «orta sınıf .. 
deni len b ir  sınıf i çi nde erid iğ in i  i leri sürüyor ve yeni bir çağın,  ahenkl i  b ir  
toplum ve sosyal barış çağının başladığını ildn ediyorlar. 

K. Petre, bu konuda Ingi l iz leybarist (işçi Partisi) teorisyenleri nden Kras
man'ın bundan yirmi yıl önce i leri sürdüğü b ir  iddiayı ve şu sözlerin i  hatır
lattı : «Artık Marks'ın sözünü ettiğ i a n lamda bir burjuvazi yoktur, daha 
doğrusu; çöküş döneminde bulunan ve bize sadece geçmişteki egemen
l iğ in i  hatırlatan böyle bir grup vardır. Marksist an lamda bir proletarya 
yoktur veya daha açık b ir  deyişle, sadece kalıntı ları mevcuttur ve bu kahn
tı lar bize onun geçmişteki ıstırapların ı  hatırlatmaktadır ... 

F. Rişe de yukarıdakine benzer konuşmalardan parça lar okudu. örneğ in, 
Federa l Almanya Inşaat Işçi leri Sendikası eski başkanı ve ş imdi Kizinger 
kabinesinde Ulaştırma Bakanı Georg leber, sendi kasının Altıncı Kongre
sinde, artık Marksist anlamda proleterler yoktur, demişti r. leber, «beli rl i  
b i r  tüketim düzeyi .. çerçevesinden dışarı çıkmayan işçiyi proleter i lôn etmek 
suretiyle Marks'ın proleter kavramın ı  tahrif etmiştir. 

Filosof Marküze de, Marks için, «Proleter, her şeyden önce beden emeği 
i le uğraşan ve iş sürecinde beden enerj is in i  harcayan ya do tüketen 
işçiydi» demekle aynı yönde yürüdüğünü ortaya koymaktadır. 

«Folksvagen .. fabri kaları Genel Müdürü Norf Hof, sözü hiç dolandırma
dan açıkça şöyle demiş : «Bir zamanlar Karl Marks tarafından büyük b i r  
inandırıcı güçle formüle edi len prensipler, görüldüğü  g ib i ,  a rtık tümüyle 
hükümsüzdür. Proletarya, genel l ikle b ir  kavram olara k  hiçbir iz bırakma
dan konuşma dilinden kaybolmuştur ... 

P. Aversperg, konuşmasında şunları söyledi :  «Burjuva teorisyenleri tara
fından icad edi len «orta sınıf .. a, çeşitli sosyal sınıf ve g ru pların temsi l -
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cileri dahi l  edil iyor. Genel l ikle burjuvazi ve proletaryanın büyük bir kısmı, 
bu sın ıfın kapsamına al ın ıyor. Bazı burjuva sosyologları, faa l  nüfusun 
% 60-70-BO' ini ,  hatta daha fazlasını «orta sınıf»a katıyorlar. Batı Alman 
sosyoloğu G. Şelski, bütün Batı Almanya'yı «orta sınıflar toplumu» sayıyor. 

F. Rişe'nin doğru olarak  belirttiği gibi, bütün bu teorilerle, çağdaş dev
lettekel kapita l izmi koşul larında h ız lanan proleterleşme sürecini örtbas 
etmek isteği i le, işçilerin ve temsi lcileri nin, kendi sosyal ve politik önem
lerini anlamaların ı  önlemek ve çoğu zaman çok güç kazanı lan sınıf bi l in
cini körletmek a macı güdüıüyor.» 

Işçi sımlına yakın/aşma 

Bazı dogmatik tahrifierden temizlenmiş bulunan .. işçi sın ıfı» kavramı, 
as l ında eskiden zannettiğimizden daha karmaşık ve yeni bir kavramdır. 
D. Sanlo tarafından ifade edifen bu fik ir, diğer bir sıra konuşmalarda 
geliştirildi. A. Go/kin bu  konuda şunları şöyledi :  «Bi l imsel-teknolojik dev
rimin sebep olduğu sosyal ve yapısal değişimler, işçi sınıfının genişleme
sine yol açmıştır. Geleneksel proletarya (fabrika-üzin, ticaret v.s. işçileri) 
ile birlikte yeni emekçi müfrezeleri berraklaşmıştır. Bunlar, üretimdeki 
durumları ve yaşayış tarzıarı bakımdan işçi sınıfına yaklaşmakta, birçok 
hal lerde bu sınıfın ono kitlesine karışmaktadırlar. 

F. Rişe, «Barış ve Sosyalizm Problemleri» dergisi Yazı Işleri Kurulunca 
1967 yıl ı  Ekim ayında düzenlenen fiki r teatisinde K. Verne'n in  yaptığı 
konuşmalardan parçalar okudu K. Verne o zaman .. Topyekün işçi .. kavra
mın ı  kul lanmıştı. K. Verne, mühendis ve teknisyenlerin esas kütlesini, işçi 
sınıfından olan .. topyekün işçi»nin bir kısmı sayıyor, onları üretim sürecin in 
hazırl ı k  ve son dal la rı nda ça lışan işçilerden ayırmıyordu. F.  Rişe, tekeller 
egemenliğinin ortadan kaldırı lmasında teknisyen personal in  menfaati 
olduğu ve tekellere karşı mücadelenin başında işçilerle beraber bulun
duğu hususunda K. Verne i le aynı fikirdedir. R. Rişe'ye göre parti ve sendi
kalar, bu tabakalar a rasındaki çalışma larda yeni ödevlerini kavradıkları 
takdirde, bu süreç daha hızlı gel işecektir. 

Söz alanlar, aydın lar a rasında, açık bir sınıfsal nitelik kazanmaya baş
layan sosyal farkl ı laşmanın hızlandığını belirttiler. A. Go/kin şöyle dedi : 
«üst tabaka, seçkin yönetici aydınlar zümresinin ayrı lmaz bir parçası 
hal ine g elerek bir kutupta toplanmaya başlamıştır. Devletin yönetim mev
kilerine ve politika iş lerin in  başına gitgide daha çok, eksper, profesör 
gibi fikir adamları getiri lmektedir. Yönetici kapitalist işgüderleri arasında. 
uzman «entelektüel .. lerin oranı hızla a rtmıştır. Açıkça görüldüğü g ibi, 
yönetici seçkin aydın lar zümresin in  ayrı lmaz bir bölümü hal ine gelmiş 
olon aydınlar tabakasın ın  menfaatleri, akı ı  emeğiyle uğraşan insanların 
esas yığınının menfaatleriyle kökten çelişmektedir. Bu tabaka. kapitalist
lerin emriyle denetim mevkilerine gelen memurların önemsiz bir kısmını 
teşkil etmektedir. 
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Karşı kutupta olan büyük aydınlar yığını, Işçi sınıfı saflarına karışmak-
tadır... 

. 

A. Ga/kin tarafından bu alanda ortaya atı lan fikirlerin genel hatlariyle 
hemfik ir  olduğunu söyliyen T. Kos/e, çağdaş «işçi sınıfı» kavramın ın  daha 
açık bir biçi mde bel i rlenmesi zorunluğuna d ikkati çekti. T. Koste bu konuda 
şunları söyledi :  .. Yalnız burjuva ideoloji ne karşı savaş için değ i l, aynı 
zamanda kendi pratik ve bil imsel a raştırma çalışmalarımız için bunu yap
malıyız. Burjuva istatistiği ,  ha lk  arasındaki sınıfsal ilişki lerin doğrudan 
açıklanmasına imkôn  vermiyor. Bu istatist ik en çok, halk ın mesleklere ve 
sanayi dal larına göre dağı l ımı ve grupların gelirleri hakkında bazı  şeyler 
veriyor; bunlar, sosyal sınıflar hakkında hiçbir şey ifade etmedikten başka, 
sınıfsal bölünmeyi de gizlemektedir. 

Işçi sınıfının hiçbir üretim aracı yoktur. Onun bu nitel iği konusunda ara
mızda fikir birliği var. Lôk in i kinci bel i rtiden, özel li kle, işçi sınıf ının değer 
ve artık-değer yarattığından söz etmeye başladık mı, bunun aksini iddia 
eden sesler duyuluyor. Dretim dal larında işçi, değer ve artık-değer yaratı
yor. Bu, emekçi veya memurun, işçi sınıfına mensup olması için yeterl i bir 
şarttır. Fakat şimdi, üretime katılmayan, taşıt, ticaret ve banka işlerinde 
çal ışan işçilerle memurları işçi sınıf ından ç ıkara l ım  mı?  Bence, kapitalist 
üretim süreciyle mal dolaşımı süreci, tek bir süreçtir. Aynı nedenle, adı  
geçen üretim dal ların ın  sahipleri de kapita listtir ve bu kapitalistlerin 
sömürdükleri işçilerle memurlar da işçi sınıfındandıriar. Bundan ötürü sözü 
edilen nitel i k  önemli olmakla beraber, zorunlu bir nitel i k  deği ldir. 

Şimdi de üçüncü niteliği an latalı m :  Işçi iş gücünü satmak  zorundadır. 
Bence, bu şart işçi için zorunludur, bu zorunluk olmazsa işçi sınıfı da ola
maz. Fakat bu, işçi sınıfının sadece iş ücreti alan insanlar ya da moda 
olmuş Finlanda deyimiyle ifade edersek, «maaşla yaşayanlar» düzeyine 
indiri lmesi demek değ i ld ir. Yoksa, büyük maaşlı memurların do işçi sını
fından sayı lması lôzım gelir. Şu veya bu şekilde kapitalist sistemi sürdür
mek, kapital istlerin sınıf, menfaatlerini savunmakla görevli bu tip memur
lar, işçi s ınıf ının bir kısmı sayı lamaz ... 

T. Koste devamla şöyle dedi : «Ne işçi sınıf ının, ne de burjuvazinin nitel 
özell iklerine sahip olmayan veya hem bir sınıfın, hem de ötekinin belir
tilerin i  taşıyan halk bölümünü, orta tabakalara katmak ıôzımdır. Fin
landa'da, önceli kle köylüler, küçük işletme sahipleri ve memurların bir 
kısmı orta tabakalara dahi ldir. Finlanda Komünist Partisinin ekonomi poli
tik bölümünde ça lışan Kayku Vuori yoldaş, ü lke nüfusunun sınıf yapısın ı  
gösteren esaslı bir istatistik yapmıştır. Bu hesaplara göre, memurların 
yarısından fazlası, bütün nüfusun yüzde 60'ın ı  teşkil eden işçi sı nıfına katı l
mıştır. 

M. H/rşıl'ı n hesapbına göre, gelişmiş Batı Avrupa ü lkelerinde ücretli 
olarak  çalışanları n  % 60'den % 90'0 varan kısmı, kelimenin geniş onla
m iyle işçi  s ınıfına dahi ld ir. O, bu ü l kelerdeki memurların ekonomik duru
munu, daha doğrusu, memur maaşları miktarını incel iyerek bu sonucu 
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çıkarmıştır. Birleşmiş Mi l letler Teşkilôtı Avrupa Ekonomik Komisyonu veri
leri ne göre, Fransa, Hollanda ve Danima rka'da 1960 yı l ı nda en i mtiyaz l ı  
memur tabakaların ın  gel i r i ,  orta lama gel irden 2,5 defa fazla id i .  Bu taba
kalar, memurla rın % 7-12 oran ın ı  teşkil ediyordu. Memurların % 1 5-25'i , 
orta lama maaşın 1 ,5-2,5 m isl i  fazla para a lıyorlardı. M. Hirştl'a göre, bu 
memurla rın durumuyla orta tabakaların durumu arasında birçok ortak 
taraflar vardır. Maddi durumları bakımından diğer memurlar, işçi s ınıf ına 
mensuptur. 

Pek tabii ki ,  gel ir m iktarı, insan ın  sosyal durumunda, önemli olmasına 
rağmen yalnız b i r  tek unsurdur ;  beyaz yaka lı işçileri n  (yan i  memurları n) 
s ın ı fsal-sosyal durumundan söz etmek istiyorsak, diğer yönlerin i  de i nce
lememiz gerekir. Memurlarla beden işçilerin in  gönüşleri arası nda büyük 
farklar vardır. M. Huşli bu konuda şunları söyledi :  «Buna rağmen, beyaz 
yakalı işçilerin başka b i r  s ın ıfa dahi l  edi lmesi ve işçi s ın ıfı ile birleşmesin in  
reddedi lmesi iç in h içb i r  sebep bu lunmadığ ı  fikrindeyim.» 

D. Santo, işçi sınıf ını bir  s ınıf olara k  tanımlarken şu  hatırlatmayı yaptı : 
«Marks, işçi s ın ıf ın ı  h içbir zaman katkısız b ir  s ın ıf  saymıyor, ta m tersine, 
onun değişik tabakalardan kurulu bulunduğunu, tek cinsten olmadığ ın ı  
bel irtiyordu. Marks, tan ım lamasında işçi s ınıfı n ın  üretim araçlarından yok
sun oluşunu ve iş gücünü satmak zorunda kal ış ın ı  ölçü olarak  ele al ıyordu.» 

D. Santo, fabrika ve üzin işçilerini yapı bakımından 3 kategoriye ayırı
yor: 1 .  Eski tipte vasıflı işçiler; 2. el emeği ile uğraşan yard ımcı işçiler; 
3. Uzman işçiler denilen yeni tip işçi tabakası. Biri nci ve i ki nci kategorideki 
işçilerin sayısı azal ıyor, her şeyden önce, teknolaji düzeyi yüksek fabrika
larda ça l ışan uzman işçiler tabakası biçimleniyor ve bu tip işçilerin sayısı 
artıyor. (Uzman işçileri n sayısı, otomatizasyon, kimyevi maddeler ve çağdaş 
enerj i  kaynakların ın  uygulanması sonucunda fabrikaların teknoloj i k  yap ıs ı  
değiştiğ i  iç in  artıyor.) 

G. ApostoJ, bu olayla rı biraz başka biçimde ele a ld ı .  O diyor ki : «Oreti
m in  otomatizasyon süreci, vasıflı işçiler oran ın ın  artmasını  sağl ıyor, eski
den mevcut olmıyan mesleklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu meslek
Ierde özel tekni k  eğitim görmüş işçilere ihtiyaç a rtıyor. Bu koşul larda, gerek 
özel teknik i htisas, gerekse genel kültür düzeyi, daha büyük istemlere 
uygun olmal ıd ır. Fakat biteviye artan yen i istemlerin gerçekleşti ri lmesi 
b irçok bakımdan kapitalizm çerçevesi içinde imkô nsızdır. 

Otomatizasyon, kapita l in  organ ik  yapısı n ı n  büyümesine hız vermekle 
beraber, işçi s ın ıfı sayısın ı n  ve faal nüfustaki oran ın ın  da a rtmasını  sağ
lıyor. Bu b i rçok nedenlerden i leri gelmektedir ve bu nedenler arasında şu 
da vard ı r :  Çağdaş bi l imsel-teknoloj ik  devrim ve kapita l in  yüksek düzeyde 
birik imi  ve toplanması,  çok da ho büyük ölçüde toplumsal iş bölümünün 
deri nleşmesi, üretim çeşitleri n in  artması. Bütün bunlar, yeni  işç i  müfreze
leri doğmasına sebep olmaktadı r.» 

G. Apostol devamla şunları söyledi : «Bi l imin önemli b i r  üretim gücüne 
çevri lmesi, üretim faa l iyetinde sibernetik uygu la nması ,  b i lg in lerle b i l im 
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işçi lerin in  maddi üretime yaptı kları katkı n ı n  b i r  hayli artmasına yol açıyor. 
Bugün üretim sürecinde onları n  durumu, işçi leri n durumuna geçmişteki n
den çok daha yakınd ı r ;  b i l im adamlariyle üretim işçileri arasında fa rkla r 
olsa bi le, şu gerçeği görmemezli kten gelemeyiz :  onlar artık değeri beraber 
üretiyor (veya 'Onun üretilmesine yard ım ediyor), temel menfaatleri g itgide 
daha çok birbirine yaklaşıyor. Bu anlamda, işçi s ın ıf ın ın,  sömürüye karşı 
sosya l-politik haklar ve demokrasi uğrunda yürüttüğü savaştaki menfaat
leri başka kategorilerdeki emekçi leri n menfaatlerine sıkıs ık ıya bağl ıd ır  ... 

D. Santo da bu eğ i l im ler  üzerinde durara k  dedi ki : «Bi l im in  üretici b i r  
güce çevri lmesiyle, i şç i  i le  mühendis veya teknisyen a rasındaki benzerlik 
gitgide genişl iyor, fakat bu sürekli bir süreç olarak i ncelenmel idir. Çağdaş 
Marksist sosyoloji açıs ından denilebi l ir  ki ,  işletmelerde ça l ışan teknisyen
Ier, mühendisler, fabrika yöneticileri, ticaret işçileri ve diğer personelin 
büyük bir  k ısmı, giderek, yapısı değişmiş yeni işçi s ın ıfı n ı n  organ ik  bir 
parçası hal ine geliyorlar. 

Bugün aydınlar ın önemli bir kısmı işçi s ın ıfına yaklaşmaktadı r, ayd ı nlar 
çevresinde işçi s ın ıfı, sayısı gitgide çoğalan müttefikler bulmaktadı r. 

Sın ıf mücadelesi gerçeği, işçi s ın ıf ın ın ,  toplumda sosyal ist i l i şki ler kurul
masiyle yakından i lg i lenen ve bu uğurda aktif şekilde savaşan bir güc 
olduğuna dair Marksist sonucu bir  kez daha doğrulamaktadı r. P. Avers
berg'e göre bu i lg i lenme, teorisyenlerin bir  d i leğ i değil, işçi s ı n ıfın ın  eko
nomik ve sosyal durumunun deri n ka nuni  oluşumları n ı n  bir ifadesidir. Işçi 
s ı nıf ı ,  objektif olarak, kapital izmin ortadan  kalkmasiyle herkesten çok 
i lg i lenmektedi r, bunda en çok onun menfaati vardır. Bi l imsel-teknoloj ik  
devrim sürecinde işçi emeğiyle b i l im işeisi emeğin in  birleşme eğ i l im in in  
g üçlenmesine paralel ola ra k  işçi s ın ıfının rolü artacaktır. 

II. Çağdaş işçi sınıfının yaşayış koşulları 

Fikir teatisine katı lanla r, gelişmiş kapitalist ü lkelerde işçi s ın ı fı n ı n  duru 
munu her  yönden tahl i lden geçirmekle ödevii değildi ler. Fakat, otomati
zasyonun ve bi l imsel-teknoloj i k  devrim in  diğer belirti lerin in  sosyal hayatta 
yaptığı  etki ler üzeri nde görüşleri ni anlatırken ve kapitalist ülkelerde s ın ıf 
mücadelesi n i  şiddetlendiren nedenlerin kökenleri n i  açıklarken, emekçileri n 
durumların ın  çeşitli yönlerine de değindi ler. Tart ışmalar s ı rasında, V. i. 
Len in' in ,  yeni tekniğ in  kapitalist metodu i le uygulanması sonuçları hak
kındaki şu düşünceleri bel i rti ld i :  "Emek veriml i l iğ in in  artmasını ve toplum
sal servetin çoğa lmasın ı  sağlayan teknolojik yeni l i kler, burjuva toplumunda 
sosya l eşitsizl iğin fazla laşmasına, zengin lerle yoksul lar  arasındaki uçuru
mun genişlemesine, g ittikçe daha fazla emekçi yığ ı n ları n ı n  hayatla rı n ın  
daha güvencesiz ha le  gelmesine, bun lar  a rasında işsizliğ in  ve türlü türlü 
mahrumiyetlerin artmasına yol açar ... 
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Otomatizasyon ve işsizlik 

Işsiz l ik problemi bütün ayrıntı la riyle incelendi .  Kapitalizmde otomati
zasyon sorunu üzerinde söz a lanları n  hepsi, emekçileri tehdit eden işten 
çıkarı lma, işsiz l ik  veya işsizl i k  teh l ikesi g ibi olayların otomatizasyonun 
sonuçları olduğunu bel i rttiler. M. Daramvançik, gerek Birleşik Amerika'da, 
gerekse Batı Avrupa ü lkelerinde işsiz l ik  meselesin in üretimin  otomatizasyon 
ve rasyonal izasyonu yüzünden gitgide daha tehl ikeli bir hal a lmakta 
olduğunu söyledi. 

D. Sento, bi l imsel-teknoloj i k  devrim in  işçi s ınıfı üzerindeki olumsuz etki
lerinden söz ederken, «teknoloj i k» işsizl iğ in ve meslek okulları n ı n  kapatıl
masın ı n  geniç işçi tabakaların ı  yakından i lgi lendirdiği ni bi ldirdi ve şöyle 
ded i :  .. Kısmi ve komple otomatizasyon, kimyevileştirme, petrol, atom v.b. 
gibi  yeni yeni enerj i  kaynakları n ın  keşfedi l ip  kul lanı lması kaçını lmaz olarak 
işsizl iğe yol açmaktadır. Şunu da belirtel im ki, bu, kapitalist ülkelerde 
işsiz l iğin artması nedenlerinden ancak birid ir. 

Otomatizasyon, kalifiye (vasıflı) işçileri de zor durumda bırakmıştır. 
Bunlardan birçoğu, 30-40 yaşını geçtikten sonra işten ç ıkarılmakta, işsizler 
ordusunun spesifik. bir hayli daimi grupunu meydana getirmektedirier. 
Şunu da belirtmeliyiz ki, kapital istler, bu grupu işçi s ın ıf ın ın terkibinden 
çıkarmaya ça l ışmaktadır. Onlar, işçi sın ıfı n ın  bu en bi l i nçli tabakasın ı  
«kendi başlarına» çalışan küçük tüccarlar veya işl ik sahipteri hal ini  a lmaya 
zorlamak suretiyle, önceden ölüme mahkCım etmektedirler. Bu küçük işli k
ler, sahiplerin in  niyetleri ne olursa olsun, büyük tekellerin uydusu hal ine 
gelmektedi r. 

EI emeği i le meşgul olan vasıfsız işçilerin işten çıkarı lması yüzünden. 
bunlar a rasında işsiz l ik  daha yayg ın  bir haldedir. Kapitalistler ve onların  
hükümetleri, bu tür işçilerin kalifiye işçi ha l ine gelmeleri iç in  h içbir çaba 
göstermedikl�ri, çoğu zaman göstermek istemedikleri i çin ,  işsizleri n  bu 
kısmı en feci duruma düşmekte ve zaman zaman gerici politikaya ôlet 
edi lmektedir. Batı Avrupadaki yeni işsizler ordusu, Birleşik Amerika'da da 
çoğunu zencilerin teşkil ettiğ i  işsizler ordusu işte bu tabakadan meydana 
gelmeketedir. 

G. Aposto/. işsizl iğin. kapitalist toplumdaki otomatizasyonun en feci 
sonucu olduğunu belirterek şöyle dedi : «Oretim tekniğini  mükemmel leş
tirme genel olarak  kapita l in  organ ik  yapısını yükseltmekte, fakat otomati
zasyon bu eği l imi görülmemiş derecede kuvvetlendirmektedir. Bu yüzden 
kapital ist toplumda otomatizasyon üretimine geçiş, g ittikçe daha fazla 
işçi yığ;�ın ı  üretim sürecinden uzaklaştırmaktadır. örneğin,  yapılan hesap
lara göre, Kanada'da 1974 yı l ına kadar otomatizasyon yüzünden 2 mi lyon 
kişi l i k  iş yeri kapanacaktır. Halbuki aynı dönem içinde işgücü daha bir 
buçuk mi lyon kişi artacaktır. Bunla r 'genel l ikte genç işçiler olacaktır. Demek 
oluyor ki, yeni  i ş  yerleri açı lmazsa, işsizler ordusuna 3,5 milyon işçi daha 
katı lmış olacaktır. 
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Kapital ist toplumda otomatizasyonun işsiz l ik  doğurduğu gerçeğin i  i nkô r  
etmek bizim muhal iflerimiz için de kolay deği ld ir. Zaten burjuva ideolog
ları işsizl iğ in  gerçek nedenlerin i  açığa çıkarma işiyle b i le  bile i lg i lenmezler. 
Bunda menfaatleri yoktur. Çünkü işsizl iği n nedenleri n i  araştırmaya kalkı
şırlarsa, kapital izmin tedavisi imkônsız hasta lı klarını göstermek zorunda 
kalacaklard ı r. Bu yüzden, çeşitli burjuva i ncelemelerinde, en fazla, işsiz
l iğ in  «proporsiyon .. ları ,  «tabi i»  ve «normal .. karakteri üzerinde durulmak
tadır. Şimdiki  endustriyal toplumda gel işme, bel i rl i  sayıda vatandaşa 
garantisiz b ir  hayat ve zorluklar doğurmaktadır ... 

Z. Hrupek şöyle demişti r :  (!retim in  otomatizasyonu süreci, daha 1 950 
yı l larında tekelci kapital izmin işçi sınıfına büyük bir işsizl i k  feıaketi getir
mekte olduğunu ortaya koymuştur. Yine tekn iksel i lerlemenin etkisiyle 
ekonomi yapısında meydana gelen diğer değişikl i klerin sonucu olarak 
artan «teknoloj i k  işsizliğe» yeni işsizli k  katı lmıştır. Bunu üretim in  azaltı l 
mas ı  veya yerlerin i  yeni sanayi kol larına bırakan bir kısım sanayi dal la
r ının zayıfla ması doğurmuştu. Birleş ik Amerika'da demiryolu u laşımı, kömür 
çıkarım ı, işleme sanayi i n  bazı dal ları ve geleneksel ham maddelerle işle
yen pamuk ve deri sanayii gibi dal lar bu zayıflayan sanayi kol ları a rasın
daydı. 

Ote yandan, bazı kapital ist ü lkelerde (örneği n  Batı Almanya'da) ya 
da yeni ve hızla büyüyen üretim da llarında (örneği n  elektron sanayiinde) 
1 950 yı l ları nda kal ifiye işgücü yetersizl iği hissedi l iyordu. Bunun b irçok 
sebebi. vardı. Büyük Britanya hariç, diğer gelişmiş kapital ist ü lkelerde 
dengesiz tempolarla da olsa, hızlı ekonomi k  gelişme, bu nedenlerden b iri 
id i .  Bu hızlı gelişme sayesinde, onların ekonomisi, teknoloj i k  i lerlemenin 
uygu lanması yüzünden işten çıkarı lan işgücünden faydalanabi liyordu. 

1 967 yı l ın ın sonlarında ve 1 968 yı l ın ın i lk  aylarında Birleş ik  Amerika'da 
işgücü ta lebinde geçici b ir  artış görüldü. Fakat genel olarak  gelecekte 
duru m  karanl ıktır. Doların kapita l i st pazarda kötüleşen durumunu düzelt
mek için Conson hükümeti  tarafından a l ınan tedbirler, ekonomi k  aktifl iğ i  
azaltab i l i r  ve bunun sonucunda yeni  işgücüne işbulma temposunu yavaş
latabi l i r. Bundan en başta devlet memurları ve hizmetlerde çalışan işçiler 
zarar  görecektir. öte yandan yalnız yeni işgücünün değ i l, aynı tekni k i ler
leme yüzünden sanayiden atı lan işçilerden b ir  kısmının iş bulma olanakları 
azalacaktır. Amerikan ekonomisi n i n  gelişme temposunda beklenen yavaş
lama, e mekçilerin yaşama düzeyleri için reel bir tehl ike yaratmaktadır. 

Otomatizasyon, sanayide işyeri sayısı n ı  azaltmaktadır. Amerika Ulaş
tırma Işçi leri Sendikası Başkanı Cozef Bırn bu önemli problemi şöyle nite
lemektedi r :  .. Otomatizasyon, işçi leri doğrudan doğruya sanayiden atmakta, 
bundan başka, dolaylı olara k  ve daha büyük ölçüde işyerlerini ortadan 
kaldırmak suretiyle işyerine etkide bulunmaktadır. 1 953 yıl ın ın  ortaların
dan 1 960 yı l ı  orta ları na kadar, yani bütün memlekette mal  üret imin in ve 
hizmetlerin çoğaldığı dönemde sanayide çalışan işçi sayısında bir buçuk 
mi lvon, köy ekonomisinde b ir  m i lyon, demiryolu u laştırmasında 400 bin, 
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maden ocaklarında da 200 bin kişi l i k  bir azaltma yapılmıştır.» Çağdaş 
tekn ikle i ş leyen yeni üretim dal larında, can l ı  emek gücü tasarrufu yapıl
makta, faal iyeti ne son veri len veya pek az kapasiteyle çal ıştırı lan sanayi 
dal ları nda kapanan işyerlerine kıyasla çok daha az işyeri açı lmaktad ı r. 
Mevcut sanayi dal ları n ı n  yeni teknikle donatı lması da işyerleri sayısı n ı n  
çoğalmasın ı  sağ lamamaktadır.» 

