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Bütün ülkelerin proleterleri, birleşinizi 

YENi 

Çlo 1969 

Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi 

Komünist Enternasyonalinin Ellinci Kuruluş yıldönümü 

Yeni dokümanlar, 

mektuplar, amlar 

Devrimci proletaryanın çeşitli ülkelerdeki temsilcileri, 1919 yılı Mart 
ayının ilk günlerinde Moskova'da Kremlin'de toplandılar. Dünya proletar
yasIna hitaben yayınladıkları bir bildiriyle, üçüncü Enternasyonalin, öteki 
adiyle Komünist Enternasyonalinin kurulduğunu duyurdular. Komintern 
kurucu/aTı bu bildiride şöyle diyorlardı: «Odevimiz, işçi sınıfının savaşında 