Z. Hrupek şunları i lôve etti : «Gelişmiş kapital ist ü lkelerde konsantrasyon 
ve monopolizasyon süreci hızlanmıştır. Bu eği l im  ya ln ız sanayide deği l ,  
ayn ı  zamanda ekonomik  faa l iyetin çok gen iş  a lan larında g itgide kuvvet
lenmektedi r. Büyük korporasyonların yatırım politi kası yüzünden, tekelleş
tiri len sanayi, genç kuşak arasından gelen yeni işgücüne, köy ekonomisini 
bıra kan  işgücüne ve sanayiden çıkarı lan  işçi lere işbu lma olanakları n ı  
ara l ı ksız olara k  dara lttığ ı  için, ekonomin in  diğer a lan larında, başl ıca 
hızmetler sahasında çalışanları n  sayısı hızla artmaktad ır. 

Batı Almanya, Fransa ve ıtalya'da işyerleri yapısı Birleşik Amerika'daki 
gibi yeni bir düzene soku lmamış olmasına rağmen, bütün gelişmiş ü lke
lerde durum, Birleş i k  Ameri kadakine benzemektedir. 

B irleşik Amerika'da 1 967"':1968 yı l ları nda artan işgücünün beşte dördü 
devlet memurları kategorisine ve daha geniş ölçüde de hizmet a lan ına 
katı lmıştır. Bu iş yerleri, teknoloj i k  işsizlerin artmasını  öoleyen b ir  etken 
rolü oymaktadır. Burjuva hükümetleri ekonomik ve sosya l a lan lardaki pol i 
tika ları nda «herkese iş» şıarını bu yolda gerçekleştirmeye ça lışmaktadıriar. 

T. Koste de, otomatizasyon, konsantrasyon ve üretimde kapita l ist ras
yonal izasyonunun,  bütün mahrumiyetleriyle işsizliğe yolaçtığ ın ı  bel irtti ve 
şöyle devam etti : «Bu teh l ike hôlen işte olon m i lyonlarca emekçi yi tehdit 
etmektedi r. Zaten mi lyonlarca i nsan bu yüzden iş in i  kaybetmiş bulun
maktadır. 1967 yı l ı n ın  son larında işsizlerin sayısı Birleşik Amerika'da yak
laşık olarak  3 mi lyonu, Arjantin'de 1 m i lyon 500 bini, ıtalya'da 1 mi lyonu, 
Ingi ltere'de 600 bin i ,  Batı Almanya'da 526 bin i ,  Fra nsa'da 459 bini bul
muştu ... 

G. Put, b i l imsel-teknoloj i k  devrim in  Amerikan işçileri üzerinde yaptığı 
etkiler hakkında m isal ler verdi .  Onun beli rttiğ ine göre, teknolOj i k  i lerleme 
veya birleşme sonucunda, Amerikan ekonomisin in çeşitli dal larından yük
sek vasıflı işçiler bi le sokağa atı lmaktadı r. örneğin ,  Nevyork'ta üç gaze
tenin b'irleşmesi yüzünden kapanan büyük gazetelerden birinde ça l ışan 
yüksek vasıfl ı ve yüksek ücretli 3.000 kadar poligraf işçisi işs iz kalmıştı r. 
Bunlar, perişan durumdadır ve Nevyork'ta iş bulamornoktadı r. Meksika 
Körfezi ve Atlantik denizi kıyı ları ndaki ! iman larda çal ışan l iman işçi leri 
teknoloj i k  mükemmel leştirme yüzünden ıstırap içindedirler. Toplu sözleşme 
görüşmelerin in  gel işmesi hakkında izahat veren liman Işçileri Send i kası 
Başkanı ,  mal taşıtında konteyner sistemin in uygulanması sonucunda l iman 
işçilerinden yüzde 60-70'i n in  işsiz kalacağ ın ı  beli rtmiştir. Bu taşıt usulü 
i le mallar Şikago'da konteynere konu lmakta ve sonra tren veya kamyon
larla  taşınarak  l imanda doğrudan vapurlara aktarı lmaktadır. 
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J. Fab", Fransa'daki işsiz l ik  konusunu ele aldı ,  hô len 600 bin kadar 
emekçin in işsiz olduğunu, kısmi ve gizli işsizl iğin bunun kapsamı dışına 
bulunduğunu söyledi. Z. Hrupek, Fra nsa'nın beş yı l l ık planı nda ekonomik  
büyüme temposunun yı lda memleket olanakların ın  yüzde 5 aşağ ıs ında 
olduğunu,  bunun yeteri kadar yeni işyeri sağlamıyacağını ,  işsizler sayı
s ın ın  yarım mi lyondan aşağı düşmiyeceğ ini  belirtti. 

F. Rişe, Batı Almanya'da bu problemi n  başka yanları bulunduğunu söy
leyerek şöyle ded i : «işletmelerden bi rçoğunun, bütün ekonomide olduğu 
gibi, işgücünün planlı şekilde kul lanı lması i çi n  hiçbir şey yap ı lmıyor. Bu 
yüzden, rasyonal izasyon ve otomatizasyon sonucunda işleri nden çıkarı lan 
işçi lerin başka işler iç in zamanında hazırlan ıp  yeniden kal ifiye olmaları 
i mkônsızd ı r. Batı Almanya'n ı n  sendika organlarından .Nelt Der Arbayt» 
gazetesi, geçenlerde, ekonomin in  rasyonal izasyonu hakkındaki ku rator
yumun bir incelemesinden bazı a l ınt ı lar yayın ladı .  Bunda belirti ldiğine 
göre, 1 .000 kişiden fazla işçi çalışt ıran  fabrika lardan yüzde 69'unun uzun 
vôdeli yatı rım planları, yüzde 59'unun mali planları ve yüzde 52'sinin ü re
tim planları bulunmasına rağmen, ancak yüzde 1 8'i işgücü planı hazırla 
mışt ı r. «Ve/t Der ArbaYb' bu konuda şöyle d iyor :  «Makinelere insan/ardan 
daha fazla i lg i  gösteri liyor. Yeteri kadar iş  olduktan sonra fazla işgücün
den kurtu lmak kolaydır, fakat işsiz duran  makina lardan kurtulmak güctür.» 

Sömürü, zenginlik ve yoksulluk 

Konuşmacılar, kapitalizmde otomatizasyonun doğurduğu işsiz l ik proble
min i  ayrı ntı la riyle i nceledikten sonra, bi l imsel-teknoloj i k  devrimin  prole
tarya üzerindeki diğer etkileri üzerinde durdular. 

G. Aposlol şöyle dedi : «Tekel ler, üretimin  otomatizasyonu sonucunda 
üretimde ve emek veriml i l iğinde meydana gelen artışın n imetlerini kendi 
kasa/arına toplamak için mücadele etmektedirler. Kapitalistler tarafından 
benimsenen yeni  üreti len mamul ler eş i  görü lmemiş derecede artmakta, işçi 
s ın ıfı n ı n  sömürülmesi de şiddetlenmektedir.» 

J. Fabır' ın  belirttiğine göre, Fransa hükümetin in  koruduğu tekeller bur
juvazin in  çıkarları, halk ın yaşayış düzeyinin her yönden düşmesine yol 
açıyor :  işçi ücretlerinde artışı engell iyor. emekçiler tarafı ndan kazan ı lm ış 
hakları kısıtl ıyor, sosyal ihtiyaç/arla gelir arasındaki n ispetsizl iğin dur
madan büyümesine ve konut (mesken) sağ lama imkôn ların ın  dara lmasına, 
t ıbbi hiımetlerin ve eğitim pahal ı laşmasına, art ık müzminleşen işsizl iğin 
artmasına sebep oluyor. Avrupa'da en  uzun iş haftası (46-47 saat) Fran
sa'dad ı r. 

A. Minuçil, ıtalya'da da, bedeni ve manevi sömürünün artması yüzünden 
işçilerin yaşayış şartların ı n  kötüleşmekte olduğunu an lattı. 

P. Mavromolis, işçi s ın ıf ın ın yaşama düzeyi konusunun  bütün yönleriyle 
i ncelenmesi gerektiğini belirtti ve şöyle dedi : «Bu mesele, elbette ki, işçi n i n  
yediği ekmeğ i n  ve etin miktarı i le ölçülemez. örneğin,  Yunanistan'da et 
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sarfiyatı, harpten öncekine kıyasla iki kat artmıştır. Yağ da öyle. Fakat, 
aynı zamanda başka şeyler de olmuştur. 10 yıl içinde fabrikalarda iş 
kazaları üç misli artmıştı r. Halen Yunanistan'da fabri ka la rda çal ışan her 
on işçiden biri, i ş  kazasına kurban gidebi l i r. Bunun nedeni, emek sürecin in  
gergin leşmiş olmasıdır. Yunanistanda teknik mükemmelleşmeyle birlikte 
sanayi işçi leri a rasında işsizlik te artmaktadı r.» 

Z. Tsuker-Şiling, konuşmasında şu soruyu ortaya koydu : «Iki nci Dünya 
Harbinden sonra işçi s ın ıf ın ın durumu ekonomik ve politik bakımdan kötü
leşmiş midir? Bana göre, bu soruya kesin olarak  evet veya hayır demek 
doğru deği ldir. Sosyal-ekonomik  alandan bir örnek vereceğim : Bilindiği 
üzere Avusturya'da iyi bir sosyal sigorta örgütü vardı r  ve bu ülke, bu 
alanda Avrupadaki kapitalist ü lkeler a rasında önde yer a lmaktadır. Fakat 
şurası di kkate değer ki, bu sosyal sigorta la rın,  özel l ik le hasta l ı k  sigorta
ları n ı n  temeli daha Birinci Cumhuriyet zamanında, yani Avusturya düşük 
bir konjüktürde bulunduğu sıralarda atı lmıştır. Bu a landa, 1945'ten hemen 
sonra, yani yine ekonomik kalk ınmanın başlamadığı  bir dönemde bazı 
iyileştirıneler yapı lmıştır. Son on yılda Avusturya'da yüksek bir konjüktür 
görülüyor. Halbu ki işte bu yıl larda hastal ık  sigortası işleri gün  günden 
kötüleşmektedir. Bu yüzden de işçiler ve memurlar, ekonomik mücadele
lerinde, sigorta a lan ındaki kazan ım lar ın ı  savunmayı ön plana a lm ışlard ır. 
Avusturya işçi lerin in durumu, ne daha yüksek öğrenim yapma imkanlarına 
kavuşmalariyle (gerçi bu imkanlar şimdiye kadar olduğu g ibi hala son 
derecede azd ı r), ne de zamanımızda önemli bir rol oynayan yığınsal enfor
masyon a raçları üzeri ndeki etkileriyle düzelmiş değ ildir.» 

G. Diligenski, işçi s ın ıfı n ı n  ve diğer emekçi müfrezelerin i n  çetin bir müca
dele sonucunda tüketimlerini belirli derecede artı rma olanakları kazan
d ıklarını belirtti ve devamla şöyle dedi : «Bilimsel-teknoloj ik  devrim saye
sinde emek veriml i l iğinin hızla artması, tekelci burjuvaziye, karla rı n ı  azalt
madan bazı maddi fedakarlıklarda bulunmak imkanını  verdi. Bu arada, 
bi l imsel-teknolojik i lerleme başarı ların ın  temelleri üzerinde standart yığın
sal üretime geçilmesi, önceleri lüks eşya sayı lan birçok mal la rı geniş  halk  
yığı nları tarafı ndan kul lan ı l ı r  ha le getirdi. 

Fakat bu orada şu da bir gerçek ki, bi l imsel-teknoloj ik  devrim saye
sinde emek veriml i liği alabi ldiğine arttığ ı  halde, işçi s ın ıfı n ı n  bir hayli 
g eniş tabakaları büyük bir yoksu l luk içinde yaşamaktadır. Bunlar, öncelikle 
vasıfsız ve yetersiz vasıflı işçilerdir, «bunal ımlı» sanayi dalları nda  ve işsiz
leri n çok olduğu bölgelerdeki dal larda çalışan emekçilerdir. Sayı ları son 
yı l larda hızla artmaktadı r.» 

K. Petre konuşmasında özetle şun la rı söyledi : «Zamanımız koşul ları nda 
işçi s ın ıf ının sömürülme derecesi artmaktadır. Bir kısım işçilerin sokağa 
atı lmasına sebep olan mekanizasyon, otomatizasyon ve elektran hesap 
tekniğinin sanayide uygulanması süreçleri, fabrikalarda kalan işçileri daha 
gerg in  bir şeki lde çal ışmaya zorluyor. 

Şu gerçeği itiraf etmek zorunda kalan batı l ı  bi l im adamların ın  sayısı da  
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artıyor : IJretim araçları üzerindeki kapita l ist mü lkiyeti şartlarında mey
dana gelen teknoloj i k  i lerleme iş gergin l iğ i  i le birl i kte yürüyor, işçiler daha 
gerg in  bir şekilde ça l ıştı rılıyor, işçi e meğ in i n  yaratıcı niteliğ i  büyük ölçüde 
ortadan kalkıyor, i nsan ın  kişi l iğ i  kayboluyor, yabancılaşması süreci g ittikçe 
genişl iyor. Jan Furastie bu konuda şöyle demişti r :  «Bugünkü toplumda 
emek. hayatın değ i l. makinenin bir fonksiyonu hal ine gelmektedi r. insana, 
iki kolu, iki ayağı, iki gözü olon, bazı belirli meziyetleri buluna n, b i r  takım 
şeyler yaratmaya yetenekli özel bir makine gözü i l e  bakıyorlar. Onları, 
insan kiş i l iğ i n i n  sadece mal üretim iyle i lg i l i  yanı, paraya, kôra dönüştürü
len tarafı i lg i lendiriyor.» Fransa'da yayın lanan «Çağdaş Işletme Ansikla
pedisi»nin 12' inci c i ld in in yazarları şunu bel irtiyorlar :  «Çağdaş Batı top
lumunun hızl ı  gel işmesi, i nsana, zorunluk, gerg in l i k  ve gaddarl ıkla dolu 
b ir  hayat tarzını kabul ettirmiştir. Işletmelerde ça l ışan emekçileri savunmak 
i nsani bir zorun luktur.» Aynı yazarlar, i nsanın,  makineye boyun eğen «basit 
bir yerinegetirici» olduğu iddialarını eleştirmekte, bunun ücretli işçi n i n  
psikoloj is in i  bozduğunu bel irtmekte v e  i nsan ı n  i ş  üzerinde muhakeme 
yürütmesi, tah l i l ler yapması, karar vermesi ve işe katı lması demek o lan 
yeteneklerinden yararlan ı lması gerektiğ in i  söylemektedirier. 

M. Hirşıl, kapita l ist toplumdaki işçi s ın ıf ın ın durumu ile i lg i l i  istatistik 
i ncelemelerin i n  bazı sonuçları n ı  bi ldirdi  ve şöyle dedi : «Faa l  nüfus içinde 
ücretli emekte ça lışan lar  bölümünün artması sonucunda, bazı memleket
lerde 1950 yıllarında ve 1960 yılların ın  başlangıcında safi milli hasılan ı n  
işçi ve  memur maaşlarına isabet eden kısmı pek az  artmıştır. M i l l i  hası
lan ın  bir k ısmını  teşkil eden i ş  ücreti, gel işmiş kapital ist ü l kelerde yüksek 
konjüktür dönemleri nde bile ana hatlariyle değişmeden kal mıştı r. Halbuki 
önceleri böyle dönemlerde, mi l l i  hası lan ın  i ş  ücretleri k ısmı azalıyordu 
(Bunal ım  dönemlerinde ise, maaşların gerçek değeri düşmekle beraber 
m i l l i  gel i ri n  bu kısmı artıyordu). Mi l l i  hası lan ın  iş ücretleri kısm ın ı n  değ iş
meden ka lması, m i l l i  hası lanın gerçekleştir i lmes i nde k işisel ve toplumsal 
tüketime büyük ölçüde bağl ı  a lan kapital ist ekonomisi mekanizmasın ı n  
değişmeye başladığ ın ı  göstermektedir. 

Mi l l i  hası lan ın  iş ücretleri k ısmının değişmeden kalışı ,  bir taraftan da, 
bize, bütün sosyal demokratları ve burjuvQziyi «geli rlerde devrim» teorisi n
den dolayı tenkit etme hakkını vermektedi r. Z ira, iş ücretlerinde artışla r  
sağ lamaya elverişli şartlarda bile bu  kıs ım genel olara k  fazlalaşmamıştır. 
IJlkeleri n çoğu nda emekçi lerin bugünkü durumu, öncekinden kötü değ i lse 
bi le, iyi de değ i ld ir. M i l l i  hası lan ın  genel artışı s ırasında sömürücülerin 
gel i rleriyle emekçi leri n gel irleri a rasındaki uçurum, gerçek ölçüsüyle büyü
müştür (Bu, mutlak rekam ları n  aynı nispi tempolardaki hareketinde kanuni 
b ir  durumdur) .  Gelirler a rasındaki uçurumun büyümesi, işçi s ın ıfı n ın  müca
delesine yeni koşul lar hazırlamaktadır. 

Uçurumun bugün daha büyük olduğunu rakamlarla ıspat etmek müm
kündür. Zengin tabaka temsilcileri arasından orta lama gel i rleri toplum
daki orta lama gelirden ı.5 misf i  fazla ve daha çok olanları ele o la lım.  
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Çeşitli ü lkelerde, 1960 y ı l ların ın  başında halk ın bu kısmın ın  gel irleri, kendi 
memleketlerindeki ortalama gel irden 3,5-9,5 misli daha fazlaydı. Kişisel 
gel i rler a lan ında en yüksek s ın ıfsal ayrışma Batı Almanya'da görülüyordu . 
Orada, bütün gelir sahipleri n in  ancak 3,1 ' i n i  teşk i l  eden bu sömürücü 
yüksek tabakaya bütün kişisel gel irlerin yüzde 29'u düşüyordu .  Demek ki, 
bu g rupa mensup olan her kiş in in ortalama geliri, ü lkedeki ortalama gel ir
den 9,5 misl i  yüksekti. 

Gelişmiş kapitalist ü lkelerde bazı g rupları n  gel i rleri, bütün toplumdaki 
orta lama geli rlerden nitel olarak  farkl ıd ı r. Bunlar, çeşitli ü lkelerde men
sup oldukları s ın ıf ın genel sayısı n ın  yüzde 3-6'sl kadarıd ı rlar ve gel irlerin i  
sömürü yolu i le sağlarlar. Bu zenginler a rasında serbest ça l ışan kişi ler, 
yani üreti m  a raçları üzerinde özel mülkiyet kurmuş olanlar sayıca en fazla
d ı r ;  fakat, a ra larında, yüksek devlet memurlar ının,  komisyoncuları n  ve 
benzerleri n in  sayısı da az deği ld i r. Bun lar, orta lama gel i ri n  4-5 misl i  faz
las ın ı  elde ederler. Ote yandan, bütün nüfusun yüzde 25-30'unu  teşkil 
eden oldukça kalaba l ı k  bir tabaka mevcuttur. Ara la rında ücretli emekte 
çal ışan emekçiler de, serbest çal ışanla r da vardı r, fakat emekli ler v.s. 
çoğunluk teşkil ederler. Bu tabakan ın  gel i rleri, toplumdaki o rtalama gel i
rin yüzde 30-50'si kadard ı r. Görü ldüğü gibi ,  en yüksek g el i rli lerle nüfusun 
en yoksul tabakası a rasındaki uçurum büyüktür ve 1 0-30 kat bir  gel i r  farkı 
va rdı r. Demek ki, sömürücü yüksek tabakaya mensup kişi lerin ortalama 
tüketim olanakları ,  en yoksul tabakaya, yan i  nüfusun  üçte veya dörtte bir ine 
mensup kişi lerin orta lama tüketim imkônlarından 1 0-30 kat daha fazladı r. 
Gelişmiş kapital ist ü lkelerde genel tüketim düzeyi işte bu koşul larda a rt
maktadır. 

K. Petre, gelişmiş kapitalist ü lkelerde genel iş süresi içinde zorunlu iş 
süresi n i n  azalmakta olduğunu, yani ödenmeyen emeğin  ve buna uygun 
o lara k  emekçileri sömürme d\i!recesin in a rtmakta bulunduğunu belirtti ve 
deva mla şunları şöyled i : i 

«Bu a rada, ik inci Dünya Harbinden sonra genel iş süresi aza lmış  
o lmakla beraber, bu süre hô lô  bir  hayli uzundur  ve hatta Birleşik Amerika, 
Fransa g ibi ü lkelerde daha da fazlalaştı r ı lmıştır. 

işçi ücretleri de, teknoloj ik ilerleme temeli üzerinde emek veriml i l iğ in in  
a rtması sayes inde kapital ist ekonomide meydana gelen gelişmenin sağ
ladığı olanaklardan çok düşük düzeydedir. Fransa'da her beş işçiden biri 
yoksu l luk içinde yaşamaktad ı r. En zengin kapital ist ü lke olan Bi rleş i k  
Amerika'da bi le, (eski) Cumhurbaşkan ı  Conson'un ekonomi  danışmanın ın 
itiraf larına göre, 32.700.000 k iş i  yoksul luk içinde bulunmaktadır. Bunlar ın 
y ı l l ık orta lama geli rleri 3.200 dolard ı r. Bu para, devlet organları tarafı ndan 
bir  ai lenin geçimi için tespit edi len yı l l ı k  a i le bütçes in in  üçte bi rinden biraz 
fazladır. «Bel irli bir mahrum iyet içinde olanlar .. çoktur ve ve gel i rleri, 
geçimlerine yetecek kadar  bir  bütçeye sahip olan a i lelerin gel irlerine 
yaklaşan işçi s ınıfı n ı n  küçük bir  k ısmı da bunlar a rasına g i rmektedir. 

Şunu da söyliyel im ki, işçi a i leleri n in  sat ın alma gücü, borç faizleriyle 
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taksitleri n in ,  mal fiyatları n ı n, vergi ve ki ralar ın a rtması yüzünden a ral ıksız 
ola rak balta lanmaktadı r.» 

Aynı konudo konuşan Z. Hrupek, yuksek derecede gelişmiş ekonomin in  
derin çelişki lerin in  ıstı rab ın ı  en fazla ve da imi olarak çeken kitlenin,  
ücretli emek i nsanları olduğunu söyledi ve devamla şöyle dedi : 

.. Ekonomi politi kasında yapı lan her düzeltmenin bütün ağır l ığ ı  daima 
emekçi lerin s ı rt ına yüklen i r, tekelciler bunlardan hiçbir zarar görmezler. 
Genel l ikle yüksek konjüktür dönemlerinde meydana gelen enflôsyonlar 
reel maaşların artmasına engel o lur  (ve işçi s ın ıf ın ı ,  işçi örgütlerin i  karşı 
saldır ı lara zorlar). Burjuva devleti, enflasyona karşı a ld ığ ı  tedbi rlerle, işçi
lerin istekler ini  karşı lamak, mi l l i  gel i rin gittikçe daha fazla kısmın ın  tekel ler 
tarafı ndan gasped i lmesiyle mücadele etmek a macı n ı  gütmez elbette. 
Fransa ve Ingi ltere'de son zamanlarda gel i rler politikası adı a ltında enflôs
yona karşı a l ınan tedbirlerin, gerçekte, fiyat art ış lar ını  ön lemek amacın ı  
gütmed iği ,  işçi  ücretleri n in  emek ü retimin in fazla laşması na uygun  şekilde 
a rtır ı lması isteklerine karşı olduğu açı kça görülmüştür. Ayn ı  zamanda bu 
tedbirler, ekonomik kalk ınma sürecini engellemekte, yatı rım işlerini s ın ı r
landırmakta, işsizliğe yol açmak suretiyle de devletin sosyal ha rcamalar ın ı  
kısıt lamakta ve bütün bun lar, emekçilerin durumunu daha da kötüleştir
mekted i r.» 

Konuşmacı lardan çoğunun kanaatıne göre, beden işinde ça l ışmayan 
emekçilerin büyük kitlesi, memurlar, işçi sı nıfı a rasına g i rmekted i rler veya 
bu s ın ıfa yaklaşmaktadırlar. Fikir teatis inde, onlar ın ekonomi k durumlar ı  
üzerinde duru lmuştur. Bu konuda ayrı nt ı l ı  b ir  k ınuşma ya pan M. Hirştl, 
.. Memurla r ın en büyük kitlesin in  maddi durumu üzerinde yapı lan tahl i ler, 
beden emeği işçileri n i n  maddi durumlariyle onlar ın maddi durum ları a ra 
s ı nda hiçbir esaslı fark bulunmadığ ın ı  ortaya koymuştur. ate yandan orta 
duru mdaki işçilerden daha kötü bir  hayat geçiren memur grupları da 
vard ı r» dedi. 

D. Sonto da şun ları söyled i : «Şunu bel i rtmek istiyorum :  tica ret ve genel 
idare sektörlerinde meydana gelen (satıcısız tica ret, muhasebe makineleri , 
sibernetik hesap makineleri v.b. gibi) değişikl i kler, bu dal larda ça l ışan
lar ın - ki bunlar ın çoğu memurdur - durumunu, beden işçileri n in  duru
mundan daha fazla kötüleştirmektedir.» 

D. Sonto sözlerini söyle bağlad ı : .. Burjuva ve sosyal demokrat teorisyen
leri n i n  ortaya attı kla rı « refah devleti», « endustriyal toplum» veya .. demok
ratik sosya l izm» boş lôftan ibarettir. Gerçek durum şudur :  kapita l izmin 
derinleşmekte olan buna l ım ın ı n  gölgesi, beden emeği işçilerin in, teknoloji 
ayd ın lar ın ın ,  üniversite öğrencilerin in ,  devlet memurları n ın , aynı zamanda, 
sayıca aza lmakta olan, fakat hôlô mi lyon larca olan köylü yığ ın lar ın ın  
üzerine çu l lanmaktadı r. Sı n ıf mücadelesi n in  şiddetlenmesini hiçbi r ekono
mik, politi k veya sosyoloj ik tedbir  önl iyem iyecektir.» 
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Avusturya Komünist Ponisi 50 yoşmda 

frederit Heksman 

Avusturya Komünist Partisi, 1 968 yı l ın ın Kasım ayında el l inci kuruluş 
yı ldönümünü kutladı .  Parti 'n in  ta rih i  kahramanca mücadelelerle doludur. 
Fakat, AKP, Sosyal Demokrat Partisi'ne kıyasla hôlô küçük bir Parti duru
mundadır. Bunun nedenlerin i ,  Avusturya işçi hareketinin gelişmesindeki 
özel şartlarda aramok ıôzımdır. 

Işçi hareketinin gelişme şartları 

Avusturya'da çağdaş sanayi proletaryası, diğer Avrupa ü lkelerindekin
den daha geç tarih sahnesinde belirdi .  Çünkü Avusturya'da sanayi kapi
talizmi, kra l lığ ın,  ıtalya (1 859) ve Prusya (1866) harblerinde yenilgiye 
uğra masından sonra gelişmeye başladı. Güclü sanayi proletaryası da 
a ncak onunla birl i kte gelişmeye koyuldu.  Ve daha o dönemde kapitaliz
min kul landığı sömürü metotlarına karşı mücadelesindeki çetin l iğ i  i l e  dik
kati üzeri ne çekti. Devrimci Marksizm, hızla gelişen genç proleter hare
ketiyle bi rleşti. 1 889 y ı l ında Hayiıfeld'de yapı lan «Birleşme Kongresi .. nde, 
savaşçı işçi hareketi, Ma rksizm mevzilerinde yeri n i  aldı ,  bu sayede, Avus
turya sosyal demokrasisi hızla gelişmeye koyuldu. Frederik Engels, bu 
atıl ışıara büyük bir değer veriyordu. Lôkin, uzunca bir bar ış dönemi içinde 
kapital izm i n  büyük ham leler yapara k  gelişmesi , çok geçmeden sosyal 
demokraside reformizmin ve revizyonizm belirtilerin in  ortaya çıkmasına 
yol açtı. 

Avusturya -Macaristan impratorluğunda sosyal demokrasi, kendine özgü 
şartlar i çinde Marksizmden uzaklaşıyor ve bu uzaklaşma, öteki memleket
lerdekinden daha açık bir  ha l  a lıyordu. Avusturya işçi s ınıf ın ın bil inçli ve 
savaşçı kesimine karşı cephe alan egemen s ın ıflar, burjuvaziyle a ristokrasi, 
sanayi kapitaliyle feodal ta rım arasındaki rekabet ve aynı zamanda çok 
mi l letli devletin çeşitli kesimleri a rasındaki çal ışmalar  yüzünden zayıf 
düşmüştü. Avusturya Sosyal demokrasisi, mi l l i  çatışmalardan ve egemen 
s ın ıflar a rası ndaki an laşmazlıklardan yararlanmak için özel bir program 
hazırladı ve bu metotlar, işçi s ın ıf ın ın,  diğer kapital ist ülkelerdekine kıyasla 
daha çabuk, daha başarı l ı  gelişmesine yard ım etti. 

Egemen s ın ıflar arasındaki çelişmelerden yararlanmak doğru bir taktikti 
ve devrim savaşının vazgeçi lmez bir unsuru idi. Ne var ki, bu taktik, sosyal 
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demokrasi yönetici lerin i ,  uyuşmacı l ı k  teorisine, revizyonizme, Marksizmden 
uzaklaşma çıkmazına sürükledi .  Devrimci amaçların yerini kompromi 
ideolojisi (<<reformden reformo» teorisi), m i l letlerin müstaki l  devletler 
halinde parçlan malarını  savunan mi l l i  otonomi ş ıarı aldı .  Marksizmden 
bu uzaklaşmalor, egemen çevrelerin zayıf olmaları yüzünden beliren, 
sosyal demokrasinin boşarılarına dayanan ve parti ile işçi s ınıfı i çindeki 
görüş ayrı l ık ları a rasında işbirl iğ in i  kolaylaştıran sözde radika lizm perdesi 
a lt ında gizleniyordu. 

Bütün bu nedenlerden dolayı Avusturya sosyal demokrasisinde, diğer 
ü lkelerin parti lerindeki durumdan farklı olarak sol konadın kurulması 
gecikti. Fakat, sosyal demokrasideki formel örgüt birl iğ i  ve sol güCıerin bu 
bir l ik iç inde bulunması, işçi sınıfı n ı n ,  radikal ş ıarlara daha sıkı şekilde 
sarı lmasın ı  ve partin in  etkisi nden sıyrılmaya başlamasın ı  sağladı .  1 9 1 1  
y ı l ındaki  açlı k  ayak lanmala rı nda, Ocak 1918, Haziran 1 927, Şubat 1934 ve 
Ekim 1 950 olayları nda işçi s ın ıf ın ın hareketi buna örnek olarak  gösteri le
bi l i r. 

Partinin kurulması 

Halkın ağ ı r  kayıp lara uğradığı Birinci Dünyü Harbi'nin dördüncü yı l ında 
hüküm süren açl ık şartları içinde, b ir  yanda sosyal şovin izm ve askeri 
vatanseverl ik  ha l ine gelen oportünizm, öte yanda sosyal demokrasin in ve 
işçi hareketin in  potansiyel gücleri a rasındaki çel işmeler açı k bir biçim 
aldı. Işçi s ın ıfı, bütün zorluklara . katlanıyordu. Fakat bu, yal nız dış görü
nüştü. Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi 'n in etkisiyle, o zamana kadar kalb
lerde bastırı lan duygular olonce coşkun luğu i le taştı. ' 

1918  yı l ın ı n  Ocak ayında Viner-Noyştat sanayi bölgesinde, «solcu rad i 
kal sosyal demokratlar» adın ı  taşıyan küçük bir grupun yönetim inde b i r  
grev patlak verdi. Çok geçmeden Komünist Partis in i  kuracak o lon  bu grup, 
sosyal demokratların şovinizmine ve sözde sol kanadına karşı yürütülen 
mücadelede meydana gelmişti. Grev, bir orman yangın ı  gibi bütün Avus
turya-Macaristan'a yayı ldı  ve sanayi i felce uğrattı. Aynı günlerde AI
manya'da da yığı nsal bir  grev başlad ı .  Solcu rad ika llerin  etkisiyle açl ığa 
karşı grevler, birkaç gün  iç inde harbe derhal son veri lmesi isteklerin in  
gösterileri ha l i n i  a ld ı .  Bundan sonra, Kataro'daki deniz filosunda a ltı b in 
deniz eri n i n  katı ld ığ ı  ayaklanma başladı. Isyancı lar, 40 harp gemisine 
kızı l  bayraklar çektiler. Şehi rlerde yönetici çevreleri n zayıf durumda 
bulunma ları, harbe son verilmesi gösteri lerin in  devrim hareketine dönüş
mesin i  kolaylaştırdı. 

Hükümetin barış a ntıaşması yapmayı ve zaten kıt olon yiyecek tayın ıarın ı  
artırmayı vaadettiği, Katoro'da deniz erleri ayaklanmasın ı n  yatışmakto 
olduğu bir s ırada sosyal demokrasi yöneticileri, başlayan hareketi kend i  
kontrolü altına a lmak için bütün otoritesin i  kul landı.  
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Ocak grevi, işçi s ın ıfı n ın  büyük bir  devrim enerjisiyle dolu olduğunu ve 
solcu rad iko l ler gibi küçük ve politik bokımdan zayıf bir  g rupun dahi geniş 
bir  yığınsal ha reket yaratarak ona yön verebileceğ ini açık seçik ortaya 
koymuştu. öte yandan, aynı grev hareketi, işçi sınıfının, ha lk  yığın larına 
s ık ı  sı kıya bağ l ı  devrim yönetici leri nden ve örgütlü devrim partisinden 
yoksun olduğu zaman hiçbir zafer elde edemiyeceğ in i  de göstermiş bulu
nuyordu. 

Kra l l ığ ın  egemen l iği ,  Ocak g revi ve ondan sonraki askeri yeni lgiler 
yüzünden ta temelinden sarsı lmıştı. Ve kra l l ık ,  Eki m 191 8'de parçalara 
bölündü, yen i  yeni mi l l i  devletler meydana geldi .  1 2  Kasım 191 8'de i lôn 
edi len Avusturya Cumhuriyeti de bu devletlerden biriydi. 

Cumhuriyetin i lôn ından birkaç gün önce, 3 Kasım 1 91 8'de, Ocak g revi
n i n  organ izatörleri Komünist Partisi n i '  kurdular. Bu kuru luş, gerek sosyal 
demokraside, gerekse işçi nareketinde reformistlerle devrimciler a rasın
daki ayrı l ışmanın bir nevi örgütlenmesiydi. Pa rti n in  kurulması, tarihsel 
zorunluğun bir sonucuydu.  

Fakat Partimiz, gelişmesi için elverişli o lmayan şartla r  içinde kurul
muştu. Başka ü lkelerde güclü solcu g ruplar, daha harpten çok önceleri 
veya harp zamanında sosyal demokrasi içinde meydana gelmiş bulunu
yorlardı .  Avusturya'da ise, sosyal demokratların sözde radika l li kleri yüzün
den, güclü bir  «solcu .. g rupun kuru lması geçikmişti. Bu gecikmeden dolayı 
do, Parti, zamanından önce ortaya çı ktı. Komünist Partis in in yönetici leri, 
Harpten sonraki aylarda işçi sınıfı içinde a rtan ça lkanmalardan, kendi l i 
ğ inden başgösteren yığınsal hareketlerden yara rlanamadılar. Sosyal De
mokrat Partideki güclü solcu grupların desteğ ini  sağlayamadı lar, «devrimci 
sabırsızlığı .. na kapı larak doğrudan Partiyi kurma yoluna yöneldiler. Sonra, 
Parti kurucusu olan küçük grupta, işçi hareketi içinde sivri lmiş ünlü işçi 
yöneticileri de yoktu. 

Partin in  genç yönetici leri, bütün umutlar ın ı  genel devrim propaganda
sına bağ lam ışlardı .  Sanıyorlardı ki ,  devrim hareketi n in  gelişmesi, işçi 
sınıfı n ı n  politik bi l i ncini kendi l iğ inden olgunlaştıracaktır. Tecrübeli Mark
sist kadrolardan yoksun bulunan Parti, safla rına katı lan işçileri uzun 
zaman tutunduramadı .  

Genç Komünist Partis in in bu zayıfl ı k ları dolayısiyle Lenin şunları yaz
mıştı r :  «Avusturya'da komünizm, son derecede ağır  bir devre geçirdi. 
Görünüşe bakı l ı rsa, bu dönem, henüz tamamiyle sona ermiş deği ld ir :  Bu, 
büyüme sırasındaki hastal ıktır, grup  kendini  komünist ilôn ediverince, halk 
yığ ın ları a rasında nüfuz kazanmak için çetin bir mücadele yü rütmeden bir  
kuwet olacağ ı n ı  sanma hayal id ir, kişileri seçme yanl ış l ığ ıdır . . .  " Parti n in  
kuruluşu sırasında var o lan bu zayıfl ık lar ve yapı lan yanlışl ı klar, gelişme
sini uzun zaman zorlaştıran güçlüklerin bell ibaşlı nedenleriydi .  
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Devrim hareketinin geliştiği dönemde Partinin durumu 

Harpten sonra derha l başlayan devrim hareketi, genç Partimizi büyük 
ve güç ödevlerle karşı karşıya getirdi. Mücadele, birinci dönemi n  en 
yüksek noktasına hız la yaklaşıyord u : Avusturya Sosya list Sovyet Cumhuri 
yeti meselesi ö n  plandaydı .  Maca ristan Sovyet Cumhuriyeti ' n in  i lôn ı  yığın
la rı elektri kleşti rmişti . Demiryolu işçileri derhal büyük bir  g reve başlayarak, 
Maca ristan' ın yolundan yürümek kararında oldukları n ı  ortaya koydular. 
Sosyal demokrat önderler, devrim in  sesi ni boğmak için el lerinden geleni 
yapıyorlardı .  Bunlar, işçi sınıfını demagoji i le kontrol leri a ltına a lamıya
cakiorın, gördükleri zaman, kanlı teröre başvuruyorlardı. 15 Haziran  19 16  
olayları bunu  açı kça göstermişti. 

Macaristan Sovyet Cumhuriyeti üzerinde tehl ike bu lutları dolaşmaya 
başladığı vakit, Komünist Partisi, 15 Haziran 19 19'da halkı , Macar kardeş
leriyle dayanışma gösterisi yapmaya çağ ı rd ı .  Fakat hükümet, gösteri n in  
başlamasına birkaç saat kala, geceleyin,  'Komünist Partisi yönetici leriyle 
b i rçok sendika temsi lcisi n i n  tutuklanmasın ı  emretti. Ertesi gün, tutuklanan
lar ın serbest b ı rakı lmasın ı  isteyen nümayişçi lere pol is  ateş açtı . 20 kişi 
öldü, 1 00 den fazla nümayişçi yaralandı .  

Fakat işçileri korkutmak, komünistleri tecrit etmek amaciyle başvurulan 
bu baskı tedbirleri beklenen sonucu vermedi. Partim iz, örgütlenme ala
n ı nda kuwetlendiği g ibi ,  yığ ın la r  a rası nda politik nüfuzunu  da a rtırdı. 
Macar Cumhuriyeti 'yle dayan ışma gösterileri gitgide genişled i .  Bu dö
nemde yüzlerce gönül lü, komünist ve devrimci �oş�unluğu i çinde olan işçi, 
Macar kardeşleri n in  yard ımına koştu. Bunlar, Rotsigel yoldaşın komuta
sındaki Avustu rya taburunda Macar Sovyet Cumhuriyetin i  savunma sava
şına katı ld ı lar. 

1919  yı l ındaki devrim hareketi döneminde işçi s ınıfı n ın  i kt idarı ele a lma 
i m kôn ı  vard ı .  Fakat, sosyal demokratların oportünizmi yüzünden bu tarih
sel olanaktan yararlan ı lamadı .  Sosyal demokrasi yönetici leri, işçi s ın ıfı n ın  
i ktidarı e le  a lması imkôn lar ın ın mevcut olduğunu ve bir  vatandaş harbi 
yapılmadan bunun gerçekleşebileceği n i  i n kô r  etmiyorlardı. (Çünkü Folks
verin bir kısmı ve yard ımcı polis birli kleri işçilerin kontrolü a lt ında bu lu
n uyordu). Onlar, egemenliği e le a lmaya yanaşmamalannı  şu iddialariyle 
hakl ı  çıka rmaya ça lışıyorla rd ı : Batı l ı  devletlerin askeri müdaha leleri s ı ra 
sında olmasa bi le, müttefiklerin abluka la rı ve  ekonomik kaos yüzünden, 
bunlara göre, bir işçi -köylü hükümeti mutlaka yeni lg iye uğrayacaktı. 

Almanya'da ve Orta Avrupa'da proleter devrimi zafere ulaşamadı.  Fakat, 
gerek Biri nci Dünya Harbi s ırasında, gerekse harpten sonra yaygı n  bi r  
hal a lan devrim hareketi, genç Sovyet devletine soluk  a lma olanağ ın ı  
verd i .  Avrupa işçi s ınıfı n ı n  güc fü  dayanışma miting leri devrim hareketi n in  
b i leşik unsurlarıydı .  Bu m iting ler, komün istlerfe birf i kte, «Sovyet Rusya'dan 
el lerinizi çekin !» ş iariyle ve 1921 y ı l ı ndaki açl ık sırasında Sovyet Cum-
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huriyeti 'ne yard ım kampanyasiyle birl ikte yürütülüyordu. öte yandan, 
«dünyayı sarsan on gün", yani zafere u laşan i lk proleter devrimi ,  Avrupa 
işçi s ın ıf ın ın kendi Kuvvetine güvenini  artırmış, toplumsal hayattaki rolünü 
güclendirmiş, sosya l politika alanında büyük zaferler kazanmasına yol 
açm ıştı. Bütün bunlar, devrim mücadelesin in yeni yeni kazançlarıydı. 
Enternasyona l dayanışma, ortak fedakdrl ıkları , ortak savaşı gerektiriyordu, 
aynı zamanda da ortak kazançlar getiriyordu.  

Genç Komünist Partisi, Sosyal Demokrasi yöneticilerin in  tutumuna karşı 
a ldatıcı bir tepki olan aşırı radikal izmdan daha uzun süre zararlar gördü. 
Bu aşırı radika l izmin bazı belirtileri şunlardı : Cumhuriyetin ilk yı l larında 
Parti, halkı seçimlere katı lmamaya çağırmıştı. Bundan başka, e konomik 
menfaatler uğrunda yürütülen mücadeleyi, doğrudan, Sovyet Cumhuriyeti 
kurulması şiariyle bağ lıyordu. Bütün bunlar, onun, işçi s ınıf ın ın büyük 
çoğunluğundan kapmasına yol açıyor ve Sosyal demokrasi yönetici lerin in  
manevra ların ı  kolaylaştırıyordu. 

1 921 yı l ında kapitalizmde başlayan nispi istikrarla birl i kte AKP ağ ır bir  
iç buna l ım dönemine girdi .  Parti n in yeni ödevlere yönelmesi gerekiyordu. 
Halkın yaşayış düzeyini yükseltmek sosyal i lerlemeyi sağlamak. tek cephe 
politi kası nı geliştirmek için örgütlü yığ ınsal hareketler hazırlaması ıazımdı .  
Bütün bunları yaparken. devrim prensiplerinden de ayrı lmaması  şarttı. 
Işte bu ödevler. gerek bizim partimizi, gerekse diğer komünist partilerini 
şiddetli tartışmalara sürükledi .  Ve bu tartışmalar. fraksiyon mücadelele
rine. sekterliğe, devrim propagandasının eski biçimleri üzerinde diren
meiere ve oportünizme yol açtı. Hatta, böyle bir dönemde Komünist Parti
sine i htiyaç var mı, yok mu şüpheleri dahi ortaya atı ldı .  

AKP'nin kuruluşu sırasında yapılan yanl ış l ık lar ve henüz Marksist-Leninist 
bir  parti olara k  güclenmeden, sosyal demokrasi ideoloj is in in etkisi a ltında 
bulunan kimselerle küçük burjuva kariyerizmi i çindeki kişilerin Parti safla 
rına g i rmeleri durumu bir hayli zorlaştırd ı .  

Fraksiyon çatışmaları 1923'te başladı ve ancak 1 927 de önlenebildi .  
Fraksiyonculuk bazı yöneticileri prensipsiz i ktidar mücadelesine sürükle
diği sırada, partin in sağlam gücleri Yohan Koplenig yoldaşın etrafında

' 

toplan ıp birleşti. 1924 yı l ında yapılan Kongre'de Koplenig yoldaş Parti 
Genel Sekreterl iğine seçi ldi .  

I deolojik biçim lenmenin bu güclüklerle dolu süreci içinde Parti, fraksi
yonculuk faal iyetlerinden temizlendi ve ilerisi için şu sonuçlara vardı : 
Parti, yalnız devrim prensiplerine dayanmak suretiyle mücadelesine doğru 
yolda devam edebi l ir ve oportünizme koyulmadan taktiğini  değ işen duruma 
ayarlayabi l ir, Komünist partis inin yönetimi a lmadan reformizmden kurtu l 
mak ve sosyalizme doğru i lerlemek i mkansızd ı r, azındığın çoğun luğa tabi 
olması demek olan demokratik santral izm, Partinin kuruluş ve politik 
prensibidir, 
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Reformizm feıaket getirir 

Partimiz, örgütlenme alanında gücJendikten sonra, işçi sınıfın ı  faşizm 
tehl ikesine karşı mücadeleye çağırıyor, fakat boş hayal lerle yüzyüze gel i
yordu. Çünkü, Sosyal demokrasi yönetici leri, iktidarı ele a labi lmek için 
300 bin ay'un yeterl i olduğuna işçileri inandırmış  bulunuyordu. Sosyal 
demokratları n kongresinde al ınan b ir  karara göre, burjuvazi, halkın demok
ratik iradesine boyun eğmediği ve buna karşı koymaya kalkıştığı takdi rde 
şiddet tedbirlerine başvurularak kafası ezilecekti. Lôkin, 1 927 N isan seçim
lerinde sosyal demokratlar 228 bin oy toplayıp en büyük zaferlerini kazan 
d ıktan sonra irticaı n i l k  darbesini yediler. 

Burjuva sınıfın ın  mahkemes, bir işçiyi öldüren bir haymver üyesini 
beraat ettirmesiyle i lg i l i  yüzkızartıcı kararı protesto etmek üzere 15 Tem
muz 1 927 sabahı sokaklara dökülen onbinlerce işçi po l i s  kurşunlariyle 
karşı landı.  Yüz kişi öldü, binlerce işçi yaralandı .  Bu suretle işçi sın ıfı i l k  
büyük yenilgiye uğradı .  

1 933 yı l ında Almanya'da H itler' in  i ktidara gelmesinden faydalanan 
i rtica, işçi örgütlerini dağıtmak için hazırlıklara başladı .  Bu örgütlerin ve 
cumhuriyetçi «şutsbund»un bina larıria her hafta baskınlar, saldırı lar  yapı
lıyordu. Parlamento, Mart ayında i pe sapa gelmez bir bahane i le dağ ıtı ld ı .  
Işçi ler, bu olayların etkisiyle reformist haya llerden kurtulmaya başladı lar. 
Komünist Partisi 'nin nüfuzu arttı. AKP'nin üye sayısı çoğaldı ve parti, en 
gen iş  seçmen çevrelerin in  desteğ ini kazandı .  Fakat, faşizm tehl ikesi daha 
büyük bir hızla artıyordu. 

ırtica, çoktan baskı a ltında olan Komünist Partisine darbesini  indird i .  
26 Mayıs  1933'de Parti yasaklandı ve fanksiyonerlerinden çoğu tutuklandı .  
Parti bu darbeyi bekliyordu, hazırl ıkl ıydı, i l legal karş ı-koyma hareketini 
örgütlemek için büyük bir gayretle ça l ışmaya koyuldu. 

Uluslararası i rticaa ve en başta ıtalyan faşizmine sırtını dayamış olan 
gerici hükümet, işçileri ezmek için son hazırl ıklarını yapıyordu .  1 1  Şubat 
1934 nümayışleri s ırasında, haymver yöneticileri «ertesi günü kolları sıvayıp, 
bu işi sona erd i recekleri»ni açıkça söylediler. Ertesi gece, polis kuvvetleri 
ve haymver komandoları Lints şehrinde «işçi kolübü»ne g irmeye teşebbüs 
ettiler. Silôhlı işçi ler - Cumhuriyetçi «Şutsbund» üyeleri - ateş açtılar. 
Başlayan si lôhl ı  çatışma, 12 Şubat 1 934'te Viyana'ya ve Avusturya'nı n  
diğer büyük şehirlerine yayı ld ı .  Kendi lerin i  savunmak zorunda kalan «şuts
bund» üyeleri yiğitçe savaşıyorlardı. Ne komutanları vardı, ne de yöneti
cileri. Mümkün olan yerde sadece komünistler tarafından destekleniyor
lard ı .  Oç gün üç gece süren savaş sonunda, irtica, topçu kuvvetlerinden 
faydalanarak işçi sı nıfı n ın  savunma mevzilerini kana boğdu. Tarih tekrar 
ispat etti ki, reformistler işçilerin sın ıfsal çıkarlarına ihanet etmekte ve 
işçiler, bu ihanetin diyeti n i  kendi kanlariyle ödemektedirIer. 

Si lôhl ı  Şubat çarpışmaları ,  işçi s ınıf ının yeni lgis iyle sonuçlanmasına 
rağmen işçi ler üzerinde derin etkiler yaptı. Bu hareket, Avrupa ü lkeleri n -
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deki işçi s ın ıf ın ın on yı ldan fazla bir  süreden sonra i lk  s i lôhl ı  aksiyonu id i  
ve siyasi  durumun değiştiğini, işçi sınıfının faşizm tehlikesine karşı s i ıah 
e lde savaşmaya hazır olduğunu gösteriyordu .  Avusturyadaki s i lôhl ı  Şubat 
çarpışmalar ın ı ,  Fransız işçi lerin in i rticaa karşı savaşları ve Halk Cephe
s in in  kurulması, ispanyo'da do kahramanl ıkla rla dolu özgürlük savaşı 
izledi. 

Avusturya'daki ça rpışmalar en geniş halk yığınlar ının Avusturya faşiz
mine karşı nefret ve kinini a rt ırd ı .  Bu yüzden de faşizm, ha lk a rasında 
derin kökler solamodı, küçük Komünist Partis inin i rtieaa karşı yürüttüğü 
sürekli mücadele ve reformizmin olumsuz etkileri meyvalarını verdi . .. Şuts
bund» üyelerinden çoğu, Sosya l Demokrat işçiler komünistleri n hemen 
hemen on yı l  mücadele etti kleri reformizmin za ra rlar ını  anladı lar ve Komü
n ist  Partisi 'ne g i rmeye başladılar. Komparti, yarı faşist rej im i  ve Avusturya 
faşizmi şartları içinde yasak durumda bulunduğu s ı radaki kadar hiçbir 
zaman güclü ve nüfuzlu olmamıştı. 

Şu olay, Partimizin o zamanki kuvveti hakkında bir fikir verebi l i r :  Iki bir  
komünist, sosya l ist ve devrimci ruhlu işçi, i spanya halkın ın  özgürlük sava
şına katı lmak üzere i spanyo'ya gitti ve Enternasyonal brigada bağlı Avus
tu rya taburunda, savaşlara iştirak etti. 700'den fazla Avusturya a nti-faşisti 
i spanya toprakları nda can verdi. 

Partimizin savaş tecrübeleri ve o zamana kadar birçok tartışmalara konu 
olon demokratik hak ve özgürlükleri n tekrar kurulması için Sosyal Demok
rat işçi lerle ortak s i lahl ı  savaş birl iği kurma olanağı, aynı zamanda, i l legol 
çalışma sırasında sosyalist örgütlerle geçici birlik kurma imkanı, komünist 
hareketi nin strateji ve taktiği, tek cephe ve ha lk cephesi kurma i le i lg i l i  
o larak komünist Enternasyonal in V i i  Kongresinde varı lan yeni sonuçlarda 
di le gelmiş bulunuyordu. 

Avusturyanın milli bağımsızlığı uğrunda mücadele 

Parti, faşizme karşı, demokratik hak ve özgürlükler uğrundaki mücade
lede, işçi s ın ıfı n ın  tom bir  birlik hal inde olması için olanca gayretiyle 
ça l ışıyordu. Eski Sosyal Demokrat Partisi içinde, sosyal devrimciler, refor
m izmle bağlarını keserek g izl i  b ir  örgüt kurdular. Onlarla birlikte faa liyette 
bulunmak için a nlaştık. Yakın bir  gelecekte işçi s ı nıfı n ın  tek bir savaş 
partisin i  kurma olanakları gitti kçe kuvvetlenmeye başlamıştı. Fakat, sosyal 
devrimci yönetici leri a rasında bulunan bazı kararsız unsurlar görüşmeleri 
uzattıkça uzatıyorlard ı .  Bu yüzden de bir sonuca varı lamadı .  

Avusturya Komünist Partis inin X i i  Kongresi, Eylü l  1 934'tte Prag'de top
landı . Eski ve yeni Parti kadralar ın ın tom bir bir l ik hal inde oldukları bu 
Kongrede, Avustu rya faşizmine karşı ortak bir  mücadelenin örgütlenmesi 
sorunu üzerinde titizl ikle duruldu. Aynı zamanda, Alman faşizm inin Avus
turya'yı bağ ımsızl ığından yoksun etmek için yarattığı tehl ikenin gün geç-
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tikçe arttığı bel irti ldi. Bu tehl ike karşısında, memleketimizin bağımsızlığ ın ı  
savunma mücadelesi, Partinin en başta gelen bir ödevi hal in i  a lm ış  
bulunuyordu. 

Avusturya faşistleri «iki devlet-tek mi l let» (yani Alman mi l leti) şiarını 
yayıyoriardı ve bu ş iar, Avusturya halkının kendi devleti ni savunma azmini 
bir hayli zayıflatmıştı. Halbuki bizim partimizin görüşü şu id i : Avusturya 
halkı ,  1 00 yı ldan fazla bir zamandan" beri Almanya'dan ayrı bir devlet ve 
ekonomi özellikleri içinde gelişmiş ve ayrı bir ha lk  hal ine gelmişti .  Onun, 
ayrı bir  devlet içinde yaşama hakkı, tarihsel gelişmenin ürünü olarak  
biçimlenen Avusturya mi l leti n in varl ığına dayanıyordu .  Bu  bi l imsel-politik 
görüşün hazı rlanmasında Avusturya Komünist Partisi Merkez Komitesi 
üyesi Alfred Klar' ın  büyük hizmeti olmuştu r. Kendisi, daha sonraları ,  ü lke
nin bağımsızl ığı savaşında can vermiştir. 

Mi l l i  kurtuluş savaşı ile emekçilerin sosyal ve politik hak ve özgürlükleri 
uğrunda yürütülen savaş arasındaki bağ lantı i le i lg i l i olarak Pa rtimiz 
tarafından hazırlanan temel sonuç, ancak, Partide ve işçi sı nıfı arasında 
yapı lan ideoloj i k  çal ışmalar sonunda benimsendi ve memleketin bağı m
sızl ığı uğrunda yürütülen savaş ın genişlemesi, Alman faşist egemenliğine 
karşı kahramanca direnmenin örgütlenmesi Avusturya Cumhuriyeti 'n in  
kurulması s ı rası nda beli rleyici b ir  rol oynadı .  1943 yı l ın ın  Ek im ayında 
Avusturya için Müttefikler tarafından hazırlanan Moskova beyanname
sinde, Avusturya'n ın Tuna Federasyonu veya Güney Almanya devleti iç ine 
a l ı nmasın ı  öngören Batı l ı  müttefi klerin plônlarına karşı Avusturya Cum
huriyeti 'n in  yeniden kurulmasın ı  öngören Sovyet görüşü esas olarak kabul 
edildi. 

Ağustos 1937'de toplanan Parti Konferansı ,  komünistlerin, Avusturya'nın 
. bağ ımsızl ığı için mücadele ederken, yalnız işçi  s ın ıf ın ın tek cephede bir
leşmeleri için değ i l, aynı zamanda, bütün demokratik ve yurtsever gücleri 
de kapsayan bir birl ik kurmak iç in ça l ışmaları gerekl iğini önemle bel irtti. 
O s ıra larda dramatik olaylar birbirini izledi. Avusturya faşist hükümetin in  
politi kasından cesaret a lan ve kendisini  Sovyetler Birl iğine karşı bi r harp 
açması için kışkırtan Batı devletleri nin gözyumacağ ından emin olan Hitler 
Avusturya'yı Almanya'ya katma za manın ın geldiğine kanaat getirmiş bulu
nuyordu .  Şubat 1938'de Avusturya kansleri Şuşnig, Nasyonal sosya l istlerin 
devlette ödev a lmaların ı  isteyen Hitler'e boyun eğd i. Fakat Avusturya'da, 
komünistler tarafı ndan hazırlan ıp yöneti len yurtsever halk hareketi, bi rkaç 
gün içinde bütün memleketi sardı ve nazilerin devlet yönetimin i  içerden 
ele almalar ın ı  önledi. Bu durum karşısında Hitler, faşist Almanya'n ın 
askeri makinesini harekete geçirmek zorunda kaldı ve ancak bu suretle 
Avusturya'n ın  bağı msızl ığını ve Avusturya devletin i ortadan ka ld ı rd ı .  

Faşist barbarl ığ ın ın  bu korkunç zulüm dönemin in ve i kinci Dünya Har
binin başlangıcında, Avusturya 'n ın  kızı l-beyaz-kızı l bayrağını  ve işçi hare
keti nin kız ı l  bayrağın ı  yalnız Komün ist Partisi el i nden bırakmadı .  Alman 
faşistleri n in  daha Avusturya'ya g irişlerin in sabahında, Parti, ha lka şu ta rih-
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sel çağrıda bulundu : «Savaş devam ediyor! Ozgür, bağımsız Avusturya, 
kend i  güclerine ve dünya barış cephesin in yard ımına dayanarak  yeniden 
kuru lacaktı r !  .. Komünistler, 1938 yı l ında, işçi s ın ıfı ile bütün demokratik 
ve yurtsever gücleri bi rleşmeye çağıran manifestleri nde şu andı tekrar
l ıyorlard ı :  «Bütün hayatım ızı, Avusturya'n ın  kurtuluşu, ha lkı mızın mutlu, 
haysiyetl i ,  özgür ve barış içinde yaşaması uğrundaki savaşa hasretmiş 
bulunuyoruz ! .. 

Partimiz Merkez Komitesi üyelerinden yarısı, b in lerce Komünistle bir
l i kte, bu and ı  yerine getirirken toplama kampları nda, ajitasyondan, sabo
tajiara ve geri l la savaşlarına kadar karşıkoyma hareketin in çeşitli müca
dele şeki l lerinde savaşarak can verdiler. Avustu rya'da karşıkoyma hareketi 
güç şartlar içinde gel işiyordu. Çünkü, Alman faşizmi halk ın büyük bir kıs
mın ı  a ldatmaya muvaffak o lmuştu. Sosyal demokratların uzun y ı l lar 
boyunca tekrarlad ıkları «Büyük Almanya» fikri, halk üzerinde bir hayli 
etk i l i  o lmuştu. Hitler tarafından organize edi len sözde «ha l k  referandumu» 
sırasında, sağcı sosyal istlerin «Büyük Almanya» c ı  l ideri Karl Rener, zorla 
kabul ettirilen «anşlus .. u sevinçle tasvip ettiğ in i  bi ld i rd i .  Fakat, zaman 
geçtikçe Alman faşist egemenliğine karşıkoyma hareketi genişledi ve 
Alman faşist d iktatörlüğünün baskısı arttıkça Avusturya halk ın ın uyuşturu-

' Ian mi l l i  b i l inci uyandı .  
Karşıkoyma hareketine katı lan komünistler, sosyalistler, katol ikler ve 

d iğer yurtseverler, Avl!stu rya'nın kurtu luşunda, devletsel ve u lusal bağ ım
sızl ığ ına kavuşmasında öneml i  b ir  ro l  aynadı la r. Avusturya, Sovyet Or
dusu'nun ve müttefiklerin in  yard ım ı  ile kurtulmuş oldu. 

HATO'nun emperyalist plônlarına karşı 

Sovyet Ordusu, 1 945 yı l ı  Nisan ın ın  i l k  gün lerinde Viyanayı kurtardı ve 
bağımsız demokratik Avusturya Cumhuriyeti 21 N isa nda i lôn edi ldi .  Kuru
lan geçici hükümette Komparti üç bakonla temsi l edi ldi .  

Burjuvazi gücsüzdü, devlet hiçbir iş  yapm ıyordu. Nazi idareci ler kaç
mış lard ı .  Memlekette hüküm süren ekonomik kaos, Birinci Dünya Harbin
den sonraki durumdan kat kat büyüktü. 

Bu durum karşısında Komünist Partisi, politik bakımdan kuvvetlenm iş 
olan bir l ik hal indeki işçi sınıfın ın  yönetiminde bütün halk ın demokratik 
bir l iğ in i  sağlayarak, ekonomiyi işler hale getirmek ve demokratik bir  dev
let kurmak için bütün kuvvetlerin i  seferber etmek amacını  güdüyordu. 
Çok geçmeden, demokratik güclerin b irl iğ in i  sağ lamak ve nispeten barış 
içinde sosyal izme geçmek için reel olanaklar bel ird i .  

lôkin, Amerikal ı larla ıngi l izlerin Avusturya'nın i ç  işlerindeki etkileri art
maya başlayınca bu pol iti k durum çabucak değişti. Amerikan emperya
l izmi  tarafından yürütülen «soğuk harb .. in bel irtileri ortaya çıktı. Ha lk  
Partisi ve  özellikle Sosyalist Partisi, Mill i  Konsey seçimleri yapılmazsa 
geçici hükümetten çeki leceklerin i  söylemeye başladı lar. Halbuk i  halk ın 
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büyük çoğun luğu henüz foşist ideolojis inin etkilerinden sıyrı lmış deği ld i .  
Komünist Portisi, memleketin bölünmesini önlemek iç in (zira Avusturya 
dört işga l  bölgesine ayrı lmıştı) bu şartı kabul etti. 

Kasım 1945'te yapı lan birinci Mi l l i  Konsey seçimleri sırasında, Nasyo
na l  Sosya lizmin Sovyetler Birliğine ve komünizme karşı zehiri hôlô ekiliydi, 
buna anti-sovyet propagandasın ı n  yeni dozu da i lône edilmişti, bu yüzden 
Komünist Partisi oyların ancak yüzde S' ini alabi ldi. Anti-komünizm propa
gandası Sosyalist Partisi tarafından en yoğun bir şeki lde yapıldığ ı halde, 
bu, ona da bir fayda sağlamadı .  Neticede oyların mutlak coğunluğunu 
burjuva Halk Partisi kazandı .  Bu suretle de, Avusturya'nın i lerici gelişme 
ufukları kapatı lmış oldu. 

Halk Partisiyle Sosyalist Partisinin kurdukları koalisyon hükümet, Avus
turya'da kapitalist i l işki leri n yeniden kurulup kuvvetlenmesi yolunu açtı. 
Memlekete dolu dizg in  g i ren Ameri kan kapita l in in  bu işte geniş yard ımı  
o ldu.  Döndürü len döviz anaforları içinde yoksul ha lk ın  biri ktirdiği paralar 
da eriyip gitti. Avusturya parasın ın maksatlı bir  şeki lde değerin in  düşürül
mesi  sonucunda emekçilerin ayl ı k  ve ücretleri n in al ım kabiliyetleri gitgide 
azaldı. Sosyalist Partisi yöneticjJeri, Cumhuriyetin tarihinde ikinci defa 
olarak Avusturya'n ın sosyalizme geçişin i  önlemiş oldular. 

Olkenin gelecekteki kaderi üzerinde çetin politik tartışmalar oluyordu. 
Avusturya'da kopitalizmin kuvvetlenmesi, Amerikan emperyal izminin, mem
leketi «Doğuya korşı bir köprübaşı» hal ine getirme niyetlerine sıkı sıkıya 
bağlı idi .  Her ik i  koal isyon partisi ta rafından desteklenen bu politika 
devlet antlaşmosın ın ve işgal orduların ın  çeki lmesiyle i lg i l i  antlaşmanın 
imzalanmasını daima güçleştirmiştir. 

Bu dönem içinde Partimizin ödevi, işçi s ınıf ın ın soyu lmasına karşı, sosyal 
kazanım ve hakların ın  genişleti lmesi uğrunda mücadele etmekti. Ekim 
19S0'deki yığ ı nsal grev, bu mücadelenin en yüksek aşaması olmuştu. 

Memleketimizin, Amerikan emperyal izminin NATO blokuna soku lmasına 
karşı savoşan tek örgütlü kuvvet, Komünist Parti siydi. Partimiz şu görüş
teydi :  Avusturya 'nın özgürlük  ve bağımsızl ığı ve Amerikan blokundan kur
tuluşu, a ncak politik karar temeline dayan ı larak  sağ lanabi l ir. Avustur
ya'nın tarafsızl ığını istemek mümkün olan tek politik kara rdı .  I l k  zaman
larda, öteki iki parti, özel l ikle Sosya list Partisi, bu isteğe kayıtsız-şartsız 
karşı idi ler ve Komünist Partisini devlete ihanetle itham ediyorlard ı .  Onlara 
göre, tarofsız olmaktansa, yurdumuzun işgal durumunun devam etmesi 
daha iyi idi. 

Ne var ki, tarafsızl ı k  fikri, koa lisyon partileri tarafı ndan reddedi ldiği 
ha lde, politik ta rtışmalarda halk ta rafından tasviple karşılanıyordu. Sov
yetler Birliği, Avustu rya'nın daimi tarafsızlığı temeli üzerinde bir devlet 
antlaşması yapı lmasını  teklif ettiği zaman, koa lisyon partileri, gerçek 
niyetlerini açığa vurmadan bu teklifi reddedecek durumda değildi ler. Ve 
Avusturya devlet a ntlaşması, 1 S  Mayıs 19S5'te Viyana'daki Belvedere 
sarayında i mzalandı, ha lk  ta rafından da sevinçle karşı landı. 
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Devlet antlaşmasının imzalanmasından sonra olayların gelişmesi 
Devlet antlaşmasın ın imzalanmasından sonra, çok geçmeden Partimiz  

yeni  güçlüklerle karşı laştı. Sovyetler Birl iği Komünist Partis in in XX Kongre
sinde dogmatizmin ve kişi l iği putlaştırma olayın ın eleştiri lmesi, burjuva 
Avustu rya Halk P� rtisinde (AHP) ve özel l i kle Avusturya Sosya l ist Partis inde 
(ASP) Komünist Partisi içi ne yeni revizyonizm fikirleri sokarak onu içerden 
çökertme ümitleri yarattı. Ve bu a landa bazı çabalar sarfetti ler. Komşu 
Macaristanda başlayan ve Sovyet askeri bir l i klerin in yardımı ile yok edilen 
karşı-devrim ayaklanması s ırasında da, Komünist Partisi içinde "çözü lme .. 
an ın ın  geldiği haya line kapı ldı lar. Bizim Partimizde de, gerek Partiye, 
gerekse Sovyetler Birl iğine ola n güveni sarsmaya ça l ışan bazı kimseler 
va rdı .  Avusturya Komün ist Partisi, düşman revizyonist ideoloj is in in safla
rına sızmasına karşı gereken tedbirleri a ld ı .  Bu mücadele s ı rası nda örgütçe 
zayıf lamış olmasına rağmen, fikri -politik bir l iğini korudu. SBKP XX Kongre
s in in fiki rleri onun da benimsediği fikirler hal in i  a ldı .  

1957 yı l ında toplanan AKP XVii Kongresinde bütün parti örgütleri. Parti 
yönetimin in enternasyonal ist anti-revizyon ist tutumunu destekledi ler. Reviz
yonist görüşleri destekleyen iki Merkez Komitesi üyesi, izole ed i l ip  Partiden 
çıkarı ld ı lar. Durumu gözden geçiren Yohan Koplenig yoldaş, bizim parti
mizin de dogmatik hataları ortadan kald ırması gerektiğini beli rtti. Fakat 
o s ı rada en büyük tehl ike revizyonizmden geliyordu. Parti Kongresi tara
fından teklif edi len ve Avusturya'nın sosya lizme geçiş yolunu gösteren 
"Program prensipleri .. tasarısı, kesin redaksiyondan geçi ri l i p  bir yıl sonra 
kabul  edi ldi .  Bu prensipler, Parti nin 1 945 yı l ındaki barış yolu ile sosya
l izme geçiş prensiplerine belirl i  ölçüde bağlı idi .  Bu su rette, di kkatler, 
değiş ik şartlarda da Avustu rya'n ın sosya lizme barış yolu ile geçmesi im
kônlarına çeki lmiş  bu lunuyordu.  

Revizyon istlerle tartışmalara, 1961 yı l ı nda toplanan XVi i i  Kongrede de 
devam edi ld i .  Parti, tek cephe polit ikasının, ASP i le i lişk i lerin ve sosya
l izme barış yolu i le geçişin yanl ış yorumlanması gibi eğ i l im lere, kısacası 
revizyonizme karşı tekrar cephe a lmak zoru nda kaldı. Parti Kongresinin 
kara rında, bazı parti fonksiyonerleri nin i leri sürdükleri görüşlerin, Komü
nist Parti sini müstaki l  b ir  kuwet ola rak ortadan kaldırma sonucunu doğu
racağı  belirti l iyordu. 

Dünyada meydana gelmekte olan çeşit değişimler, AKP' ini , 1965 yı l ı nda 
toplanan XiX Kongresinde, öteki partiler gibi ,  güdeceği politik doğrultu 
ile i lg i l i  bazı sonuçlara u laştırd ı .  Bu sonuçlar, Partide yapı lan açık ve uzun 
sürel i  tartışmalardan sonra kabul edi len "Perspektif tezleri •• nde di le geldi .  
Tezlerde, Pa rti nin yakın gelecekteki ödevleri bel i rti lmiş, barış yolu  i le, yani 
vata ndaş harbi yapı lmadan sosya lizme geçiş yeniden ortaya konmuştu. 
Dünya Sosya l ist sistem inin kurulması ve kuvvetlenmesi sonucunda dünya 
kuvvet oranında meydana gelen değişi kl ik, barış yolu  i le sosya lizme geçişe 
olanaklar sağl ıyordu. Fakat, Parti barış yolunu seçmiş olmasına rağmen, 
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bu, sosyalizme mutlaka barış yolu i le geçi leceğin i  garanti a ltına a lamazdı .  
Parti, kapital in egemenl iğ in i  dara ltma amaçlarına aşama aşama u laş ı l 
mas ı  iç in ,  s ın ı f  savaşın ın  çeşitli biçim lerde devam ettiri lmesini i stiyordu.  
Zira sosyalizme geçme ödevi, a ncak, sömürücü sın ıf ları n  şiddetl i d i renişine 
karşı savaşmakla gerçekleşti ri lebi l i rd i .  

Kırk yı ldan fazla bir  zamandan beri Parti n in  başında bu lunan ,  bütün 
hayat ve enerj is ini fedakarca işçi sınıfına ve AKP'ne hasretmiş olan Yohan 
Koplenig yoldaş, fazla yaşl ı l ığ ı  dolayısiyle Parti Başkan l ığı  ve Politbüro 
üyel iği ödevlerinden serbest bırakı lmasını  rica etti . AKP Başkan l ığ ına 
oybirl iği i le Frants Muri ,  onursal Başkanl ığa da Koplenig yoldaşlar seçi l 
d i ler. Parti yönetimin in  gençleşti ri lmesi a macıyle birçok yaşl ı  yoldaş, Mer
kez Komitesi ndeki yerleri n i  Part inin genç üyelerine bıraktı lar. 

1966 yıl ında, Mi l l i  Kansey seçimlerinden önce, çeşitli görüşler arasında 
kompromi yapı larak, 25 seçim bölgesi nden yalnız birinde Parti adayın ı n  
seçime gi rmesi, öteki bölgelerde ASP adaylarına oy  veri lmesi kararlaştı
rı ld ı .  Bu seçim önü kararı i le, burjuva AHP' ini oyların çoğun luğundan 
yoksun b ı rakma amacı güdü ıüyordu. Bu karar konkre şartlara dayanıyor ve 
ya ln ız bir seçim içi n  geçerli bulunuyordu. Fakat seçi mler bekled iğimiz 
sonucu vermed i. Fabrikatörlerin partis i  olan AHP i le yürüttüğü koa l isyon 
politikası s ırasında gözden düşen ASP 1 00 bin oy kaybetti ve burjuva AHP, 
tek Partili hükümet kurdu.  

AKP'n in  XiX Kongresi nden beri Avustu rya'da, dünyanın her yeri ndeki 
gibi derin değiş ik l ikler oldu. Ulus lara rası duru mdaki gergin l i k, harp kor
kusu, s i ıahlanma yarışı azaımıyar, aksine a rtıyor Emperyalist devletler, 
mi l l i  ku rtu luş hareketine karşı yürüttükleri harplerle birl i kte, genç bağımsız 
devletlere ve sosya l ist ü lkelere pol it ik ve psikoloj ik s ızma metotları hazır
lamışla rdır. Bu metotları uygu larken, muazzam para kaynaklarına ve en 
modern tekniğe (yığ ınsa l  haberleşme araçlarına, radyo ve televizyona) 
dayanmaktad ı rlar. Fakat öte yandan da, son yı l larda Avusturya'yı da 
kısmen sarsmış olan döviz bunal ımları, ekonomik depresyonlar "örgütlü 
ka pita l izm» efsanesini tuzla buz etmiş ve ha lk  yığ ın ları arasında güvensiz
l iği artı r.mıştı r. 

Son za manlarda, Avrupa paza rında, şiddetlenen rekabet şartları içinde 
kapita l in  kuvvetlenmekte a rtmakta olduğu görülmektedir. Bu durum, bur
juva Halk Partis in in  i ktidarda bulunduğu Avusturya'da devletleşti ri lm iş  
büyük sanayi sektörüne saldır ı lar ın artmasına (fabrikaların kapatı lmasına, 
işsiz sayı s ın ın  a rtmasına), ekonomi mizin yabancı kapitale, öncel ikle Batı 
Almanya kapita l ine gitgide daha fazla tabi olmasına (yabancı kapita l in  
özel l ik le devlet/eştiri lmiş  işletmelere katı lmasına) ve işçi sı nıfı n ın  sosya l 
polit ik hakla rını  kısıtlamak i ç i n  gerici çevrelerin harekete geçmesine yol 
açmaktad ı r. 

Bu eği l im ler, ASP yönetici leri n i  kendi lerine düşen ödevin ne olduğunu 
düşünmeye sevketmemiştir. Ta m tersine, bunlar, Avusturya Marksizmin in 
son kal ıntı larından, s ınıf savaşı ndan ve sosyal ist fikirlerd'lln tamamiyle 
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vazgeçerek, Sosya l ist Partiyi bir l i beral parti ha l ine getirmektedi rier. 
ASP'n in 1 968 y ı l ında yapı lan son kongresinde, kapita l izmle b irleşmeyi , 
büyük kapitale memlekette hiçbir engelle karşı laşmadan gelişme hakkı 
veri lmesini, işverenlerin kapital yatır ımından sağladık ları kôrla rın a rtırı l
masını, sanayi gelişmesine sosyal i lerlemeye kıyasla büyük i mtiyazlara 
sahip olmasını ve sosyal kazan ım ları n  en yakın bir gelecekte dondurul
masını öngören bir ekonomi programı  kabul edi lmiştir. Emekle kapital 
a rasında dostluk hüküm sürdüğünü iddia eden burjuva i deoloj isi ,  bu 
uyuşturucu uydurmasiyle işçi s ın ıf ını işverenlerin saldırı larına karşı müca
deleden vazgeçirmek hedefin i  gütmektedi r. 

XX Kongres in i  1 969 yı l ında yapacak olan Partimiz, gelişmesin in bu yeni 
aşamasından gereken sonuçları ç ıkaracaktı r. Sın ıfsal çelişki lerin sürüp 
g ideceğin i  ve ideoloj i k  engel leri yıka rak  aşacağını  bilen AKP, işçi sı nıfı 
a rasında l iberal burjuva ideolojis in in yayı lmasına karşı mücadele edecek
tir. Fakat onun, kapita l i n  sosyal ve polit ik a lanlardaki  saldırı larına karşı 
koymak, daha karmaşık şartlar içinde amaçları aşama aşama gerçekleş
tirmek için sosyal ist işçiler ve hiçbir part in in üyesi olmayan emekçilerle 
ortak savaş biçimleri üzerinde yen iden düşünmesi gerekiyor. Avusturya'yı 
da kapsamına a lan b i l imsel-tekn i k  devrim, kapitalist devletler a rasında 
da çel işki leri artırmakta ve parti n in önüne yeni b ir  problem olarak d ik i lm iş 
bulunmaktadı r. Ve en n ihayet şu ödev partimiz in önünde durmaktad ı r :  
Marksizm-lenin izmin temel prensiplerine ve X iX Kongreni n  kararlarına 
dayanarak, a rtı k tamamiyle gereksiz, gayri tabii ve tehl ikel i  bir hale gelen 
kapital izmin yerine sosya l izmin geçmesi f ikrini işçi s ın ıfına tamamiyle 
benimsetmek. Bu değ işikl ik, aynı zamanda devrim yolu olan barış yolu i le 
gerçekleşmelidir. 

* 

1 918  yı l ındaki büyük çatışmalar s ırasında doğan, 1 934'tteki s i lôhl ı  müca
delede büyüyüp güçlenen Partimiz, ömrünün bu 50 yı l ında başarı ların 
sevincin i  tatmış, yenilgi lerin çi lesi ni çekmiştir. O, çeşitli koşullar  içinde 
mücadele etmiştir. Derin bir g iz l i l ik  içinde çal ışmış, parlamento kürsüsün
den gür sesi ni yükseltmiş, s i lôhl ı  aksiyonlar do dahi l, güdü yığ ın  hareket
leri örgütlemişti r. Avusturya'ya özgü şartlara uygun olarak  yürüttüğ

'
ü müca

delesin i  daima aktif enternasyonal izmle bağla mışt ır. Sovyetler Birl iğ in in ,  
dünya sosyal ist sistemin in varl ığı, gücü ve başarı ları sayesinde barış yolu  
i le  sosya lizme geçiş şiarını ortaya atmıştır. Parti, reformizm ve sekterliğe 
saflarında yaşama hakkı vermemek suretiyle güdenmiştir. 

Partimiz, sayıca fazla olmamasına rağmen, bütün önemli politik mese
leierin çözümünde daima g irişim i  e l inde bulundurmuştur. Avusturya Komü
nistleri, m i l l i  ve enternasyonal tecrübelerine dayanarak en yakın ve daha 
uzak ödevlerini belirlemektedirier. Bu a rada onlar, fabrikalarda ve diğer 
yerlerde kendi  itibarıarından faydalanmaktadırlar. Bu itibar, Partiyi tek 
başına mücadele etmekten kurtaracak, yeni bir hareket birl iğine u laş

'


t ırocaktı r. 
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Ideoloji mücadelesi 

Bilimsel dünya görüşü ansiklopedisi 

Frederik Engels'in ııARti·Oüring)J adlı eseri 90 yıldır aynı 
canlılıkla mücadelesine devam ediyor 

irving Nivins 

Vladimir  "iç Lenin, .. Anti-Düring»i .. I nsanı şaşırtacak derecede özlü ve 
öğretici b ir  kitap» olara k  nitelemiş ve devamla şöyle demişti r :  «Bu eserde, 
felsefenin, tabiat b i l im in in  ve sosyal b i l imlerin en önemli konuları i nce
lenmiştir.» 

F. Engelsin bu kitabında, Marksizmi n  üç temel taşı olan felsefe, ekonomi 
politik ve sosyal izm, ayrı bölümler hal inde ele a l ınıp, karşı lıklı bağlantıları 
içinde gözden geçirilmektedir, 

«Anti-Düring» i l k  defa 1 878 yı l ında, Lôypzig'de kitap hal inde yayın landı 
ve kısa zamanda i lerici işçiler a rasında en fazla okunan b ir  eser ha l ine 
geldi, proletarya ideolojis inin gerçek bir ansiklopedisi değerini kazandı .  
O zamandan beri dünyada çeşitli d i l lerde aral ıksız olarak yayın lanıp okun
maktadır. 

«Burjuvazin in  kel lesine fırlatı lmış güllelerin en müthişi olan «Kapita l .. 
den sonra yazı lan «Anti-Düring», i l k  satırından son kel imesine kadar, b ir  
bütün hal indeki, a henkli ve a la bi ldiğine b i l imsel Marksizm teorisini ,  önce
l ikle küçük burjuva özüne uygun türlü türlü felsefi, ekonomik ve politik 
fikir, görüş ve an layışlarda n  meydana gelen karmakarışık eklektik felse
feyle  çürütme yeltenişlerine karşı ama nsız mücadele d inamizmiyle yüklü
dür. Bu kitapta, küçük burjuva ideologu E. Düring ve Alman sosyal demok
rasisindeki taraftarları şiddetle eleşti ri lmektedi r. Engels, Düring'le sadece 
tartışmakla yetinmemekte, aynı zamanda, Marks'ın ve kendisi n i n  yı l larca 
emek sarfederek meydana getirdikleri öğretinin, felsefe, ekonomi politik 
ve b i l imsel sosya lizmin bir bütün halinde kaynaştıkları öğretinin, proletar
yanın yegône güveni l i r  fikir si lôhı olan Marksizm öğretis in in temel görüş
lerin i  sistemli bir şekilde aydınlatmaktadır. 

Şüphesiz ki, bu 90 yıl iç inde hayatta büyük i lerlemeler olmuş, birçok 
yeni problemler ortay açıkmıştır. Lenin,  Marksist-leninistler, bütün kardeş 
Marksist partiler, proletaryanın yüce b i l imin i ,  zemi n  ve zamanın konkre 
şartlarına göre gel iştirmişlerdir  ve geliştirmektedirler. Fakat, Engels' i n  bu 
kitabında, reformizme, anarşizme ve küçük burjuva «devrimcil iğ i»nin diğer 
çeşitlerine. materya list diyalektiği ve b i l imsel sosya l izmi bayağııaştırma 
ve basitleştirme çabalarına karşı ortaya konan temel deli l ler bütün canl ı lı-
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{ıın ı  korumaktadır. «Anti-Düri ng», Marksizmin  dayanoklarını yıkma yelte
n işlerine karşı, b i l imsel dünya görüşünü savunmak ve geliştirmek için 
s isteml i  ve prensipl i  bir mücadele yürütmüştür. Onun ası l  a macı da budur. 

Marksizmin bilimsel karakteri 

Düring' in  «sistem kurucu .. b i r  öğreti yaratma eğ i l i mleri n i n  temelsizliğ in i  
ıspat eden Engels, ayn ı  zamanda, gerçekten b i l imsel materyalist dünya 
görüşünün sağlam dayanak noktaları olan en önemli f ik irleri ayd ın l ığa 
kavuşturmaktadır. 

Düring, «her b i lg i  ve i radenin prensipleri .. ni kapsayan yeni  bir felsefi 
sistem yaratmak iddiasındayd ı .  Ona göre bu sistem, materyal ist temellere 
dayanan «tabi i  bir sistem .. di, «hayatın felsefesi .. ydi. Gerçekte Düring' in 
fi lozof/uğu, türlü öğretilerden ve bu a rada idealizm felsefesinden devşir i l
miş b i rb irine zıt hükümleri n rasgele b ir  a raya geti ri lmesinden başka bir 
şey değ i ld i .  

Marksizmin yaratıcı ları, kendi lerin in  meydana getirdi kleri bi l imsel işçi 
s ınıfı ideoloj is in in prensiplerine sadakate büyük bir önem veriyorlardı ve 
bu prensiplere ihanet edenleri yahutta geçici çı ka rlara uyarak teori ve 
politikan ın  temel meselelerinde uyuşma yoluna sapanları sistemli bir ten
kide tôbi tutuyorlard ı .  Gota programında bi l imsel sosya lizmden uzaklaşma 
karşıs ında Karl Marks'ı n  bu programa karşı olumsuz tutumu hatırlardadır. 
Düring' in felsefi eklektisizm in i  ve Alman sosyal demokrasisi içinde i. Most 
gibi  savunucuların ın  tutumunu, F. Engels de aynı şekilde sert eleştirme
lerle karşı lamış  ve şöyle demişti r :  «Tabiat ve i nsanl ık, prensiplere göre 
hareket etmez. Bunun tam tersi, prensipler, tabiata ve tarihe uygun olduğu 
derecede doğrudur. Nesne (şey) hakkındaki yekône materya l ist an layış 
budur. Düring' in  görüşü, bunun tam zıddıdır ve bu an layış ideal istiktir, 
gerçeği başaşağı çevi rmekte ve gerçek dünyayı düşünceler, çok eskiden, 
daha dünyadan önce mevcut şemolar, hayaletler veya kategoriler üzerine 
kurmaktadır  ... 

Felsefede i ki doğrultunun, ik i  partin i n  - materyal ist ve ideal istik ola rak
açıkça görülmesi lüzumunu bel i rten Engelsi n bu tal imatın ı  çağımız ın 
ideoloj i mücadelesi şartlarında daima gözönünde bulundurmak son dere
cede önemlidir. V. ı. lenin, idealizmle materyalizm a rasındaki karşıtlığı 
ortadan kaldırd ıkları n ı  iddia eden Mahistlerle yaptığı tartışmalar s ı ra
sında, felsefen in  temel meselesi n in  «Anti-Düring . .  teki çözümünü,  b i r  çok 
defa gerçek bi l imsel l iğe örnek olara k  göstermiş ve bunda objektivizmle 
parti prensiplerin in  kaynaştığın ı  bel i rtmiştir. 

Batıda, felsefede iki partin in  varl ığı türlü şekil ler altında i nkôr o lun
makta ve bunlar a rasındaki mücadelenin  geçmişte kaldığı, zamanımız 
şartla rına uymadığı iddia edi lmektedi r. Neopozitivizm, neoreal izm, kritik 
realizm ve diğer bazı felsefi a kım lar ın taraftarları bu g ibi görüşleri savun
maktadı rlar. 
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Bi limsel ilerleme, s ın ıf  ve devrim savaşı, ta rihin g id işatı materya l izmin 
çağdaş biçimi olan Marksizm-leninizm felsefesinin doğruluğunu şüphe 
götürme� bir şekilde ortaya koymuşlard ı r. Buna rağmen idealizm a kım ın ın  
bi rçok fi lozofu, bi l imsel i lerlemeyi de kendi mevzi/erine uydurmaya çal ışa
rak, durumları n ı  savunmaya çabalamaktadırlar. Ote yandan, XX yüzyı l ın  
idea l izm felsefesinde i rasyonal ak ım ın  şu veya bu biçimi da ima varl ığ ın ı  
korumuştur, kapitalist toplumun fikri hayatı üzerindeki etkisi bir hayli 
kuvvetl idir ve durmadan anti-materyalist yönde sa ld ı rı larda bulunmaktad ı r. 
«Hayat felsefesi .. ve onun değişik şekilleri olan ekzistansiya l izm, pragma
tizm, neotomizm, diyalekti k «teoloji .. v.b. bunlardandır. 

Bu yüzden, idea l izm ve burjuva ideolojisiyle, ne biçimde bel i rirlerse 
belirsi nler, çetin bir mücadele yürütmenin gerekli olduğu hakkında «Anti
Düring .. te varı lan temel sonuçlardan biri, bugün de bütün önemin i  koru
maktad ı r. 

Atom kuwetine hôkim olan, uzayın sonsuzlukla rına g i ren, enformasyon 
verme ve işleme kanunları n ı  keşfeden, hayattaki olayların nedenlerin i  
öğrenen X X  yüzyı l  bi l i mi, tabiat bi l imiyle materya l ist diyalektik arasındaki 
birl iğin her yönden kuvvetlenmesinin kaçını lmazl ığ ı  hakkında ortaya koy
duğu teşhisi doğrulCımıştır. Engels, tabiat bi l imine ve felsefe ta rihine ait 
y ığın y ığın del i l i  tahl i l  ettikten sonra şu sonuca varmaktadır :  çağdaş 
bi l imin ve toplumsal pratiğin gelişme seviyesine uyan tek felsefe, diya
lektik materyal izmdir. 

«Anti-Düring .. yazarı şöyle diyor: «Insan, tabiat bi l imin in yığmış olduğu 
delil lerin zoru i le tabiatı d iyalektik anla maya varabi l i r. Fakat, tabiat 
bil imi deli l lerin in  diyalekti k karakterini d iyalektik düşünüm kanunlariyle 
anlamaya çalışırsa, buna daha kısa yoldan u laşır. Tabiat bi l imi  şimdi o 
derecede i lerlemiştir ki, artık diyalektik genelleştirme kaçın ı lmaz bir  hal  
a lmıştır ... XX yüzyı l ın  başlangıcında, tabii bi l imierin gel işme sonuçlar ın ı  
lenin genelleştirmiştir. Bugün Marksizmin bi l imsel l iğini,  bi l imsel-teknik 
devrim çağında yalnız tabiat bi l iminin gelişmesi deği l, aynı zamanda ve 
öncel ikle tarihi toplumsal mücadele pratiği doğrulamaktad ı r :  Sosya lizm 
sistemin in ve anti-emperyalist güclerin zaferleri, emperyalizm cephesin in 
zayıflaması, işçi s ın ıfı n ın  ideolojis ini  bozmaya kal kışanların yenilgisi Mark
sizmin bi l imsel l iğini  ıspat etmektedir. 

Marksizmin a la bi ldiğine bi l imsel olduğunu, onun toplumu devrim le  yeni
baştan kurma yollarına dair  kanunlarla i lg i l i  öğretisi açıkça ortaya koy
maktadır. «Anti-Düring .. te, s ın ıflı toplumun bel irmesinden sosyal ist toplum 
kurulucu luğuna kadar toplumsal gelişmenin en önemli  meseleleri son 
derecede parlak bir şekilde aydınlatı lmaktadı r. 

Marksizm in  çıkış noktası şudur :  «Bütün toplumsal ve politik değişim
lerin i l k  sebeplerini i nsanların  başla rı nda ve ebedi doğruluk  ve adalet 
hakkındaki artan bi l inçlerinde değil, üretim ve ticaret usullerin in  değiş
mesinde aramalıyız ; bunlar, felsefede değ il, şu veya bu devrin ekonomi
s inde aranmal ıd ır  ... 
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Tarih hakkındaki materyalist görüş, toplum ve i nsanla i lgil i  görüşlerde 
idealizmin egemenliğine son vermiş, sosyolojiyi gerçek bir bi l im  hal ine 
getirmiştir. Çağdaş sınıfl ı toplumun kökenlerinin materyalist görüşle izahı. 
Düring'in, bütün reel toplumsal i l işkiler sisteminden tamamiyle koparak 
ele a ldığı Robensoniyada görüşlerine ağır bir darbe indirmiştir. Onun 
teorisi, toplumu, aralarında objektif toplumsal bağlar bulunmayan, bir
birinden tecrit edilmiş bireyler yığ ın ı  olarak tesvir etmektedir. Bu teoriye 
göre, toplumda bireyler arasında beliren bağlar ve ilişkiler sadece manevi
hukuki karakterdedir. 

F. Engels, Düring'in Robensoniyadasını  eleştirirken, sömürücüler toplu
munda sınıfdışı, soyut bireylerin bulunmadığını  bel irtmektedir. Bu yüzden, 
toplumsal değişimlerin a maçların ı  ve bu değ işim leri yapacak a raçları 
göstermek görevini üzerine alan her bil imsel sosyal teori, her şeyden önce, 
birinci, top lum hayatında oblektif maddi şartların önceliğini, ikinci, sınıf
ların ve çeşitli, bu arada birbirine zıt sınıfsal çıkarların varl ığ ını  kabul 
etmek zorundadır. 

Bazı çağdaş teorisyenler, Marksizmin sınıfsal, ideoloj ik  karakterini tanı
manın onun bi l imsel liği i le bağdaşamıyacağını  ıspat etmeye ça lışmakta
d ırlar. Onlara göre, dış dünyayı objektif olarak  kavramlar sistemi halinde 
yansıtan bi l imden farklı olarak ideoloji, belirli sosyal grupların çıkarlarını 
(bu çıkarlar gerçekle çelişme halinde olsalar dahi) savunmak ve esaslan
dırmakla görevl idir. Kişilere, sosyal grup ve sınıflara sosyal yön verme 
aracı olan ideolojinin çağımızda önemini kaybettiğini  iddia eden bu 
teorisyenler, toplumsal hayatın ve sosyal bil imlerin «deideolojizasyonu» 
tezini savunmakta, insanlar a rasındaki toplumsal i lişki l erin «gerçekten 
bi l imsel .. , «objektif .. usul lerle organize edi l ip  yönetilmesi gerektiğini i leri 
sürmektedirler. 

Halbuki, .. Anti-Düring» kitabının yazı ldığı çağda olduğu g ibi şimdi de 
Ideolojik faktörler, güc ve önemlerinden hiçbir şey kaybetmemişlerdir. 
Dünyada, insan ın  insanı  sömürmesine dayanan il işkilerin ortadan kaldırıl
ması, bu i lişkilerin doğurduğu sosyal ve ulusal eşitsizliğin yok edilmesi 
uğrunda, barış, demokrasi, sosyalizm için ve burjuva ideolojisine karşı 
mücadele devam ettiğ i sürece, i lerici güderin, bu mücadelenin ödevlerini 
belirleyen, kendi çıkarlarını dile getiren ve son a macı gösteren programa 
ihtiyaçları olacaktır. Böyle bır ioeoloji program ını n  bilimsel temeli Mark
sizmdir. Çünkü işçi sınıfının tarihsel rolünü bilimsel olarak aydınlatan, bu 
sın ıfa, toplum hayatı hakkında bi l imsel bi lgi ler vererek politik yön gösteren 
tek öğreti Marksizmdir. 

Engels, bil imsel likle işçi sınıf ideoloj isin in  Marksizmde organik bir şekilde 
birleşip kaynaştığını «Anti -Düring»in bi rçok yerinde izah etmektedir. Bi l im
sel  sosyalizm kurucularından öncekiler, kendi görüşleriyle konkre tarihsel 
şartlar a rasındaki bağları kavrıyamamışlar ve bu görüşleri zamandışı mut
lak gerçekler düzeyine yükseltmişlerdi. Buna karşılık, kendi çağlarının top
lumunu objektif tahl i lden geçiren Marks ve Engelsin dayanak noktaları, . 
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işte bu tahli llerdi .  Engels şöyle diyordu : «Zamanımızın sosyal izmi, muhte
vası bakımından, her şeyden önce, b ir  taraftan bugünkü toplumda mü lk  
sahipleriyle mülksüzler, burjuva i le  ücretli işçiler a rasında hüküm süren 
s ın ıfsal çel işmelerin, öte yandan da üretimde hüküm süren anarşin i n  i nce
lenmesin in  bir sonucudur ... Daha sonra da şunları ekliyordu : «Sosyal izmin 
b i l im olabi lmesi iç in i lk önce reel b ir  zemi n  üzerine oturtu lması ıôzımdır ... 

Bu ödev, Marks' ın  i k i  büyük keşfi i le yerine getiri ld i : Tarihi materyal istçe 
an lamak suretiyle, ve, doğrudan artık-değerin keşfi sayesi nde kapital ist 
üretim i n  sırların ı  açıklamak yolu ile ... Bu keşifler sayesinde sosyalizm 
bil im haline geldi. 

Yeni tarihsel şartlar içinde len in  tarafından yürütülen çetin mücadele 
içinde doğru luğu ispat edi len, kardeş komünist ve i şçi partileri tarafından 
gel işti ri l i p  uygulanan Marksizm, zamanımızda dünyanın dört b ir  bucağında 
m i lyonlarca emekçin i n  di kkat ve i lg is in i  çekmektedir. 

Marksizmin devrimci ruhu: Materyalist diyalektik 
Engels, gerçekten devrimci materyal ist d iyalektiğ in  zaferi uğrunda, reel 

uyuşmazlı klara ve reel mücadeleye önem vermeyen Soyut - metafizik teori
ci l iğe karşı çetin bir savaş yürütüyordu. 

Yeri gelmişken şunu da bel i rtel im ki, Marksizmin doğuşundan beri işçi 
s ın ıfın ı n  bi l imsel dünya görüşüne saldırı la rın  a rdı  a rası kes i lmiş deği ld ir. 
Marksizme karşı olanları n  b irçoğu, bu öğretin i n  «dogmatik .. olduğunu 
iddia etmektedi r. Fakat hepsi de, öncel i kle materyal ist d iyalektiğe ve 
toplumsal gelişme kanunları öğ retis ine saldırmaktadır. 

Bunlara göre materyalist diyalekti k .. b i l imsel .. değ i ld i r. Çünkü, sözde, 
mantıki çel işmelere düşmektedi r  ve kanunları pratiğ in  kontrolünden geçer
ken tuzla buz olmaktadır. öte yandan tarihsel materyal izmin ve b i l imsel 
sosyalizm i n  «toplumsal gelişme kanunların ın  otomati k faal iyetine körü 
körüne bir inanış  .. istediğ in i ,  .. i nsanı, onun ihtiyaç ve yetenekleri ni» gözö
nünde bulundurmadığını i leri sürmektedi rler. 

Düring de, diyalektiğe ve tezatların birl iği öğretis ine ş iddetle saldırı
yordu. Onun görüşüne göre - ki ş imdi  bi le burjuva fi lozofla rı a rasında aynı 
görüşle olanlar vardır -, tezatlar (çel işmeler) genell ikle uydurma şeyler
dir. Fakat, bizzati h i  reel hayatın çelişmeler mücadelesi olduğunu ve haya
tın ancak, çel işmeli karakteri göz önünde bulunduru lmak suretiyle anlaşı
labi leceğ in i  Düring anlayacak gücte deği ld i .  

Engels, Düri ng'le tartışmasında, toplumsal çelişmelerin, bir tarihsel 
bütünün çerçevesi i çinde n ispi bir birl ik. meydana getirdi klerin i ,  lôkin bu 
tarihsel geçici birl i k  içinde hepsin in  ayni ralü oynamadıkların ı  ıspat etti. 
Bunlardan bir kısmı i lerici, devrimci, öteki leri gerici, gelişmeyi tutucu rol 
oynar. örneğ in,  kapita l i st üretim sistemi çerçevesi içinde proletarya i le  
burjuvazi n i n  tarihsel geçici, n ispi birl iği böyledi r. 

Fakat, bunların,  kapital ist üretim s istemi şartlarında birbirlerine karşı-
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I ı k l ı  etkide bulunmaları, zaman ım ızda bazı teorisyenlerin iddia etti kleri 
g ibi ,  işçi lerin «kapita l ist sistemle kaynaştı kla rı" a nlamına asla gelmez. Bu 
teorisyenlere göre, gelişmiş kapitalist ülkelerde, sadece bazı sosyal taba
kalar mevcut sistemle kaynaşmazlar. Gençl iğ in bir kısmı, aydın la rın  azın
l ığ ı ,  .. haya l kırı k l ığ ına uğramış", .. bütün umutları n ı  kaybetmiş" o lan ve 
s istem i  .. şiddetle reddeden" «deklôse olmuş unsurlar" bu kaynaşmayan 
sosya l tabakalard ı r. 

Bu görüş, kapital izmin diyalektiğ in i  yanl ış an laman ın, toplumsal geliş
menin perspektiflerin i  belirl eyen çelişmelerin ilerici yanların ı  göremeyiş in  
b i r  sonucudur. Marksizm-leninizm klôsiklerin in  gösterdi kleri ve bütün 
tarihsel g id işatın ıspat ettiği g ibi, işçi s ın ıfı, çel işmelerin i lerici k ısmın ı  
meydana getirir. Kapita lizm, işçileri sömürme temel i  üzeri nde kurulduğu 
için, bu sı nıf, yapısı icabı kapita l izme karşı yönelmiştir. Sömürü, biçim in i  
değiştirir, fakat asl ı n ı ,  özünü kaybetmez. işçi s ın ı f ın ın .. devri mci l iğ in i  gerek
tiren şartları n  ortadan ka lktığ ın ı" i leri süren burjuva teorisyenleri, bir k ıs ım 
gel işmiş kapita l ist ü lkelerde işçilerin maddi durum lar ın ın iyileşmiş olmasın ı  
bu görüşlerine deli l olarok göstermektedi rier. Halbuki bu iyileşme, kapita 
l i zmle .. köklü bir değişme" meydana gelmiş olmasın ı n  değil, proletaryan ın  
yürüttüğü politik ve  ekonomik mücadelenin ve  bi l imsel-tekni k gel işme 
s ı rası nda emek verim l i l iğ i  artış ın ın  bir sonucudur. 

Bir süre önce bi rçok kapitalist ü l kede işçi leri n, güCıü, örgütlü aksiyon
la rı, sosyal problem leri n ve çelişmelerin, hatta bi l imsel-teknik devrimin 
doğurduğu çelişmeleri n gerg in leşip şiddetlenmesi, proletaryan ın  kapital ist 
s istemle kaynaştığı hakkı ndaki idd i ların bi r masa ldan başka bir şey olma
dığın ı  ortaya koymuştur. Toplumsal gelişmeyi daha i leri götürmek iç in 
gerekli maddi şartlar art ık olgunlaşmıştır. Sosya l i lerleme mücadeles in in  
mantığı, kapital izmin devrim yo lu i le ortadan kaldı rı lmasını gerektirmekte
d i r. Bu ödevi, ancak, birleşik ve örgütlü işçi s ın ıfı ,  geniş emekçi tabaka
loriyle ittifak hal inde başarabilir. 

Oktobr Sosya list Devrim in in  zaferinden sonra işçi s ın ıfı ile burjuva ara
s ındaki çel işmeler yeni bir mahiyet a lmış, birbir ine karşıt iki sosya l-ekono
m i k  sistem a rasında bir mücadele hal ine dönüşmüştür. Dünya sosyalist 
s isteminin doğuşundan sonra do, sosyal izm ve onunla ittifak hal inde faal i
yette bulunan a nti -emperyalist gücler, tarihsel sürecin muhtevasına ve 
gel işme yönü üzerine sonuç beli rleyici etki yapmaya başlamış lard ı r. 

Zamanımız ın temel, g lobal çelişmesi, durmadan güclenmekte olon sos
yal izmle tarih in  çökmeye mahkum ettiği  emperyal izm arasındaki çelişme
d i r. Bunu, toplumsal pratik hemen hemen hergün ıspat etmekted i r. çağı 
mız ın  sonuç belirleyici b i r  gücü olarak  g itg ide kuvvetlenmekte olon sosya
l izm, ha lkla ro,  kapitalist köleliği nden dünya çap ında kurtu lman ın  reel 
perspektiflerin i  göstermektedir. Bu olayın ıŞığı a ltında şu gerçek a rtık açık 
seçik görü lüyor :  Bu temel çelişkiyi ve onun çözümü için Marksizmin göster
d iğ i  yolu görmek ve doğru şekilde değerlendirmek istemiyenler, toplumsal 
i lerlemeye sistemli olarak  hizmet edemezler. 
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«Anti -Düring»in diyalektiğin temel kanunlariyle i lg i l i  bölümleri, Mark
sizmin bu kanunları dogmatik olarak  beni msediğin i  ve bunların doğruluk
larının prati kte denetlenmelerin in  imkônsız olduğunu i leri süren Marksizm 
eleştiricilerin bu uydurmalarını tartışmaz bir şeki lde çürütmektedir. Engels, 
gerek ta rih, mantık ve felsefe açısından tahl i l ler yolu i le, gerekse, doğal 
ve sosyal teori ler için metodoloj i k  ve tanıtma önemini ortaya koymak 
suretiyle bu kanunların  doğruluğunu ıspat etmektedir. Duyu organlariyle 
anlaş ı lmaları imkônsız derin süreçlerin teorik model leri n i  yaratan ve 
matematik metotlariyle ' kavramları geniş ölçüde uygulayan çağdaş b i l im,  
kendisine, teori k buluşlariyle tecrübe ve uygulama arasında bağlar ku rma 
olanaklarını veren, bu bağ lantı n ın mümkün ve gerekli olduğunu gösteren 
böyle bir  metodolojiye son derecede muhtaçtır. 

Engels, daha geçen yüzyı l ın  70 yıl larında, diya lektiğ in  metodoloj ik ve 
tanıtma önemin i  belirtiyor, onu, metodoloj i k  ve genel teorik problemleri 
çözme teorisi ve metodu olara k  ele a l ıyordu. Engelsin bu konudaki ası l  
h izmeti de budur. Diyalektiğin bu ödevinin materyalist diyalektik tarafı n 
dan semereli olarak gerçekleşti ri lmesi, özell i kle bi l imsel-tekni k  devrim 
çağında parlak bir şeki lde yerine getiri lmekte olması, diyalektiğ in bi l i msel 
olmadığı ,  kanunların ın  hayatın denetlemesine dayanamadığı  yolundaki 
bütün iddiaların  ası ls ızl ığ ın ı  açık seçik ortaya koymaktadır. 

Engels'in kitabı ,  toplumun tahl i l inde diyalektiğe önem veri lmemesin in 
soyut, objektivist görüş ve sonuçlara yol açtığ ın ı  ıspat etmektedi r. Bu 
objektivist soyutçu luk, özellikle, Düring' in, Robensonla Petkan arasındaki 
manevi i l işkilerin her zaman ve her türl ü şartlarda uygulanabi leceği hak
kındaki görüşlerinde en açı k ifadesini  bulmuştur. Düring ' in  bu iddiaları n ı  
eleştiren Engels, b ir  toplumsal-ekonomik formasyondan d iğerine geçiş 
dönemindeki ah lôk norm ların ı  i ncelemek suretiyle, manevi norm ve dav
ranışların konkre tarihsel ve sı nıfsal temellere dayandığ ın ı  açıklamakta ve 
şu sonuca varmaktadır :  .. Eski s ın ıfsal toplumun döngesi içinde bulunurken 
ebedi ah lôk» yaratmaya kal kışmak, boş hayal peşinde koşmaktan başka 
bir şey deği ld ir. O (Düring), her türlü şartlar içinde ve her zaman geçerli 
a hlôksal ve hukuksa l öğreti yarattığ ı  sanısiyle, gerçekte, kendi zamanın ın 
tutucu veya devrimci akımlarını - gerçek hayattan ayrı ld ığ ı  iç in - tahrif 
etmekte ve çukur aynalar gibi başaşağ ı göstermektedir.» 

Çağdaş burjuva felsefesinin en etki l i  ak ımı  olan ekzistansiyal izm de 
ah lôk meselesini ta rihdış ı  metodla incelemekted ir. Bu akım, büyük bir 
önem verdiği özgürlük  ve kişisel sorumluluk problemini  aşırı i rasyonalizm 
ve sübjektivizim açısından çözmeye kalkışmaktadır. Ekzistansiya lizm, özgür
lüğü bi reyde görür. Halbuki bireyin kişisel i l işki leri sosyal i l işki lere bağl ıd ı r. 
özgürlük, bütün değerlerin kaynağıdır, fakat, birey hakkındaki metafizik 
ve i rasyonal anlayış onun temeli olduğu için, manevi değerlerin, manevi 
amaçların kaynağı ta rih in  dış ındadır. Ekzistansiya l izmin önünde şu ik i lem 
vard ı r :  ya cansız soyutlar, ya da keyfi davran ışlara ve avantürizme yola
çan bi reyci l i k  (endividüal izm). Bu öğretin in özgürlük  hakkındaki soyut ve 
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biçimsel yorumları ,  ahlôkı politi kadan ayırmaktadır. Halbuki bu, insan ları 
pasifliğe sürükleyebil ir, aktif politik faa liyetten ve manevi kınama müca
delesinden uzaklaştırabi l ir. 

Marksizm, özgürlük ve ahlôkın, toplumun sosyal ekonomik hayat şart
la rına bağıml ı  bulunduğunu, bu yüzden de tarihsel kategoriler olduğunu 
ı spat ettiğ i  için, ekzistansiyalizmin özgürlük ve ahlôk hakkındaki görüş
lerinin yanl ış l ığını ortaya koymaktadır. Bundan başka o, bütün diğer felse
�elere kıyasla nitel bir sıçrama yaparak, sosyal faaliyetlere ve sosyal 
değişim lere i l işkin bi l imsel bir s ı� ıf teorisi yaratmıştır. Bi l imsel gerçek
lerden başka bütün sosyal değerlerin kaynağı ve ölçüsü olan sosyal
tarihsel pratiği temel dayanak yapan bu s ın ıf  teorisi, bütün değerlere ve 
bu a rada özgürlüğe u laşma yol ların ı  göstermiş bulunmaktadı r. Bu yol, 
bi l imsel sosyalizmle işçi hareketini birleştirme ve toplumu sosyalist temeller 
üzerinde kurma yoludur. Marksizm, hayattan kopmuş idealleri yayan, ahlôk 
vaaz eden bir öğreti deği ldi r, ütopi h iç değildir, tarihsel zorunluğun 
teorisidir. Marksizm teorisi şunu ı spat etmiştir. Insan kişi l iğinin kurtuluşu 
ve gelişmesi, b i reyin toplumdaki her türlü yükümlülüklerinden «tamamiyIe» 
kurtu lması an lamına gelmez; toplumsal mülkiyet temeli üzerinde yeni 
sosyal i lişkiler ve yükümlülükler yaratmaktır bu kurtuluş. Demek ki, i nsan 
problemi, insan kişi l iğinin kurtuluşu ve gelişmesi problemi, bütün toplu
mun sosya list temeller üzerinde kuru lması sorununa s ı kı sıkıya bağl ıd ır. 
Yaln ız sosyalizmde «insanlar  tomamiyle bi l inçli olarak ta rihlerini kendi
leri yaratmaya başlayacaklard ı r. Ancak o ondan itibaren onlar tarafından 
harekete geçirilen toplumsal nedenler, insanlar tarafından istenen sonuç
ları önemli ve gitgide ortan derecede vermeye başlayacaktır. Insanl ığın, 
zorunluklo r ô leminden özgürlükler ô lemine sıçrayışı işte budur ... (Marks ve 
Engels, «Bütün Eserleri .. , cilt 20.) 

özgürlük, kişi nin her istediğini keyfi olarak yapması demek deği ldir. 
Engels'in «Anti-Düring»te belirttiği g ibi, özgürlük, ne olduğu öğrenilen, 
bilinen toplumsal zorunluktur. Marksizmde söz konusu olon özgürlük, 
«eleştiri ci düşünceye sahip .. bireyler gru pçuğunun değil, geniş ha:k yığın
ları n ı n  özgürlüğüdür. 

Engels, gerek «Anti-Düring .. te. gerekse diğer eserlerinde şu meseleyi 
defa larca aydınlatmıştır :  diyalektik anlayışa göre sıçrama, yani bir nite
l ikten yeni bir nitel iğe dönüşüm bir o nda olmaz; bu. öyle bir süreçti r ki, 
toplumsal hayatta çoğu zaman uzun bi r tarihsel devir boyunca sürer. 
özgürlük. emekçi y ığınları tarafından, toplumsal hayatın objektif şartları 
ve konunlarına uyularak, birbirini izleyen, örgütlü sosya l değişikli klerin 
gerçekleşti rilmesi suretiyle kazan ı ı ı r. Bu kanunların küçümsenmesi. toplu
mun  i leri doğru delişmesinin gözönünde bulundurulmaması. toplumsal ge
lişmenin geçilmesi zorunlu olan aşamalarının otlanması, daima acı sonuç
lar vermiş. yenilgi lere, hayal k ır ık l ık larına, umutsuzluklara yol açmıştır. 

Fakat bundan, eski düzenin kendiliğinden çökeceği ve yeni düzenin 
kendiliğinden doğacağı sonucu çıkmaz elbette. Engels. tarih kanunlarının 
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kendi leri ne düşen ödevi otomatik olarak gerçekleştirecekleri ne hiçbi r 
zaman u mut bağlamamıştır. Toplumun devrim yolu i le  yeni baştan kurul
masına i l işkin tek öğretiyi Marksizm hazırlamıştır. O, i nsanları n  bi l i nçli 
olarak  yapacakları işleri ve sahip oldukları olanakları göstermektedi r. 
Insanları n  bi l i nçli faal iyeti tarihsel gelişmeyi etkileyebi l i r. Bunun için de, 
öncel i kle toplumsal gelişmenin sosya l-ekonomik sü reçleriyle i htiyaçların ın,  
reel şartların konkre tahl i l i  ıazımdır, bu bi l i nçl i hareketin, toplumun yeni 
baştan kurulmasında menfaatleri olan hal k  yığ ın ların ın  sosyal  gücüne 
dayanması gerekir. Devrimci gücler, toplumsal süreçlerin objektif muhte
vasını bi ldi kleri zaman tarihsel gel işmeyi hızlandı rı r, eski düzen in  savunu
culariyle savaşlarında sağ lam zaferler kazanırlar. 

Sosyal i devrimin karakteri 
Marksizm şunu ıspat etmişti r :  Sosyal ist düzenin kuru lmasiyle objektif 

olarak en yakından i lg i lenen sosyal güç, işçi s ın ıf ıdır. Kapita l izmin orta
dan kal kmasiyle objektif olarak en yakından i lg i lenen sosyal gücün işçi 
sı nıfı olduğunu hem bi l imsel tahl i l ,  hem de bu sınıfın bütün mücadele ta rih i  
ortaya koymuştur. Işçi s ın ıfı toplumsal hayatta en önemli (sonuç beli rleyici) 
bir yer a lmaktad ı r. Işçi sı nıfı olmazsa, ü retim yapı lamaz, maddi ve kültürel 
değerler yaratılamaz. Birçok ülkede işçi sınıfı, halkın çoğunluğunu teşkil 
etmektedir. 

Sosyalizmde işçi sın ıfın ın  rolü büyümektedi r. Çün.kü o, sosyal ist toplumun 
temel amaç ve menfaatlerine tamamiyle uygun o lan  kend i  amaç ve men
faatleri n i  gerçekleştirmek için son derecede büyük olanaklara kavuş
maktad ı r. Toplumsal gelişmen in  yeni kanunları öğreni ldikçe ve toplumsal 
faa l iyetin çeşitli a lanlarınla sosyal ist i l i şki ler kuvvetlendi kçe işçi s ın ıfı n ın  
9nemi daha da artacaktır. 

Engels, proletaryanın a maçlarına hizmet eden toplumsal  kanunları n  
doğru şekilde yürütülmesi l üıumunu önemle bel i rtmekte ve şöyle demekte
d i r :  «Bunları g itg ide daha fazla emrimiz a ltına a lmak ve onların a racıl ığı 
i le  a maçlarımıza ulaşmak bizim ,el imizded i r  ... 

Bunların sosya lizmde gerçekleştirilmesi mümkündür. Çünkü sosyal i st 
toplumda, toplumsal bi lg iyi ve toplumsal pratiği ,  toplum hayatın ın  her 
alanını kapsayan a maca uygun  tek b i r  süreç haline dönüştürmek i çin  
gerekli objektif şartlar mevcuttur. Bu sürecin yöneti lmesi pratik olarak 
imkôn dahi l ine g i rmiştir. Z i ra, u luslara rası  işçi hareketi kendi gelişmesi 
s ı rasında nitel sıçrama yaparak, yeni tipte bir organizasyon olan Komünist 
Partis in i  kurmuştur. Komünist Partisi, keşfedi lm iş ve keşfedi lmekte olan 
sosyal kanunlara dayanan toplumsal faa l iyetin maddi, ideoloj i k  ve politi k 
yönlerinden faydalanarak  hayatı yönetmektedi r. Sosyal ist toplumun haya
tını ve gelişmesin i  rasyonal ve etk i l i  b ir  şekilde yönetmesi, Komünist Parti
sinin yönetici l ik  rolünü daha da kuvvetlendirmektedir. 

Marksizmin kıasik eserleri a rası nda olan «Anti-Düri ng», devrimci l iğin 
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soyut olamıyacağını  inandırıcı deli l lerle ıspat etmiştir. Gerçek devrim, 
karakteri itibariyle tarihsel temellere dayanmaktadır, en yüksek bi i i msei l ik  
ve en yüksek politika san'atı devrimde organ i k  şeki ld� birleşip kaynaş
mıştır. 

Sınıf çatışmalarının bi l im ve san'atı olan devrim savaşı, toplumsal geliş
mede zorkul lanmanın rolünü iyi a nlamayı gerektirmektedir. Düri ng' in zor
kul lanma teorisiyle i lgi l i  olara k  Engels' in  ortaya koyduğu f ik irler klôsik 
Marksist hükümlerd i r. 

Düring'in zorkul lanma konusundaki tutumu son derecede çel işmel id i r. 
Bir taraftan, zorkullanmayı toplumsal gelişmenin temel etkeni saymakta, 
öte yandan da, toplumsal i lerleme yol larını b i lmediği için, devrimci zor
kullanmanın i lerici rolünü görmemektedir. 

Düri ng' in zorkul lanma teoris in i  çürüten ve insanl ık tari hi nde zorkullan
manın rolüne i lişkin bi l imsel görüşü ortaya koyan Engels, siyasi düzenin 
ekonomiye yön verdiği ,  ekonomin in  tamamiyle siyasi düzen tarafından be
l i rlendiği hakkında Düring' in öne sürdüğü iddiaların temelsizliğ i n i  belir
terek şunu ıspat etmektedi r :  şu veya bu siyasi düzen, yalnız, kendisine 
uygun ekonomi k  i l işki leri n temeli üzerinde ortaya çıkar; bir siyasi egemen
liğin kaderi, sosyal-ekonomik  gelişmenin i htiyaçlarına uygunluk derece
sine s ıkı s ıkıya bağlıdır. Engels'i n  bu sonuçları, zamgnımızda do önemin i  
tamomiyle korumaktadır. Bugünkü kapitalizm çok güçlü zorkul lanma araç
larına sahip de olsa, bunların yard ımı  ile toplumsal ilerlemeyi durdura
bilecek, kapital ist üretim usulünün yerine devrim yoliyle sosya list ü retim 
tarzını getirme yönunde işleyen objektif kanunları ortadan kaldırabi lecek 
g ücte deği ld i r. Şunu do belirtel im ki, «Anti-Düring .. in sonuçları, zorkul lan
maya, toplumun yenibaştan kuru lmasını  kolaylaştıran tek araç gözü i le 
bakanların  bu yoldaki iddiaların ı  çürütmektedi r. Marksist-leni n istler, 
harbin, si lôhın, örgütsüz ayaklanmaları n, emperya lizmin ortadan kaldırı l 
ması  ve sosyal izmin güclenmesiyle i lg i l i  bütün sorunları kendi l iklerinden 
çözümleyeceği yolundaki tasavvurları şiddetle reddetmektedirler. 

Emekçi lerin örgütlü gücü ve kapitale karşı çetin mücadeleleri, kendi
lerine, daha kapitalizm şartlarında bel i rl i  hak ve özgürlükler kazanma 
imkônların ı  vermektedi r. Bu kazanımlar, emekçilerin durumlarını iyi leştir
mek ve toplumda köklü değişiklikler yapmak i çin  yürüttükleri mücadelede 
yeni olanaklar sağ lamaktad ır. Fakat burjuva ü lkelerinde vata ndaşların 
hak ve özgürlüklerin in  bel irl i  b ir  ölçüde genişlemesi, hatta en gelişmiş 
memleketlerdeki şekl in i  a lması kapita l izmin temellerini yıkmak için yeterli 
değ i ld ir. Bu hak ve özgürlükler, egemenliğ in  en önemli kaldıraçlarına 
büyük b ir  zarar vermezler. Kapitalistler, egemenl i klerin in  tehl ikeye düştü
ğünü gördükleri zaman, burjuva demokrasis in in getirdiği hakları geri a l ı r
lar, açık ve doğrudan zorkul lanma araçlarına başvururlar. 

Zorkul lanmanın devrimci rolü hakkında Engels' in  ortaya koyduğu hüküm
ler zamanımızda da a ktüeı ı iğ in i  kaybetmemiştir. Kapitalist toplum tara
f ından emekçi lere karş ı  kul lanı lan baskı tedbirlerin in  şiddetlendiri lmesi 
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kaçın ı lmaz olarak şu anlama gelmektedir :  Emekçi ler, irticaı kendi i rade
lerine boyun eğdirecek reel kuvvete sahip olmazlarso, kapita l ist sistem 
değiştirilemez. Bütün sosyalist devrimlerde - bunlar ne türlü şartlar içinde 
gerçekleştiri imiş olurlarsa olsunlar -, işçi s ın ıfı da ima kuvvetli politik 
mevzilere sahip olmuş ve çeşif çeşit mücadele metot ve biçimleri kul lana
rak reel bir egemenl ik elde etmiştir. 

Marksizm ideolojisiyle donanmış ve son derecede ümanist bir karaktere 
sahip olan işçi hareketi, elbetteki, el inden geldiği kadar, zorkul lanmanın 
hafif şekillerini uygular. Şartlar elverişli o lduğu zaman komünistler, dev
rimin barış yolu ile yapı lmasına taraftardı riar. Ve yalnız çağı  geçmiş s ınıf
lar kuvvete başvurdukları zaman emekçi ler karşı tedbirler o lmak zorunda 
kalırlar. Bu a rada, barışçı mücadele a raçlariyle barışçı olmayan savaş 
a raçların ın  bir l ikte kullan ı lması ve yalnız si lôhl ı  oyonlanma çerçevesi 
içinde kalmayan devrimci zorkul lanmanın türlü biçi mleri hakkındaki Mark
sist teori prenseplerin in gözönünde bulundurulması  da öneml id ir. Her 
parti konkre durumlarda uygulanaçak  en etkili mücadele aracını kendi 
kararlaştırır. 

Tarihsel tecrübe göstermiştir ki , emekçilerin egemenliği kurulduktan 
sonra do anti-sosyalist g ücler uzun zaman kapitalizmi tekrar iktidara 
getirme umutlariyle yaşarlar ve yeni düzene karşı mücadele ederler. Sos
yal i st devlete, emekçilerin kazan ımlarına karşı yürütülen karşı-devrim 
faal iyeti, tarihsel gelişme konunlarına ve bu gelişmenin  i lerleyişine taban 
tobono zıt a maçlar peşindedir. Anti-sosya l ist gücler, hangi şıarlo ortaya 
çıkarıara çıkarsınlar, toplumun maddi, manevi ve politi k faa l iyet a lan

·la
rında elde ettiği kazanımlara büyük zararlar  verebi l ir, onun i leri hareke
tini  uzun zaman için durdurobi l i r. Bu yüzden, devri mcilerin boşta gelen 
ödevi, sosyalizmi azimle korumak, sosyal izm düşmanlarının bütün davra
nışların ı  amansızca önlemektir. Sosya lizmi, u lus lara rası i rtica ın  sa ldırı la
rından do aynı şekilde korumak ıôzımdır. 

* 

çoğ ı mızın son derecede karmaşık sosya l şartları içi nde, komün ist ve 
işçi partilerine, olayların dalgaları arasında bil imsel olarak  yönlerini beli r
lemelerine ve olaylara hôkim olmalarına imkô n  veren tek bir pusula var
d ı r, o do Marksizm-Leninizm bi l imid ir. Bu bi l imin klôsi kleri Marks, Engels 
ve Lenin,  bize, gayet zengin bir fikir mirası b ırakmışlord ır. Kardeş partiler, 
devrim faa l iyetlerinde yön tayin ederken bunlardan alabi ld iğine fayda
Ianmışlard ı r  ve fayda lanmaktadırlar. Çeşitli ü lkeleri n  konkre tarihsel şart
larına göre Marksizmi yaratıcı olarak  geliştirme zorunluğu, i şçi sın ıfı ideolo
j is in in tecrübelerden geçmiş temel prensiplerin in  zedelenmemesini, olanca 
g ücleriyle uygulanmasını  gerektirmektedir. Bu prensiplerden birçoğu 
.. Anti-Oüring»te bütün yönleriyle işlenerek ortaya konmuştur. Bu yüzden 
komünistler, emperyalizme karşı, barış ve sosyalizm için yürüttükleri büyük 
savaş sırasında bu klôsik esere tekrar tekrar başvurmal ıdırlar. 
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Arjantin Komünist Partisi'nin tecrübesi 

Marksist literatürü yayma işini nasıl örgütlüyoruz 

Arjantin Komünist Partisi, Marksist-Leninist l iteratürü legal ve i IIegal 
şartlar  içinde yayınlama a lan ında bel i rl i  bir tecrübe edinmiş bulunuyor. 
Parti, i llegal şartlarda, haftal ı k  «Nuestra palabra» gazetesin i ,  «Nueva era .. 
adl ı  aylık politika ve teori dergis in i ,  öncel ikle aydın lar problemini ele 
alan ve iki ayda bir ç ıka rı lan «Kuademos de kultura» dergis in i  ve her dört 
ayda b i r  de ekonomik  problemler derg isi n i  a ksatmadan yayınlamaktadır. 
V. ı. Lenin' in "Bütün eserleri»ni de parti basıma hazırlamış, «Kapital»in üç 
ci ldini  iki defa bastırmış ve ayrıca yüzlerce cilt klôsi k ve çağdaş Marksist 
kitap yayınlamıştır. Parti, Arjantin yazarla rı n ın  birçok kitap ve broşürünün 
de yayınlanmasını sağlamıştır. Buenos Ayres Bölge Komitesi «Frente Unido» 
gazetesin i  muntazaman yayın lamaktadır. Parti n in  maha l l i  alt örgütleri ve 
kurum la rı n  parti gazeteleri de dahi l  olmak üzere, daha b irçok yayınları 
vard ı r. Yığ ınsal örgütlerin (bunlardan çoğunun yönetiminde komünistler 
çal ışmaktadır) kendi basın organları mevcuttur. Legal şartlarda Merkez 
Komitesi günlük «La Ora» gazetesin i  yayınlamıştır. Bazı Marksist-Lenin ist 
eserlerin yayın lanmasını sağlamak maksadiyle, çoğu zaman şu veya bu 
yayınevi sahibiyle m u kaveleler i mzalamış, onların i mkônlarından da yarar
lanmıştı r. 

Bununla beraber, partimiz, Marksist eserlerin yayınlanmasını sağlamayı, 
işin esası bu olsa b i le, i lk adım saymaktadır. Bu i lk adımı elbette bu 
yayınların satış ın ı  sağlamak, en çok i lgi lendiğimiz okuyucuların  e l ine geç
mesin i  başarmak gibi ad ımla rın  izlemesi gerekmektedi r. 

Marksist l iteratürü yaymanın ik i  esas yolu var :  Biri parti örgütleri eliyle 
dağıtım, öteki de satış yoludur. Parti yönetim i, her a lt örgütte, mahal le, 
şehir ve bölge komitelerinde, periyodi k  yayın lardan ve kitapla rdan sorumlu 
ayr ı  ayrı k iş i ler bulundurmaya önem veriyor. Bu temsilcilerin, yaptı kları işi, 
bir memuriyet olarak değ i l, önemli bir politik ödev olarak benimseme
leri ne çok dikkat ediliyor. Merkez Komitesi de dahi l ,  üst organlarda olduğu 
g ibi, taşra komitelerinde, ki l it noktalarındaki örgütlerde ve bazan alt 
örgütlerde de, gazete ve kitap yayın la rı sorum lusu i le en yakın yardımcı
larından kurulu komisyonlar faa l iyette bulunuyor. Basın Komisyonu, gaze
telerin, özell i kle haftalık «Nuestra palabra» gazetesinin dağıtım ın ı  yönet
mekle ödeviidir. Kitaplar Komisyonu da, parti yayın ı  dergi, broşür ve kitap
ların dağıtımı ile uğraşır. Bu komisyonlar, propaganda sorunları komisyonu 
ile bağ l ıd ırlar :  işleriyle i lgi l i  politik sorun lar  üzerinde ve örneğ i n  ne g ibi 
kitaplar yayınlanacağ ı hususunda onunla konsültasyonlar yaparlar. Basın 
Sorunları Mi l l i  Komisyonu, «Nuestra palabra .. gazetesi yönetici leriyle : 
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Kitap Sorunları Mi l l i  Komi syonu ise parti dergileri yöneticileriyle yakından 
bağl ıdıriar. Bu basın organların ın  faal iyetin in  mal i  yönünden onlar sorum
ludurlar. Basın ve  kitap sorunları komisyonları, çalışmada tecrübe değiş
tokuş u ve parti yönetici organları tarafından onaylanması gereken plan
ların müzakeresi için, taşra komiteleri basın ve kitap sorunları temsilcile
rin i n  katı lmasiyle her yıl toplantılar tertip ederler. 

Biz, zaman zaman, parti eylemleri n in  alabi ldiğine conlondığı dönem
lerde, hafta l ı k  gazetelerimizin, derg i lerimizin ve diğer parti yayınlarım ızın 
satışlarında b i r  artış olmaması g i bi çelişki l i  bir durumla karşı karşıya gel
mekteyiz. Hattô bozan beklenenin tersi, yani satış ın azaldığı da olmakta
dır. Bu, büyük grevler ve yığın hareketleri sırasında, parti üyelerin i n  kendi 
şehir, fakülte, tarım merkezleri sendikalarındaki eylemlere dalarak, elle
rinde olmadan, örgüt işlerinden kopmaları ndan i leri gelmektedir. Oysa, 
böyle kertelerde, partinin öncülük rol ü  doha iyi gerçekleştirilmek üzere 
örgüt i şleri ni n  a labildiğine yoğunlaştırı lması gerekmektedir. Ne var ki, 
böyle zamanlarda birçok parti üyesi yığınlar içinde çalışmalara daIdıkla
rından, yer yer parti toplantıları örgütleme işlerin in  ertelendiği, parti saf
larına yeni üyeler a l ınmasını planlama işleri n i n  o ksadığı, grevciler a ra
sında ve başka çeşit mücadelelere katı lanlar a rasında parti basın  ve 
literatürünün yayılmasında artış sağ lanamadığı görülür. 

Parti yönetimi, üyelere, özell i kle parti saflarına yeni katı lmış olanlara, 
a lt örgütlerin işletmelerde veya sokakta ve meydanlarda yürütülen müca
delede ne g ibi b i r  rol oyna ması gerektiğ in i  an latıp kavratmak, sıra üyesi 
bir komünistin ya do yöneticin i n  sağladığı otoriteni n ;  sendi ka, köylü hare
keti veya halk mücadelesinde elde edi len otoritenin, tüm partin in  otorite
siyle sıkı bağlantısı içinde değerlendirilmesi lüzumunu açıklamak iç in 
sürekli b ir  çal ışma yürütmektedir. Zira anarşistlerin, sendikal istferin, sosyal
demokratların ve özellikle peronistlerin gelenekleri, yeni üyelerimizin, 
hatte bazı eski üyelerin, günlük parti faaliyeti ve yığınları n  mücadelesine 
katı lma iş in in iyice bağdaştı rı lması gereğini doğru olara k  anlamalarına 
engel olmaktadır. 

Parti yönetimin in  karş ılaştığ ı  diğer bir güçlük de, yığınları eğitmede ve 
savaşlarına yön vermede parti basın ve literatürünün oynadığı rolü, bazı 
alt örgütlerin ve sorumlu görevi olon şu veya bu üyenin gereği gibi değer
lendirmekte kusur etmeleridir. Bu duruma, örneğin, basın ve kitaplardan 
sorumlu olanların çok s ık değiştiri ldiği, bir ça lışma yerinden al ınara k  
başka bir göreve atandıkları alt örgütlerde raslanmaktadır. 

Parti Merkez Komitesi 'nin politik-teori k organı  .. Nueva era» (Yen i  çağ) 
dergisi, .. Nueva era günleri» dediğimiz toplantıları iki defadır tertiplemiş  
bulunuyor. Bu yı l, derg in in  yirm inci kuruluş yıldönümüne raslıyon N i$On 
ayında, üçüncü defa olaro k, .. Nueva era günleri» tertiplenecektir. 

Bu Dergi Günleri 'n in  biri ncisi, hükümet darbesinden önce, partimiz in 
legal olduğu döneme raslıyon 1 966 Nisanında yapılmıştır. Günler' in  a rife
sinde, a lt örgütfere bültenler, beyannameler, pankartlar ve derg imiz iç in  
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diğer basın organları nda yayınlanan yazı lar bol bol ve çoğaıtılarak gön
deri lmiştir. Federa l başkentte ve başlıca taşra şehi rlerinde, parti yöneti
ci lerin in  katı ldığı yığınsal konferansla r  yapılmıştı r. Parti aktifin in v,e diğer 
çağrı l ı ların hazır bu lundukları bu toplantılarda, derginin başyazarı veya 
yazı kurulunun bir üyesi tarafından raporlar okunmuştur. Bu raporlarda, 
ideoloj i k  mücadelen in parti ödevIeriyle bağlantısı bakım ından önemi, 
yazı l ı  yayın la rın rolü, derg in in  başarıları ya do kusurları ve noksanları g ibi 
konular yer a lmıştır. Raporlar üzerine açı lan görüşmelerde söz o lan a lt 
örgütler sekreterleri ve eğitim. propaganda. yazılı yayınlar sorumlulaıı. şu 
veya bu yazı hakkında görüşlerin i  bel i rtmiş, işçi-komünistlerin ve peronist
leri n f ik irlerin i  de yansıtmış ve birçok teklifler yapmışlard ı r. Parti a ktivist
leri kendileri n i  de eleşti rmişlerdir. Onlara. derg in in  d i l in in  sanayi işçi leri 
için anlaşı l ı r  olup olmadığı hakkında ne düşündükleri soru lmuş ve her biri 
bu soruya genell ik le olumlu cevap vermişlerdir. Sonunda. parti yönetici
leri. görüşme sonuçları n ı  toparlam ış. dergi işlerin in  daha da iyileştirilmesi 
için somut teklifler i leri sürmüşlerd i r. 

1967 yı l ında. derg in in  ça lışmaların ı  gözden geçirmek üzere tertiplen
mes; öngörülen toplantıları. partiye dayatı lan i l legol şartlar yüzünden. bi r 
hayli s ın ı rlandırmak kaçını lmaz olmuştur . 

.. Nueva era» yazı kuru lu nun okuyuculara tertip lediği  toplantıla rdan 
olumlu sonuçlar a lı nm ıştır. Okuyucu dediklerim iz. çoğunlukla. partin in  
örgüt kurmuş olduğu mahal le veya semtlerin. dergi i le i lg i l i  işlerde tecrübe 
sahibi  olmuş a ktivistlerid i r. Onlarla  yapı lan toplantılar. dergide yayın
lanan şu veya bu yazıya karşı. işçilerde, köylülerde. üniversitelilerde. pero
n istlerde. radikallerde ya do katol ik lerde ne suretle i lg i  uyandırı lacağı 
üstüne tecrübe değişotokuşu forumları yerini tutmuştur. 

Parti üyelerinin, gün lük  ça l ışmalarında «Nueva era .. degis inden daha 
çok faydalanmaların ı  sağlama ve teşvik yönünde bir uygulama biçim i  
olara k. çeşitli makalelerin yazarları i l e  parti üyeleri ve  sempatizan la rı 
a rasında düzenlenen toplantı lar  do olumlu rol oynamıştır . 

.. Nueva era» dergisi .  herhangi  b ir  a landa ihtisas sahibi  ve şu veya bu 
sorunun görüşülmesiyle i lg i l i  tedbirlerden sorumlu olon parti üyeleriyle de 
danışma toplantı ları tertiplemektedi r. Bu danışma ve f ik ir değişotokuşu 
cümlesinden olarak. bozan. ü l kenin herhangi  bir i l  veya bölgesinin bel irli 
bir sanayi kolunun problemleri gözden geçiri lmektedir. Bu toplantı larda 
varı lan sonuçlar daha sonra derg in in  sayfa la rı nda yansıtı lmakta. ve bu 
do partin in  çeşitli örgütlerin i  gazete ve kitap yayma işlerinde teşvik edici 
bir etken olmaktadı r. 

Parti literatürünü yaymanın b ir  şekli de. yukarda bu konuya g i rerken 
belirttiğ im iz g ibi .  kitabevleri ve bayi ler vasıtasiyle satış yoludur. Söz konusu 
olon. kitapçı dükkanıarı nda ve gazete paviyonlarında yalnız Marksist kitap
ları n değ i l. aynı zamanda parti derg i lerin in  de satı lmasıclır. Partin i n  i l Iegal 
çalıştığı dönemde. bu işi başarman ın  çok daha zor olduğu söz götürmez. 
Kaldı ki. bizim yayı lmasın ı  istediğimiz bütün kitap ve derg i lerin her kita-
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bevinde satı lması da mümkün  deği ldir. Bununla beraber, her bel i rl i  duruma 
göre, mesele şöyle çözü lmektedi r :  Herhangi bir kitabevinden, kendi özel
l i klerine göre, bizim yayınlarım ızdan da bazı la rın ı ,  yan i  hükümet baskıs ına 
uğrama bakımından kitabevi sahiplerin i  en  az korkutan kitap ve dergileri 
satması rica edilmekte ve sağlanmaktadır. Onemli olan, takipçi ve ısrarlı 
olmak, kitabevi sahipleriyle ve satıcılarla daimi i l işki kurmak ve her 
olanağı kul lanarak  onlarla ça lışmaya bakmaktır. Orneğin, kitabevi tez
gôhtarları, kitap satınalacağ ına ihtimal  verdikleri kişileri n  ayağına kada r  
gitmekte, evlerine  uğramaktadıriar. Burjuva yayınevlerin in  v e  büyük kitap
çıların faydalandıkları bu şeki l, bizim parti yayınevi ve kitabevlerimiz tara
fından da başarıyla uygulanmaktad ı r. Oyle yoldaşlarımız vardı r  ki, bazı 
kitap ve dergilerin yanısıra parti yayın ları n ı  da satmak onların daimi uğra
Şısı olmuştur. Onlar da, daimi görevli tezgôhtarlar g ibi, k itap satışı hôsı la 
tından belirli b ir  yüzde a larak  geçinmektedirler. Bu kad ın  veya erkek yol
daşlarımız, aynı zamanda partin i n  propagandacısıdırlar; zira kitap mü şte
risinde i lgi uyandırmak için, önce teklif edecekleri eserin muhtevasın ı  ve 
bununla i lgi l i  olarak  da çağımız ın problemlerini, u lusal ve u luslararası 
hayatı n sorun la rın ı  kısaca an latmaları gerekir. Bu yoldan, kitap sattık ları 
kişilerle sürekli bir i l işki kurar, onları kitabevlerine sistemli olara k  uğra
maya, haber a lmaya ve kitap seçmeye sevkederler. Böylelikle, bu okuyu
culardan bir kısmı, mal i  yard ım  sağlama kampa nya ları nda, partiye tedri
cen ve kendi ölçülerinde yard ımcı olmaya koyu lmaktadı rlar. Daha sonra 
da kimi sempatizan olmakta veya partimize girmektedirier. Başka partilerin 
üyesi olup da, bizim parti yayınlarına al ıştırabildiğimiz okuyucular ise, par
timizin görüşlerini daha yakından ve ayrıntılı olara k  öğrenmekte ve böyle
leri görüşlerimize nispeten daha kolay yaklaşmaktadıriar. Huan LUNA 

Fransız Komünist Partisi'nin üye sayısı artıyor 

Geçen yı l ı n  sonuna doğru Fransız Komünist Partisi kendi üye sayısı n ı  
tesbit etti . Partin in  federal örgütler sekreter/erin in  30  Kasım 1968 günü 
yaptıkları toplantıda, Politbüro üyesi ve Merkez Komitesi Sekreteri Jorj 
Marşe FKP üyelerin in  toplam sayısını açıkladı. 1 969 yı l ı  için parti kart
ları n ı n  yenilenmesi kampanyası da bu toplantı i le  açı ldı .  

1 968 yı l ı  içinde Fransız Komünist Partisine 55 bin kişi g irdi .  Hücre sayısı 
son on yılda görü lmemiş bir düzeye u laştı ve 1 9.200'ü buldu. Ya lnız 1 968 
yı l ı  içinde 500'ü işletme ve kurumlarda olmak üzere 1 .080 yeni hücre 
kuruldu.  

J. Marşe yoldaşın belirttiği gibi, en büyük üye sayısı a rtışı, işçi s ın ıfı n ı n  
biri kim düzeyinin en yüksek olduğu sanayi bölgelerinde görüldü. Partiye 
yen i  girenlerin çoğu da gençlerdi. 
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J. Marşe yoldaşın b i ld i rdiğine göre, partiye yeni a l ınan üyelerin sayısı, 
çokluk ölüm ve diğer sebeplerle ayrı lanları n  sayısından b i r  hayli fazladır. 
1 968 yı l ında Merkez ,Komitesi Sekreterliğ in in  federal örgütlere dağıttığ ı  
üye kartı sayısı, 1 967 yı l ında dağıtı landan 26.955 daha fazla olmak üzere; 
454.005'tir. 

Partin in  üye sayısındaki bu artışın politik b ir  önemi olduğu söz götürmez. 
J .  Marşe, bu gerçeğin, memleketin ve parti n in  geçen yıl yaşadığı olaylar
dan sonra, özel bir an lam kazandığını belirterek şöyle ded i :  «Artık çıkmak 
üıre olan yı l  içinde, gerici büyük burjuvazi, i şçi sınıfın ın  partisine, yani 
Fransız Komünist Partis ine bütün gücüyle darbeler ind i rmeye çabaladı. 
Açılan kuduzça anti-komünist kampanyasın ın amacı, partin in  etkis ini  ada
makı l l ı  azaltmak, onu örgütçe zayıfiatmak ve saflarını parçalamaktı. Fakat 
gerici l iğ in ve bi lerek veya bi lmiyerek ona ayak uyduran sol kuvvetlerin 
a nti-komünist manevra ları yeniden suya düşürüldü.  Dört buçuk mi lyon 
seçmenin desteği i le, Fransız Komünist Partisi, varlığında Fransa'n ın ümit
leri n i  canlandıran, ü lkeyi demokrasi ve sosyalizme nasıl götüreceğin i  düşü
nen ve düşüncelerin i  eylemlere geçiren en  kuvvetl i ve büyük sol parti 
olara k  ka lmaktadır.» 

J. Marşe, siyasi durumu tah l i l  ederek, emekçi lerin ekonomi k  ve sosyal 
isteklerin in  savunulması, özgürlüklerin koru nması ve genişletilmesi, De Gol 
rej im in in  demokratik rej imle değiştiri lmes in in  sağ lanması, Viyetnam'a karşı 
saldırı kesin l i kle sona erdiri lmek üzere Ameri kan emperyal izmine karşı 
mücadele yürütülmesi iç in gerçekleştiri lmesi gereken ödevleri n neler oldu
ğuna işa ret etti. Fransız Komünist Partisi, tekellere karşı geniş bir bir l ik 
kurulması yolundaki çabaları kolaylaştırmak i çi n  bütün kuvvetlerin i  sefer
her etmekte, bütün sol partiler ve her şeyden önce komünistlerle sosya
l istler a rasında, Fransız halkının çoğunluğu tarafından desteklenebi lecek 
b i r  ortak program temeli üzerinde söz ve eylem birl iğ i  sağ lamaya çalış
maktadı r. 

Bu ödevler, Fransız komünistlerin in, partiyi örgüt bakımından olduğu 
gibi ,  ideolojik bakımdan da kuvvetlendirmek için sebatla çal ışmalarını 
gerekti rmektedir. 

J. Marşe, bununla i lg i l i  olara k, Fransız Komünist Partisi iç in demokratik 
santral izmin ş imdiki durumda ne kadar önemli olduğunu özel l ikle bel i rtti. 
Zira ,  pa rtin i n  i deoloj i k  ve politik bir l iğini ,  onu n  eylem beraberl iğ in i  bu 
prensip sağ lamaktadı r. 

J. Marşe şunları da belirtti : «Bazı "eğ i l im" ve "fraksiyon"ların varlığı, 
elbette ancak disipline uyma yeteneği nden yoksun olanları memnun eder. 
Ama bu, eni-sonu, parti n in  ideoloj i k  bir l iğin in bozulması sonucunu doğu
rabi l i r  . . .  Ideolojik birl iği bozulan bir parti de, işçi sınıfının ve halk yığın
ların ın  savaşını yönetemiyecek, ona yön veremiyecek ve onu örgütliyemi
yecek duruma düşer . . .  Işte biz bundan ötürü, partim iz in bütün örgüt 
kademeleri nde demokratik santra l izmi uygulamal ıyız. Merkez Komitesi 'n in 
Ekim ay' ı  Plenumu da biz i  buna çağırmaktadır.» P. E. 
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a z E l  S A Y F A L A R ı M I Z  

1968 Türkiye'sinin olaylariyle 

1969 Türkiye'sine bir bakış 

Ahmet Soydan 

Dünya çapındaki mücadele 

Geride b ıraktığ ımız  yı l ,  u l usal ve ulus lararası ola nlarda yeni gelişme
lere yol açan bir  yıl oldu. 1 968 yı l ında mi l letlerarası a landa barış, demok
rasi ve sosya l izmi savunan kuvvetlerle emperyal izm a rasındaki çatışma 
yeni şekil lerle gel işti. Batı Alman ve Amerikan emperyal izminin Çekosla
vakya'ya sızma ve bu ü lkede sosyal izmin temel leri ni yıkma, memleketi 
sömürü, harp ve saldırı kampına katma teşebbüsleri beş sosya l ist ü lkenin 
Çekoslovakya halkına yardımları sayesi nde başarısızlığq uğradı. ate yan
dan Kuzeyi ve Güneyi i le  Viyetnam halkı Amerikan emperya l istlerin i  barış 
masasına oturmaya zorladı .  Bu olay, emperyalizme karşı dünya ölçüsünde 
sürdürülen savaşta önemli ve i leri bir aşamadı r. Çünkü Ameri kan emper
yalizminin ve ortakların ın  geri leti lmesinde çağ ı mız ın gelişmekte ve kuv
vet lenmekte olan bütün i lerici güçlerin in derece derece payı vardır. Çağ ı 
mız ın gitti kçe üstün lük  kazanan gücleri, dünya sosya list toplu luğu, dünya 
komünist ve işçi hareketi, mi l l i  kurtuluş hareketlerid ir. 

Geniş ekonomi k  olanaklara, kuvvetli sanayie ve askeri imkônlara daya
nan en güçlü emperyal ist devlet Bi rleşi k Ameri ka'nın, Viyetnam halk ı ,  
dünya sosya l ist topluluğu, dünya komünist ve işç i  hareketi ve demokratik 
dünya kamuoyu tarafından barış masasına oturmaya zorlanması  1968 yılı 
dünya olaylarının en önemli lerinden birid i r, emperya lizmi yenme davasının 
çözümünü doğrudan doğruya ve olumlu bir  yönde etkileyecek tarihsel b ir  
olayd ı r. Dünya sosyal i st toplu luğunun,  dünya komünist ve işç i  hareketi nin, 
barıştan yana güclerin ve demokrati k ak ım la rın  hemen hemen yeryüzünün 
bütün ü lkelerinde bu büyük başarı n ın  kazan ı lmasına ortak bir  gayretle 
katı lma ları, bütün bu kuvvetler a rasında Amerikan emperya lizmine ve 
ortaklarına karşı yer yer konkre moral b ir  cephe kurul masını sağ lamışt ı r. 
Bundan başka, genel l ik le emperya l izmin ve öze l l i kle emperya l ist kampın 
baş ı  Bi rleşik Amerika'nın güttüğü politi kanın bütün dünya kamu oyu 
önünde demaske edi lmesi, emperya lizme karşı savaşın aydın çevrelerden 
geniş ha lk  ve emekçi yığ ın larına doğru yayı lmasını, yeryüzünün b irçok ü lke
lerinde halk yığ ın ları n ı n  uyanmasın ı  ve demokratik, antiemperya l ist ak ım-
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ların kuvvetlenmesini sağlamıştır. Viyetnam halkının, onunla beraber dünya 
sosyalist sisteminin - Demokratik Viyetnam Cumhuriyeti 'nin dünya sosya
list topluluğu üyelerinden olduğunu unutmamak gerek -, dünya komünist 
ve işçi hareketin in  Amerikan emperyalizmine karşı ortak bir gayretle yıl
larca göğüs germesi ve sonunda onu gerilemeye zorlaması, emperyalizmin 
soygun, sömürü ve halkları köleleştirmek için kullandığı a nti-komünizm . 
silôhın ın  da bir hayli paslandığ ın ı  açığa vurmuştur. Çünkü, komünist parti
leri ve komünistler, mil l i  sınırlar içinde, Viyetnam halkına yardım konu
sunda kamu oyunu aydınlatmada ve yardımı teşkilôtlandırmada ön planda 
rol oynamışlar ve bu  eylem, emperyalizm aja nlarının değişik yollardan 
kışkırttığı anti-komünizmin gerilemesine yardım etmiş, a ldanan kamu 
oyunun önemli b i r  kısmı, komünistlerin, a nti-komünizm bayraktarlarının 
iddaları aksine, halkların bağımsızlıkları, özgürlükleri ve sömürüden kur
tulmaları için mücadele ettiklerini a nlamış ve a nti-komünizmin, emperya
listlerin elinde halklara karşı kulleını lan bir si lôh olduğunu fark etmeye 
başlamıştır: Bir yandan da, .. demokrasi .. , .. özgürlük .. , .. i nson hakları .. g ibi 
şıarlarla geniş halk yığınlarını a ldatarak mil l i  sınırlar içinde emperyaliz
min ajanlığrnı yapanlardan, Viyetnam saldırısrnda Amerikan emperyalist
lerin in  tarafını tutanlardan pek çoğunun maskesi düşmüş, bunların di lle
rinden, kalemlerinden düşürmedikleri .. demokrasi» ve .. özgürlük» sözlerin in  
perdesi altından, büyük tekellerin ve işbirlikçilerin soygunları, mi l l i  bağım
sızl ı k  haraketlerine karşı oynadıkları kanlı oyunlar ortaya çıkmıştır. Bu 
bakımdan emperyalizm ve özellikle Amerikan emperyalizmi ve milli s ın ırlar 
iç inde onunla işbirliği hal inde olanlar, dünya ve u lusal kamu oyu önünde 
tecrit olmunmaya başlamışlardır. Bu, emperyalizme karşı savaş a lan ında, 
mil l i  kurtuluş, barış, demokrasi ve sosyalizm hareketi için olumlu bir ge
lişmedir. 

1 968 yıl ında Viyetnam halkın ın  Amerikan emperyalizminin saldırısına 
yiğitçe göğüs germesi ve sosyalist topluluğun Viyetnam halkına yardım
ları, dünya ölçüsünde olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Fakat, Çin 
idarecilerinin, Mao-Tse-dun grupunun ayıncı, parçalayıcı tutumu ve çoğu 
zaman Amerikan emperyalistlerine yard ım eder şekilde davranışları ,  Ame
rikan emperyalizmin i  ortakları ile beraber Viyetnam topraklarından atmak 
gibi daha esaslı sonuçlar al ınmasını engellemiştir. Bu olay Amerikan 
-emperyalistlerine Güney-Doğu Asyada yeni yeni manevra ve saldırı imkôn
ları bulmaların ı  sağlamıştır. 

Birleşik Amerika'da Nikson grupunun iktidara gelmesi, Amerikan emper
yalizminin, tarihin çarklarını büyük tekeller imparatorluğunun çıkarlarına 
göre geriye çevirme yeltenişlerini azaltmayacak. belki daha da artıracaktır. 
Amerikan emperyalizminin Viyetnam'da, Orta Doğu'da, Güney Amerika 
ü lkelerinde dolayı. dolaysız saldırı ları dünyayı bir atom harbine sürükleye
bilecek, hiç olmazsa soğuk harbi sürdürecek, gerg inliği artıracak, harp 
ve savunma bütçelerini kabartarak, halkların  barışa ve refaha kavuşmasını 
geciktirecek niteliktedir. Amerikan emperyalizmi, çağ ımızın barışa, sömü-
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rüden kurtuluşa, m i l l i  bağımsızlığa, demokrasi v,e sosyalizme doğru genel 
gelişmesi i le  çel işme hal indedir. Vaşington'un devlet-tekel kapital izmine 
bağlı idarecileri, Viyetna m'da örneğin i  gördüğümüz gibi s i ldh kullanarak, 
Yunanistan'daki gibi faşist diktaturaları kurarak, yer yer dolaylı saldırı
larda bulunarak ve bizde olduğu g ibi işbirl i kçi zümreleri değiş ik parla
mento oyunları ile işbaşına getirerek bu çelişmeyi çözmeye kalkışmakta
d ı rIar. çağımızda, dünyamızın karşı laştığı atom harb i  tehlikesi, Amerikan 
e mperyal izminin, çel işmeleri n i  zor kul lanarak  çözmeye kalkışmasından 
doğmaktadır . • •  

1968 Türkiye'sinde gelişmenin özellikleri 

Amerikan emperyal izminin hegemonyasında bulunan bütün ülkelerde 
olduğu g ib i  Türkiye'de de emperyal izme karşı savaş değiş ik hedeflere 
doğru yönelmiştir; bir yandan dünyayı ve halkı mızı bir atom harbinden 
koruyucu bir nitelik kazandığı g ibi ,  mi l l i  egemenl ik  ve bağımsızlığımızı 
kurtarmak, demokratik, reformcu ve kapitalist olmayan yolda gelişen bi r 
Türkiye yaratmak gibi n itelikler de kazanmış bulunmaktadır. 

Bu hedeflere yönelen savaşın strateji ve taktiğ in i  çizebi lmek iç in emper
yalizmin Türkiye'deki i mkôn ve kuwetin i ,  devlet organlarına hôkim olma 
a lanında nerelere kadar u laştığı nı, emperyalizm ve işbirlikçi hükü met 
üzerindeki kamu oyu baskısın ın derecesin i  bi lmek, hem de elden geldiğ i  
kadar iyi b i lmek ne kadar gerekli ve kaçın ı lmazso, sosyal ist ülkelerdeki, 
özellikle Sovyetler Birliği'ndeki gel işmeyi ve bu ü lkelerin m i l letlerarası 
ekonomik ve politik i l i şki lerde u laştıkları güclü durumu da bi lmek ve 
hesaba katmak da o derece gerekli ve kaçın ı lmazdır. 

Geride bıraktığımız yıl içinde dünya sosyalist topluluğunun bütün dünya 
üretim indeki payı % 36'ya yükselmişti r. Bu payın i ki nci Dünya Harbinden 
ewel % 7 olduğu gözönünde tutulacak olursa, çoğu ikinci Dünya Har
binden harap ve y/kık bir şeki lde çıkan ve sosyalist yola giren memleket
lerin ne büyük b ir  başarı elde ettikleri daha iyi a nlaşı l ı r. Sovyetler B i r
l iğ i 'n in 1 968'de üretimde gelişme hızı 1 967'dekine kıyasla % 9-1 0 a rasın
dadır. Birleşik Amerika'nın durumu ise ancak  % 3,5 civarındadır. Demokra
tik Almanya Cumhuriyetinde aynı dönemde gelişme hızı % 7-8 dir. Batı 
Almanyadan ın  ise % 3'ü geçmemektedi r. Bundan başka Sovyetler Biri
l iğ i 'n in b i l im ve teknoloji a lanında, özell ikle uzay araştırlarında elde ettiğ i  
ve kendis in i  bu  alanda d a  öncü durumuna geçiren büyük başarı ları ,  komü
nizm ve sosyal izm fikirlerin in  dünya kamu oyu tarafından daha geniş ve 
hızlı bir şeki lde sevi l ip benimsenmesine yard ım etmiştir. 50 yıl ewel dün
yanın geri memleketlerinden biri olan Çarlık Rusyasının hara beleri üze
rinde kurulan Sovyetler Birl iği'nin, Birleş ik  Amerika, Ingi ltere, Fransa ve 
Batı Almanya g i bi en gel işmiş kapital ist ü lkeleri bi l imsel ve ekonomik 
gel işme hız ı  bakımından fersah fersah geride bırakmasında, dünya kamu 
oyu Marksizm-leninizm fikirlerin in  zaferin i  görmektedir. 
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Sovyetler Bir l iğ i 'n in  ve öteki sosya list ü lkeleri n ,  dünyadaki polit ik ve 
ekonomik etki lerini hesaba katmadan, emperya l izmin el ine düşmüş ve 
mi l l i  bağı msızl ıklarını elde etmeye yönelmiş ü lkeleri n, kurtu luş savaşının 
sağlam b i r  stratej i ve taktiğ in i  çizmeleri ne imkôn yoktur. 

Oncü durumda olan işçi s ınıfı n ın  politi k teşkilôtları , bu savaşın strateji 
ve taktiğ ini ,  ancak, b i l imsel sosya lizmin  temel prensipleri n i  ve memleketin 
iç inde bulunduğu şartları gözönünde tutarak başariyle çizebi l i rler. Gerç�k 
bağımsızl ığa yalnız bu yoldan u laşı labi l i r. Yoksa, çağ ımızda dünya anti 
emperyalist ve sosya l ist ak ımlarına cephe a larak,  ya da sırt çevirerek 
bağı msızl ı k  kazan ı lamaz. Böyle b i r  tutum emperyal izme karşı yürütülen, 
u lusal kurtuluş ve bağ ımsızl ık savaşın ın başarı i le sonuçlanmasına yard ım 
etmez. Çünkü emperya lizm, NATO, SENTO ve SEATO g ibi u lus lara rası 
örgütleri i le karşımıza dik i lmiştir, u lusal bağı msızl ığı çiğneyip, işbirl i kçi 
b i r zümre el iyle memlekette pol itik, ekonomik ve askeri hegemonyasını 
kurmuştur. U luslararası imkônlarından da azami  derecede fayda lan mak
tadır. Bu durum karşısında u luslararası antiemperyal ist güclere ve en 
başta b i l imsel soya lizme bağlı güclere demagoj ik  b i r  bağ ımsızl ık ş iarı i le  
karşı çıkmak, bizzat ulusal bağı msızl ık haraketin i  i steyerek veya istemiye
rek baltalamaktan başka bir  sonuç vermez, vermeyeceğ i de Viyetnam olay
ları i le parlak bir  şekilde isbatlanmıştır. 

Amerikan emperyalizmini iyi tanıyalım 

Türkiye'de emperya lizme ve özel l ikle Amerikan emperyal izmine karşı 
savaşmak için onun imkôn ve kuvveti n i  iyi ölçmeliyiz. Ne yazı k ki , 1 968 
yı l ında Ameri kan emperya lizmin in  memleketimizdeki imkôn ve kuvveti, 
bağımsız bir dış politika isteyen kamu oyunun baskısına rağmen, artmıştır. 
NATO Bakanlar  Konseyin in  Brükselde yaptığı toplantı sırasında Demi rel 
h ükümeti NATO çerçevesi içinde Amerikan emperyal istleri yararına yeni 
yen i  taahhütler a ltına gi rmiştir. Brüksel konferansından sonra Dış işleri 
Bakanı Çağlayang i l  yen i  taahhütler a ltına g i ri ld iğ in i  inkôr etmişti. Oysa 
yı l  sonlarına doğru hükümet çevrelerince yapı lan b i r  açıklamada, Demi rel 
idares in in ,  NATO'nun Akdenizde kuracağı yeni b i r  deniz filosuna katıla
cağı bi ldir i l iyordu. Bu fi lo Akdenizdeki Ameri kan Altıncı Filosuna, Sovyet 
zırhl ı ların ı  izleme işi nde yard ım edecektir. Fi lonun rolü ,  Akdeniz bölgesin
deki  halk ların, özel l ikle Arap halklarının mi l l i  kurtuluş hareketini ezmek ve 
Sovyetler Bir l iği 'n i n  Arap halkların ın  mi l l i  kurtuluş savaşın ı  desteklemesin i  
engellemek olacaktır. Demi rel hükümeti ,  Türkiye toprakları nda 35 mi lyon 
metre kare toprağı askeri üs ola rak Amerikan emperya l istlerin in  emrinde 
tutmak suretiyle, bir yandan sosya l ist, öte yandan da Arap komşula rı mıza 
karş ı  emperyalistleri n  şantaj ve sa ld ı rı politikas ın ı  kolaylaştı rmakla yeti n
miyor, Akdeniz'de Amerika l ı la ra jandarma yamakl ığ ı  ödevin i  de yük
leniyor. 
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Esasen Amerikan emperya l istleri, NATO ve ik i l i  anlaşmalar yolu i le yal
nız askeri üslere değil, aynı zamanda politi k hegemonyafarı i le de toprak
la rı mıza yerleşmişlerd i r. 

1 968 yı i ı içinde emperyal izmin genel politi k hegemonyasının etki sini 
Amerikan, italyan ve Fransız şi rketlerinde yapı lan g revlerde gördük, Tum
pane ve Tuslog gibi  Ameri kan şi rketleri i le Keban baraj ın ı  inşa eden 
ıtalyan-Fransız ka rma ş i rketi nde ve Istanbul  Mo ltepe Ameri kan Singer ş i r
ketinde yapılan grevlerde, b i r  yandan, doğrudan doğ ruya Amerikan askeri 
işgal makamların ın işe karıştığıno, Amerikan subay ve komutanları n ın  
sendikalarımıza karşı dik i lmesine, ' bir yandan do hükümet organlar ın ın,  
savcı l ı kla rın ,  polis ve jandarmanın, Amerikan ve öteki yabancı şirket 
müdürlerin in  emri i le  işçi ve sendi kacı larım ıza karşı cephe ald ıklarıno, 
hatta Amerikan Elçi l iğinin müdaha lesiyle Dem i rel hükümetin in,  g revleri 
erteleme g ib i  anti-demokratik bir yetkiyi işçi ve sendikaları mıze karşı, 
Ameri kan şi rketlerinin yararına kul landığına şahit olduk. 

Adana ınci r l ik Amerikan üssündeki grev de müteahhit Amerikan Tum
pane ş i rketine karşıydı. Yapı-iş, gündeli kleri a rtırmak ve işçi lerin bazı 
sosyal hakla rın ı  elde etmek g ibi tamamen ekonomik ve sosyal isteklerle 
g rev ilôn etmişti. Fakat, g rev ilôn edildikten sonra Tumpane idarecileri 
ortadan çeki ldi ,  Ameri kan işgal makamları çı ktı sendikan ın karşısına, Ote 
yandan o zamanki Amerikan Elçisi Hart do Demi rel hükümetinden g revi 
erteleme i steğ inde bulundu ve elçinin bu isteği derhal yerine geti ri ldi .  
Gerek Keban barajı grevinde, gerekse Singer g revinde savcı l ık, pol is ve 
jandarma g ibi hükümet organları doğrudan doğruya yabancı şirket müdür
lerinin emriyle grevci işçi lere saldırd ı lar, onların verdiği isim l istelerine 
göre işçi ve sendikacı ları tutsak etti ler. 

Amerikan barış gönül lü lerin in  Anorolunun en ücra köşelerine kadar  
yerleşmeleri ve  hükümet organların ın  bunla ra b i r  çeşit dokunulmazl ı k  sağ
loma ları Amerikan emperya lizminin Türkiye'deki kapitüler hareketlerinden 
birid i r. Bunlara, posta a lan ından, yargı olanına ve egemen l i k  hakları mız
dan fedakarl ı k  demek olon topraklarımızda üs kurmok yetkisini tanımaya 
kadar NATO'dan ve ik i l i  anlaşmalardan doğan kapitülôsyonları eklemek 
gerekmektedi r. 

Viyetna m'da .. Pasifikasyon" adı  a ltında ça lışan, terör ve yığ ınla insanı 
i mha teşki ıatın ın yöneticisi Komer' in ,  yeni Amerikan Büyük Elçisi olarak  
Ankara'da işe başlamasından hemen sonra, d in i  i rticaa paralel olarak, 
faşist komandoculuğunun b i rdenbi re a levlenmesi, CKMP genel Başkan ı  
Türkeş' in  evvelce j imnastik kampıarı perdesi a ltında gizlemeye çal ı ştığı 
komando kamplarını ve komandoculuğu açık açık savunması ,  bunları daha 
do çoğaıtocağını  i lan ederek Ankara ve Istanbul  sokakla rında koz adım
ları i le Hitlervari gösteri yürüyüşleri tertiplemesi, Demi rel hükümetin in  
gerek Anayasaya, gerekse Siyasi Partiler Kanununa aykırı bu durum karş ı 
s ında ses çıkormayıp, faşist komandoculuğu destekler b i r  tutum takınması, 
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yurdumuzdaki emperya l ist hegemonyasının nerelere kadar yayılıp yerleşti
ğ ini göstermektedir. 

Emperyalizmin ve işbirlikçilerin gün geçtikçe devlet ve hükümet organ
larına hôki m  olmaya gayret etmelerin in  nedeni, halka karşı yürütülen bir 
politika ve programın emperyalist-işbirlikçi hôki-miyetini sarsacak derecede 
halk yığın larını uyandırmaya başlaması ve bu yığın ların menfaatleri ni 
temsi l eden a kımların, en başta sosyal ist akımın kuvvetlenmesid ir. 

Köy ekonomisinde durum 

Tarım ülkesi olan Türkiyede, tarım, modern çift l ik işletmeci liğine, yan i  
kapitalizme doğru b i le  yeter derecede hızlı b i r  gelişme gösterememiştir. 
Demirel i ktidarı geride kalan yıl içinde de toprak reformuna karşı savaşın ı  
devam ettirmiş, derebeylik il işkilerin i  ve derebeyl iğ i  yıkmadan, onu modern 
çift l ik  işletmeceliğ ine doğru geliştirmek maksadiyle ortaya değişik zaman
larda tarım reformu fikrini atmış, fakat bu tarım reformu fikri bi le, 1968 
yılında sekiz mi lyar l i rayı aşan tarım kredilerin in  derebeyi, ağa ve bazı 
çiftl ik beylerine peşkeş çeki lmesinden öteye geçememiştir. Vurdun bi rçok 
bölgelerinde değişik şart ve şeki l lerde, gerek köy sosyal-ekonomik i l iş
kilerinde, gerekse üretim şekillerinde derebeylik kalıntısı nitel iği hôkim 
olmaya devam etmiştir. Bu duru m, bir yandan Türkiye'de emperyalist hege
monyasının devamın ı  sağladığı gibi, emperyalizmle müttefik bir zümreyi, 
toprak beylerini ayakta tutuyor, öte yandan da tarım ürünleri üretimi, a rtan 
nüfusun ihtiyaçların ı  karşılayamıyor, tarımı tamamen mevsim cilvelerine 
bağl ı  halde bırakıyor, i lkel  tarım üretim şekillerin in  devamını  sağlıyor. Bu 
durum Türkiye'yi 1 968'de ekmekl ik buğdayın ın 400.000 tonunu dışardan 
ve döviz karşıl ığında getirmeye zorlarken, b ir  yandan da köklü bir toprak 
reformunun kaçını lmazlığın ı ,  derebeylik i l işkilerini yıkacak, köylüyü toprak
landırocak ve kalkındıracak bir toprak reformu olmadan genel bir kal
kınma ve sanayileşmenin de mümkün olmayacağ ın ı  b ir  daha ve daha açık 
bir şeki lde gösteriyor. 

Batı Almanya profesörlerinden Baade'nin de bundan birkaç yıl evvel 
işaret ettiği g ibi ,  emperya list-işbirlikçi hegemonyası, Türkiye'yi. açlığa 
doğru yuvarlanon b ir  memleket haline getirmiştir. 

Köy ekonomisi nde derebeyli k, ağal ık, aşiret ve şeyhl ik  gibi Ortaçağ kal ın
tısı müesseselere dayanan iktidar, sanayi alanında da memleketin kalkın
ması ve sanayileşmesi için gerekeni yapmamıştır. Geçen yıl içinde beş 
yıllık kalkınma plônları yabancı sermayenin, işbirlikçi yağmacıların, devlet 
hazinesinden zengin olanları n  çıkarlarına göre değiştiri ldi .  Bu değişiklik, 
gereken asgari yatırımların bile yapı lmaması yüzünden sanayi alanında 
işsizl i k  ve yarı işsizliğin daha da artmasiyle sonuçlandı. 

Emperya lizme bağlı işbirl ikçi idarenin ekonomik  ve politik çöküntüsünü. 
halka karşı ve yerli, yabancı tekeller talanından yana tutumunu. harpçı 
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politikasını gösteren vesi kalardan biri de 1 968 Ara l ık  ayında Meclise sevk 
edi len 1 969 bütçe tasarıs ıdır. Bütçe açığın ı  az göstermek için her yı l  yapı
lan gelir tahminleri n i  şişirme oyunları bu sefer de tekrarlanmış ve Maliye 
Bakanı B i lgehan açığın bir m i lyar 200.000 l i ra olduğunu iddia etmiştir. 
Ama gerek TIP, gerek CHP, GP ve MP gerçek açığ ın beş m i lyar l i ra oldu
ğunda müttefiktirler. Bu açığı kapatmak üzere yığınsal tüketim mal larına 
konan dolaylı vergi leri artıran b ir  vergi tasarısı da bütçeyle beraber Mec
l ise verilmiştir. Bu açık, b ir  yandan NATO içinde harp masraflarının art
masından, bir  kısmı üç m i lyarı bulan d ış ö-deme dengesizl iği  açığından, 
Türk parasının iç ve d ış  piyasada devaml ı  olarak değerini kaybetmesin
den, yabancı sermayenin sürekli kar tarnsferlerinden, kangrenleşmiş bir 
enflasyondan, NATO ve Amerikan emperyalistlerin in  Orta Doğudaki harpçı 
planları uğuruna mi l l i  gel i rimiz in öneml i  b i r  kısmın ı  harcamalarından 
i leri gelmektedir. 

Demi rel hükümetin in  1 969 bütçe ve yeni vergi tasarılarına karşı 1 968. 
yı l ında u lusal b i r  d i renmenin gel iştiğ ine şahit olduk. Bu direnme halkı n  
büyük çoğun luğunu temsi l  eden pol itik akımlarda belirdi. Demirel hükü
metin in halka karşı olan bütçe tasarısına d irenmeye komünistler, sosya
l i stler ve bunlardan başka CHP, MP, GP g ibi burjuva partileri de katı ldı .  
Bu akımlar, ayrı ayrı açılardan da olsa 1 969 bütçe tasarısına karşı cephe 
hal inde taarruza geçtiler. Yurtsever güçler, bütçe ve vergi tasarıları yoluyle' 
büyük yerli ve yabancı sömürü gruplarının korunduğu, memleketin sanayi
leşmesi g ibi m i l li b i r  hedefin baltalandığı, 1 969 yıl ı  içi nde Türkiye'yi daha 
derin ekonomi k  ve pol itik bunal ımların beklediğ i  noktalarında bi rleşiyor
lardı. Ege Bölgesi Sanayi Odası yayınladığı b ir  b i ld iride, sanayi kesimine 
ayrı lan kred i lerin yetersizl iğ inden yakınıyor, en k ısa zamanda bir .. Sanayi 
Kredi Fonu .. yaratı l masını, aksi halde 1 969 yılı içinde Türkiye'deki buna
l ımın Çığ g ibi büyüyeceği ni kaydediyordu. Aynı konuda CHP Genel Sekre
teri Bülent Ecevit, .. günden güne faki rleşen yığınlara dayanarak sanayileş
menin imkansızlığ ından .. yakınıyordu. 

TKP'inden CHP'ne, TIP'den MP'ne kadar genişleyen değişi k eğ i l im l i  b ir  
d i renmenin, bütçe ve yeni  vergi tasarılarına, i ktidarın Meclis içi ve Mecl is 
dışı baskı tedbirlerine, hükümetin koruduğu faşist komandoculuğa karşı 
politik bir d irenmenin-beli rmesi sayesinde 1 968 yılında, emperyal izme, 
işbir l ikçi burjuvaziye karşı, m i l l i-demokratik bir ortak eylem politikasının 
yürütülmesi için daha elverişli bir ortam yaratı l mıştır. Bu ortamı  daha 
geliştirmek, memleket kamu oyuna benimsetip etki l i  politik b ir  eylem 
haline getirmek, 1 969 yı l ında anti-emperyal ist demokratik güçlerin önünde 
duran ve başta gelen politik ödevdi r. M r. Komer gibi Viyetnam halkının 
ceııatlarından bir ini elçi olarak Ankarada oturtan Amerikan emperyal ist
leri ve onlara bağlı işbirl ikçi i ktidarı geriletmenin başka bir  yolu bulun
madığı  geçen yı l ların tecrübeleriyle anlaşı lmıştır. 

1 969 yı l ının genel seçimler y ı l ı  olduğu gözönünde tutulursa, demokratik, 
anti-emperyal ist muhalefetin eylem bi rliğ in in  kaçın ı lmazlığı daha iyi anla-
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ş ı l ı r. AP idarecileri n i  seçim ler yoluyle de i ktidardan düşürmek, Mecl isteki 
parmak çoğun luğundon yoksun etmek, sosya l ist ak ım dahi l ,  bütün anti
emperyalist demokratik muhalefetin katı lmasiyle demokratik ve u lusal 
ortak bir hükümeti işbaşına getirmek mümkündür. Fakat bu hedefe u laşa
bi lmek için bir  yandan muhalefet partilerin in  iç kavgaları no, bir yandan 
do muhalefet partileri arası nda normal f ikir ta rtışması s ın ırlarını aşarak 
çekişme ve saldırı hal in i  olon sürtüşmelere son vermek gerekir. Z i ra AP 
idarecileri ile emperyalistlerin hegemonyaları n ı  sürdürmek için başvur
dukları başlıca yol, muhalefet parti leri n i  içten parçalamak ve b irbirine 
düşürmekted ir. Muhalefet partilerin in  parça lanması ve b,i rbirlerine düş
mesi Demirel i ktidarının ve emperya l istleri n hôkimiyet kaynaklarından biri 
o lmuştur. Esasen meşhur Tunçkanat raporunun dayanağı do buydu .  

Muha lefetin iç  kavgalar, AP'n in  iV. Kongresinde, hükümeti elleri nde 
tutan ları ,  27 Mayıs' ın tamamen tasfiyesi yönünde kararlar o lacak, 27 
Mayıs'ı başaranlordon beş tabi i  senatörün dokunulmazl ığ ın ı  kald ıracak 
kadar cesaretlendi rdi .  Gerçekten de AP Kongresinde Anayasan ın  gayri 
meşru i lôn ettiği DP idaresi politikacı la rına bütün siyasi yetki leri iade 
etmek üzere oy b irl iğiyle kararlar a l ındı .  Ama Anayasa değişmeden düşük
lere siyasi yetki veri lemez. Demirelci ler bu kararları 1 969 Ekim seçimleri nde 
Anoyasayı değ iştirecek kadar bir çoğun luk  sağlamak a maciyle koz olarak 
kul lanacaklard ı r. Ama bu çoğun luğu eski DP'! i lere siyasi eylem yetki lerin i  
geri vermek iç in  mi ,  yoksa Anayasanın reformcu hükümleri ni kaldı rmak, 
böylece emperya l ist-işbirl ikçi hakimiyetin i  kuvvetlendi rmek için m i  ku 1 10-
nacaklar? Görünüşe göre Anoyasayı değişti recek kadar bir  çoğun luk  elde 
etti kleri takdirde i ki nci yolu seçeceklerd i r. Bu bakımdan, demokratik kuv
vetleri 1969 yı l ında başka bir ödev daha beklemektedi r :  Demirelcilerin 
Anoyasayı değiştirme, onun reformcu hükümlerini , kaldırma, 27 Mayıs'ı 
tamamen tasfiye etme teşebbüsleri n i  ön lemek. Bu büyük ulusal ödevi 
boşarmak do ancak genel seçimlerden önce ve seçim ler a rasında bütün 
Anoyosacı güçleri n iş ve eylem birliği sayesinde müm kü n  olur. 

Sosyalist akım ve halkımız 

Son yı l larda ekonomik  ve politik yönleri i le  işçi hareketinde büyük bir  
gel işme kaydedi ld i .  Politik yönden sosya list akımda kaydedilen i lerleme 
her bakımdan sevinç vericidir. 1968 Haziran ında yapı lan kısmi Senato 
seçimleri nde TlP' in  genel seçimlere kıyasla 50 b in  kadar fazla oy olmasına 
karş ı l ık  burjuva partileri n in  herhangi bir  gelişme gösterememeleri sosya list 
ak ımın halk y ığınlarına doğru genişlediğine bir delil sayı labi l i r. Esasen bu 
gelişmeden emperya listler ve işbi rli kçi i ktidar rahatsızd ı r. Hazırlanan yeni 
yeni baskı kanunları her ne kadar bütün muhalefeti, bütün demokrati k 
akım ları hedef a l ıyorsa do i l k  hedef yine işçi horaketidir. I ktidar çevrele
ri nde grev ve toplu sözleşme konununu değiştirme faaliyeti var. Bundan 
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başka Geza Kanununun değişti ri lmesinde güdülen hedef işçi ve öğren
cilerin 1968 yı l ı  içinde uygulamaya başladık ları işga l l i  grev ve işgal l i  boykot 
hareketlerini yasaklamaktır. Geçen yı l işçiler ve sendikala r işga l l i  g rev 
savaş şekl ini ustal ı kla denemeye koyu ldular. Bu usta l ı k  resmi makamları n  
işgal l i  g revler karşısındaki tereddütlerinden de anlaşı lmaktad ı r. Işgal 
hareketine g i rişenleri mahkemelere sevketmek gibi bazı polis ve savcı ların 
i ktidar çevresin in  teşvikiyle gösterdikleri gayretler sonuç vermemekte. 
işgalli grevler genellikle patran ve idarecilerin gerilemesi. işçi isteklerin i n  
kabulü i l e  sonuçlanmaktad ı r. i ktida r. Ceza Kanununda yapacağı değişik-

. li klerle işgal l i  grevi kesinl i kle engellemek gayretinded i r. Bundan başka 
«Anayasa Düzenin i  Koruma» adı a ltında hazırlanan tasarı da öncel ik le 
sosyalist hareketi baskı a ltına a lma gayesini  gütmektedi r. 

işçi s ın ıfın ın, emekçi y ığınlarının yaşama şartları zorlaştıkça, fiyatlar  art
tıkça, paran ın gerçek satın a lma değeri düşüp, bu oranda gündelikler 
azaldı kça, sendi ka hareketin in g rev, g österi ve dayanışma gibi  savaş şeki l
leri daha fazla gelişmektedi r. En san a çı klanan rakamlara göre 1 963 
yı l ından bu yana Türkiye'de 56'sı kamu sektöründe, geri kalanı da özel 
sektörde olmak üzere 313 grev yapı lmıştı r. Bu devrede 3.209 topllf"'iş sözleş
mesi i mzalanmış, özel sektörde 392 bin, kamu kesiminde ise 529 b in  işçi 
toplu iş sözleşmelerinden istifade

' 
etmiştir. Grev ve toplu sözleşme i l i şkile

rinde di kkati çeken taraf, toplu iş sözleşmeler dolayisiyle greve daha az 
başvuruluyor. 1963 yı l ında 1 00 sözleşme için 8,3 grev hadisesi o lmuşken, 
1967 y ı l ında 1 00 sözleşme sadece 3'e yakın g reve yol açmış bulunmaktad ı r. 
Bu durum, işçi s ınıf ının otorites in in ve sözünü patron ve idarecl iere kabul 
ettirme kabi l iyeti n in a rttığ ın ı  göstermektedi r. 

Devrim hareketi ve gençlik 

1 968 yıl ında sendika hareketinde devrimci ak ım b i r  hayli gelişti ve kuv
vetlendi. Devrimci sendikacıl ığın, işçi sınıfın ın  ekonomik  savaşını yürütür
ken, bir yandan da Amerikan emperyal izmine ve işbi rlikçilere karşı savaş
mak, mi l l i  bağ ımsızl ık hareketini ve demokratik devrim i  güclendi rmek 
yönünde gayretler sa rfettiği  görüldü. Buna karş ı l ı k  sarı sendikacı l ık, dev
rimci sendi kacı l ığ ı  balta lamak, işçi s ın ıfını i ktidar çevrelerin in  politikasına 
bağlamak, h iç olmazsa mi l l i  davaların  dışında tutumak için çabalar  har
camıştır. 

Devrimci sendikacı l ığ ın  ve genell ikle sol a kım ın  geçen yıl gösterd iği  
öneml i  gelişmelerden b iri de yurtsever ve devrimci gençl ik  hareketiyle 
sağlam bağ lar kurması ve dayan ışma hareketlerine önem vermesidir. Bu 
dayanışma hareketleri n in  en bel i rl i  şeki l leri. Amerikan a ltıncı filosunun 
ızmir ve Istanbul l imanların ı  ziyareti s ırasında Amerikan emperya l izmini 
yerme mitinglerinde görüldü.  Yurtsever öğrenciler grev hareketlerini destek
lediklerini s ık  s ık  açığa vurdu lar, işçi ler ve sendika lar  da emperyalizmi 
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yerme mitingleri ne katı ld ı lar. Bu karş ı l ıklı dayan ışma, işçi ve gençlerin 
yanyana gelişi , omuz omuza savaşmaları ,  emperyalizme ve işbirl ikçi lere 
karşı, bağımsız, demokratik Türkiye hareketinde mi l l i  cephe politi kasın ın  
sağ lam bir temele oturmakta olduğunu göstermektedir. 

Bu yönde geçen yıl kurulan Devrimci GOÇBIRLiGI hareketi emperya
lizme karşı savaşta ümit verici bir adımdır. G OÇBIRLlGI Hareketin in kuru
cuları 27 Mayısçı tabi i  senatörler, i lerici öğretmenler ve gençl i k  hareketi 
yöneticilerid i r. Fakat bazı sübjektif sebepler, 1 965'de GOÇBIRLlGI HARE
KET'nin gelişmesini kısmen engelleşmiştir. Buna rağmen, GOÇBIRLlGI 
HAREKETI 'n in i lerde gel işeceği ne ve memlekette pol it ik bir güc hal ine 
geleceğ ine şüphe yoktur, çünkü içi nde bulunduğumuz objektif şartlar bu 
g ibi gel işmeyi zorunlu ha le getirmiştir. 

Oğrenci gençl i k  hareketine gel i nce : Geride bıraktığımız yıl içi nde, eği
timde devrim, eğitim ve öğretim araçlarının i htiyaca göre çoğaltı lması 
g ibi şiarlardan, emperyalizme ve işbirl i kçilere karşı devrimci savaş şiar
larına kadar bir mücadele platformuna sahip gençlik ve öğrenci hareketi 
i lg i  çekici gelişmeler kaydetmiştir. Eğ itim davasın ı ,  mi l l i  bağımsızl ı k  ve 
emperya lizme karşı savaş davasına bağlanmaları, gençlerin olumlu eylem
lerinden biridir. Gençlik ve öğrenci hareketi, a ntiemperyalist demokratik 
gücler içinde aktif bir rol oynuyor. Bunu, gençliğin işgal l i  boykotlarında 
gördüğümüz gibi, Altıncı Filonun değ işik ziyaretleri s ırasında Istanbul ve 
ızmir sokaklarındaki savaşlarında da gördük. Bu savaşlarda gençl i k  hare
keti antiemperyal ist mücadelenin vurucu bir kuvveti olarak  belirdi. Aynı 
zamanda konkre savaş alanında değişik siyasi ak ımlardaki antiemper
yal ist kuvvetleri bi rleştiren bir güç olarak  da kendini  gösterdi .  

Geride b ı raktığ ımız y ı l  iç inde Türkiye'de genel hatlariyle bu g ib i  geliş
meler olmuştur. Savaşın bu aşamasında işçi s ınıf ının bi l imsel sosyalizme 
inanan güçleri bu savaşa açı k bir görüş ve programla katıl ıyor. Bi l imsel 
sosya lizme i nananları n  başta gelen ödevi, Türkiye'de emperya l izmin ve 
onunla işbirliği yapan zümrelerin hegemonyasına son verecek taktik ve 
stratej iyi uygulamaktır. 

Bu mücadelede, en devrimci, en sebatlı güc olan işçi s ın ıfının öncülüğü 
hayati bir önem taşımaktadır. Ama, politi k öncülüğü kaza nabi lmek için 
bi l imsel sosyalizme, Marksizm-leninizm prensiplerine göre Türkiyenin 
bugün içinde bulunduğu aşamayı değerlendi rmek, işbirl i kçilerin hegemon
yasıne karşı işçi sınıfının ve öteki yurtsever a kımların  kuvvetlenip geliştiği 
bir devre olarak  adlandı rabi leceğimiz bu dönemde devrimci, demokratik 
ve derece derece antiemperyalist gücleri bir a raya toplamak ve memleketi 
demokratik bir aşamaya yükseltme savaşına seferber etmek zorunludur. 

Devrimci, ulusal ve antiemperyalist hareket, temelde hızl ı  b i r  gelişme 
kaydediyor: Bu gelişme işçi sı nıfı nda görüldüğü g ibi öğrenci hareketinde, 
hatta burjuvazin in  u lusal d iyebi leceğimiz bir kolunda da görülüyor. Bu 
gerçeği benimseyemeyenler ve mi l l i  kurtu luş hareketin i  dar bir açıdan ele 
alanlar, savaşın öncülüğünü kaybetmeye mahkumdur. 

834 

TÜSTAV



. -

•• YE N I  ÇAG •• 

. dergisinin 1968 yılına ait 12 sayısmda çıkan yazılar 

I. Komünizm hareketinin aktüel sorunları : 

Berg E. Lene, Boyd Co n, Harme/ Muhammed 
"Birl iğ in  sağ lanması uğrunda savaş 
Bor Leon - Komünist Partileri aktif eylem partilerid ir . 
Dutt P. Pa(me - Kapita l izmin genel bunal ımında el l i  y ı l l ık  
dönem . 
Fürnberg F. - Demokratik ve barışçı ak ım saldı rıya karşı 
birleşmelidirler 
Pav/ov Todor - Len inizm ve insan için savaş . 
Vieyra Hi/berto - Komünist Parti lerin in  danışma toplantı
la rı bir l iğin kuwetlenmesine h izmet ediyor . 

I I .  Karl Marks'ın  1 50'nci doğum yı ldönümü : 

Dat R. Pa/m - Karl Marks' ın 1 50'inci doğum yıldönümü 
münasebetiyle. Marksizm ve Enternasyonalizm . 
Cogniot Georges - Enternasyonalizm ve Komünist parti
lerin in  u lusal ödevleri 
Rova/çik Y., Mieres F. - Devrimci fikirlerin zaferi 
(Karl Marks'ın 1 50'inci doğum yıldönümü münasebetiyle 
2-4 Mayıs günlerinde Berl inde yapılan Mi l letlerarası 
bi l imsel toplantı hakkında) • 

Sayı Soyla 

2 
8 

1 
1 0---1 1  

10---1 1  

5 

6 

6 

82 
445 

1 3  
616 

609 

313 

389 

434 

III. V. I Lenin'in 1 00'üncü doğum yıldönümüne doğru : 

O. G. - V. ı. Lenin ' in  yüzüncü doğum yıldönümüne doğru . 9 527 
Pav/ov Todor - Lenin ' in  98'inci doğum yıldönümü münase-
betiyle : Leninist fikirlerin bayrağı a ltında • . . . . .  5 327 
Lenin ' in  yüzüncü doğum yıldönümünü kutlama hazırl ıkları . 1 0---1 1  705 

LV. Sosyalizm kuruculuğunun teori ve pratiği :  

Prover Rudolf, Dudinski lIya - Sosyal ist ülkeleri n  ekonomisi : 
sonuçlar, problemler, perspektifler . . • . • • . • •  12  761 
Elimol A, V. Rutgayzer V. - Sovyetler Birliği n de iktisadi 
reform : ilk sonuçları ve perspektifler • . • • • • . , 9 531 
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Gotol Sedendambm - Emekçi ler devleti Mogolistan'da 
sosyalizm kuruculuğunun hizmetinde . 
Kis/er B., Gutyar R. A. - Demokratik Almanya Cumhuriyeti 
köy ekonomis in in gelişmesinde yeni aşama : kooperatifler . 
Punsagnorov Sevegjavin - Kardeşçe dostluğun meyva ları 
Şapol V. - Bulgaristan köy ekonomisinde b i l im in  rolü 
Ferehol Valentin - Sosya lizm i le kapital izmi n  bazı ekono
m ik  gelişme eği l im leri 

V. Emek ve sermaye : 

Sayı 

10-1 1 

9 
4 
9 

6 

Sayfa 

638 

544 
267 
557 

420 

Gibbons l. - Hasta bir toplum :  1 968 Amerikası . 5 340 
Isupol Viktor - Sterl ing ucuzladı . 2 1 1 1  
Ruçinski Yurgen - Kapital izmin ekonomi k  gelişmesind

'
eki 

dengesizl ik artıyor . . '  1 0--1 1  673 
Nörlund ib - Gelişmiş kapital ist ülkeleri sosyalizme götüre-
cek yol ve Oktobr devrim i . ! 26 
Pe rıo Viktor - Amerikan emekçi lerinin durumu . 4 237 
Perla Viktor - Dolar bunal ımı ,  Bi rleşik Amerika'n ı n  emper-
yalist politi kasın ın  bunal ımıd ır  1 0-1 1 659 

Vi. Burjuva ideolojisine karşı mücadel e :  

Nivins /ning - Bi l imsel dünya görüşü ansiklopedisi . 1 2  809 

VII. Halkların Mill i  Kurtuluş hareketi : 

Batal lorj., Amjad Reşat, Harmel Muhammed - Arap Mil l i  
Kurtuluş hareketin i n  bugünkü dönemde en önemli  ödevleri 9 568 
Bakı Abu - Sömürgeci l iğ in  tomamiyle yok edi lmesi zama-
n ımızın buyruğudur . . . . . . . . . . . . . . 1 0-1 1 701 
Handel Şalik - Güney Amerika devrimcileri n i n  kıta stra-
tejisi hakkında düşünceler . . . . . . . . . . . .  6 4Q3 
Koks Idris - Gelişmekte olon ü lkelere yard ım  . . . . . 1 0-1 1 690 
Ya to Ali - Fos : Ulusal bağ ı msızl ık ve demokrasinin sağ-
lamlaştı rı l ması yolu b irl iktir . . . . . . . . . . .  4 250 

VIII. Yuvarlak masa toplantıları : 

Kapital izm nereye gidiyor? . . . . . . . . . . . 
Söz Torino işçileri n i n : Ekonomik istemler, politik ödevler . 
Kapitalizm nereye gidiyor? : Bugünkü dönemde kapital ist 
üreti m  gelişmesi . . . . . . . . . . . . • . . 
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Kapital ist ülkelerde gençlik hareketi n in gelişmesi. 
Bugünkü aşamanın özel l i kleri ve perspektivleri . . 
Kapita list memleketler,de gençl i k  hareketi n in .yükselişi . 
Çağdaş kapita l izm, bi l imsel-teknolojik devrim, işçi sın ıfı 

iX. Komünist ve Işçi Partilerinde : 

A. L. Çekoslovakya Komünist Partisin in . . • . . . . . 
Ahmet Samir - I rak  Komünist Partis in in üçüncü ulusa l  kon-
feransı . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 

B. K. Alman Komünist Partisi yeni programın ın taslağı . . 
Entjes P., Oğrenci hareketi Fransız halk ın ın savaşına 
g iriyor . . . . . . . . . . . . . • . . . • • 

Heksman Frederik - Avusturya Komünist Partisi 50 yaşında 
Kap/uck Manfred - Alman Komünist Partis in in serbest bıra
k ı lması a ktüel politik bi r zorunluktur . . . . . . . 
Komoçin lo/tan - Sınıfsal görüş ve enternasyonalizm . 
Salem Amin - Ordün Komünist Partisi Eylemler içinde . 
Luna H. - Arjantin Komünist Partisi n in tecrübeleri 
P. E. Fransız Komünist Partis inin üye sayısı artıyor . 

X. Olayla ve yankıları : 

Anton Francisco - «Franko d iktatorasına karşı Ispanyaya 
teklif edi lecek demokrati k çözüm yolu . . . . . . . . 
Apteker Herbert - Birleş ik Amerikada Cumhurbaşkanl ığ ı  
seçimleri . . . . . . . . . . . . . . . 
Bi/loux Francois - Fransada bu yı l ın başları ndaki duru m  
üstüne . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 
Bustani Ali - Sömürgeci leri n bozgunu (Güney Yemen Halk 
Cumhuriyeti n in  kurtu luşu üstüne) . . . . . . 

Entjes Pier - Fransız genel seçimleri . . . . . 
Hamis Saliba - ısra i l -Amerikan işbirliği eylemde . 
Mieres F. - latin Amerikada çetin günler . . . . 
Norden A/bert - Bon hükümetin in  saldırgan politi kasına 
karşı ve Avrupanın güvenliği için . . . . . . . 

N. L. 1 967 «Grev hareketleri» . . . . . . . . . . . 
Prajski Jan - Yunanistanda gerici l iğin manevraları . . . 
P. A. - Çekoslovakya'da bugünkü durum (ÇKP yayın organ
ların ın  sayfaları ndan) . . . . . . . . . . . . . 
logrofos lisis - Yunanistan cunta diktatörlüğü ve ona karşı 
savaş . . . . . . . . .  
Vi/ner Mois - ısrai l ' in  durumu . . . . . . . . . . . 

Sayı Sayfa 

7 
8 

12  

5 

5 
4 

6 
1 2  

2 
1 0-1 1  

3 
12  
12  

4 

1 0-1 1  

3 

3 
8 
7 

1 0-1 1  

3 
2 
2 

1 0-1 1  

1 
1 

469 
480 
777 

358 

370 
302 

441 
796 

1 00 
630 
214 
820 
823 

307 

652 

195 

205 
467 
51 1 
685 

1 84 
1 44 
1 07 

647 

33 
45 
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Xi. Viyetnam savaşı : 

Misidari Tsend-Ayuşiyn - Savaşan bin ha lkın toprağında 
(Bir Mogol gazetecisinin notları) . 
Prajski Jan - Çıkmaza g i ren tırmanma siyaseti . 
Prajski Jan - Savaş ve polit ika : sa ld ı rganların Viyetnam-
daki ciddi yeni lgis i  
Prajski Jan - Dünya kamuoyu Amerika sa ld ı rıs ın ın durdu-
rul masında ısrar ediyor . 
Prajski Jan - Once bombard ımanlar  durduru lmal ıd ı r  

XII. Tarihten sayfalar:  

Attias Va/do, Auersperg Pave/, Hentges Pierre - Büyük 
Oktobr Sosya l ist Devrimi u luslararası önem taş ımaktad ı r  . 
Filinger Zdenek - Münih'ten a l ınması gereken dersler . 
Mendieta R. Isidro - Ispanyanın yakın ta rihinden sayfa lar . 

XIII.  Demokratik güçlere baskı : 

Barera Ernan - Guatemala'da karşı-devrimci terör . 
Otero Ramira - Hep zafere doğru . . • 

Sirkof D. - Sovyet eğemenliği uğrundaki savaşta Bulgar 
devrimcileri . . . . . . . . . . 

XLV. Dokümanlar ve mektuplar :  

Budapeşte Danışma toplantısı 
(Budapeşte, 26 Şubat - 5 Mart 1968) . . . . . . . . 
Bildiıi - Budapeşte Konsultatif Buluşmasına katı lan Komü
nist ve Işçi Parti leri nin Bi ld irisi (26 1 1 - 5 i i i  - 1 968) . . . 
Viyetnam halkı ile dayanışma mesaji. Viyetnam Emekçiler 
Partisi Merkez Komitesine, Güney Viyetnam Mi l l i  Kurtuluş 
Cephesi M. K. Prezidyumu'na . . . . . . . . . . . 
Sudono "XX yüzyı lda ortaçağcı l ı k  (Cakartadan mektup) . 
Josef Laub - Batı Alman Sosyal demokratlarının soflarında 
çel işki ler . . . . . . . . . . . . • . . . . . 

Brennis S. Birleşik Amerikoda terör ve zorba l ı k . . . . . 
SBKP MK Politbüro i le  ÇKP MK Prezidyumu a rasında yapı
lan görüşmeye i l işkin ortok bi ldiri . . . . . . . 
Sosya list ü lkeler Komünist ve Işçi Parti lerinin Bi ldirisi . . 
Sovyet-Çekoslovak görüşmeleri hakkında bi l id i ri . . . . 
ÇKP Merkez Komitesinin Moskova görüşmeleri hakkında 
kararnamesi 
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Sayı 

6 
2 

3 

6 
7 

2 
1 0-1 1 
1 0-1 1 

3 

2 

8 

3 
3 

3 
7 

8 
8 
8 

8 

Sayfa 

447 
1 39 

209 

450 
525 

89 
71 1 
720 

226 
53 

55 

77 

1 57 

160 
217 

220 
530 

445 
446 
452 

454 
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Sayı Sayfa 
R. H. Komünistler kahramanl ıklariyle halka örnek oluyor 
(So/vador'don mektup) 9 581 
Komünist ve Işçi Partileri u luslararası danışma toplantıs ın ı  
hazırlama komisyonu oturumları hakkı nda bi/diri . 1 0-1 1 605 

XV. Konferans. Kitap ve dergi : 

Uluslararası toplantı lar :  Bakü'de, Berlin'de, Paris'te . 2 1 48 
Cepedo Manuel - «Burjuva reformizminin bayrağı  altında 
(<<Vision» dergisi sayfaları ndan) . 5 350 
«Barış ve Sosya lizm Problemleri» dergisi on yaşında . 9 525 
Krauze G. - Sosyalizm, bi l imsel-teknik devrim ve demokrasi 1 0-1 1 724 
Ma/in A. - Büyük bir kültür hazinesi 8 495 
Royerson B. Stenli - Marks ve dünya felsefesi . 1 0-1 1 716 
Solem Amin - Vakın Doğu bunal ımı ve çözüm yolu . 3 232 

XVI. azel Sayfalarımız :  

Aklnci Ahmet - Oldürülmelerinin 47-inci yıldönümü müna-
sebetiyle Mustafa Suphi leri anıyoruz 60 
Soydan Ahmet - «Türkiyede gençlik hareketinin yeni aşa-
ması 7 538 
Saydan Ahmet - Türkiye Komünist Partisi serbest çalışma 
şartlarına kavuşmalıdır 9 586 
Soydan Ahmet - «Insanlar Uyan ı k  olun» (Belgeleri n  ıŞ ığı 
a ltında Çekoslovakya olayları) 1 0-1 1 751 
Saydan Ahmet - 1968 Türkiye'sine bir bakış . 1 2  825 
Demir Vakub - Vikos Asimopulos ai lesine 12  235 
Demir Vakub - Görüş (V. N. Roza liyevin) . 
Demir Vakub - Bir Açıklama . 6 457 
Demir Vakub - TKP MK Birinci Sekreteri Vakub Demir  yol-
doşın Sertel a i lesine başsağ l ığ ı  telgrafı . 
X. X. - Sabiha Zekeriya Sertel 9 599 
Saracoğlu Menmet - Yunanistan Komünist Partisi 50 yaşında 1 0-1 1 739 
üstüngel S. - TKP'n in  tarihsel rol.ü ve ödevi . 1 0-1 1 727 
TKP Merkez Komitesi - Bildiri . 56 
TKP Merkez Komitesi Biri nci Sekreteri Vakub Demir Volda-
şın, Budapeşte Konsultatif Buluşmasında yaptığı konuşma 2 1 53 
TKP en eski savaşçı larından birin i  kaybetti . 3 235 
TKP Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Vakub Demir yolda-
sın Karl Marks' ı n  150 doğum yı l ı n ı  anmayla i lgi l i  mi l let-
lerarası bi l imsel konferansta yaptığı konuşma : «Türk Işçi 
sınıfın ın  ve onun Marksçı-lenininci avangardı Türkiye Ko-
münist Partis in in anti-komünizmle mücadelesi., . 5 377 
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TKP Merkez Komitesin in yüksek öğrenim gençl iğ in in  eylem
leriyle i lg i l i  çağrıs ı . . . . . . 
TKP Merkez Komitesin in Bi ldirisi . 
TKP'n in  Bi ldirisi . . . . . . . 
TKP'n in  Bi ld i risi . . . . . . . 
Rozaliyef N. Y., Türkiyede sosyal ekonomi k  süreçlerin i nce
lenmesinde doğru metodoloj i . . . . • • • . . 
Rozaliyef N. Y., Türkiyede s ın ıflar ve sınıf mücadelesi . . 
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ı Ç i N D E K i l E R  

Sosyalizm kurucu/uğunun teori ve pratiği: 

Rudolf Braver, lIya Dudinski 

Sosya list ü lkeleri n ekonomisi : sonuçlar, sorunlar, perspektifler . • 761 

Yuvarlak masa toplantısı : 

Çağdaş kapita l izm, b i l imsel-teknoloj ik  devrim ve işçi sınıfı . 777 

Komünist ve işçi partilerinde : 

Frederik Heksman 

Avusturya Komünist Partisi 50 yaşında . 

Ideoloji mücadelesi: 

Ivning Nivins 

Bili msel Dünya görüşü ansiklopedisi 

Huan Luna 

Marksist literatürü yayma işini nası l örgütıüyoruz • 

P. E. 
Fransız Komünist Partisinin üye sayısı artıyor . 

Ozel sayfalaf/mız 

Ahmet Saydan 

1968 Türkiyesi 'nin olaylariyle 

1969 Türkiye'sine bir bakış . 
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«Yeni Çağ» derg isinin 1968 yıl ına a it  12 sayısında çıkan yazılar . . 835 
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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  

Ingilizces; : 

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

ıtalyancası : 

libreria Rinascita, Via del le Botteghe, Oscure 2. Roma 

Almancası : 

«GLOBUS»-Vertrieb auslöndischer Zeitschriften, Wien XX, 
Höchstödtplatz 3 

Yunancası (Kıbrıs'ta): 

Lai kon Praktorion, Tricoupi Street, 53 r., Nicosia 

Ruşcası : 

Stredisko pro rozsirovani tisku, Praha 6, Thakurova 3 

Fransızcası : 

Societe d'Ed ition et d'Enformation 9, Bou levard des Ital iens Paris (2e) 

Ispanyolcası: 

Ediciones Pueblos Unidos Casil la Correo 589, Montevideo 

Japoncası : 

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

Isveç dilinde: 

Arbetarkultur, Söderarmsvagen 36, Johanneshov 6, Stockholm 

Bulgarcası : 

Raznoiznos, i, Rue Tzar Assen, Sofia 

Türkçesi: 

« Y  E N i ç A G » - Stredisko pro rozsi rovan i  tisku, Praha 6, 
Thakurova 3 
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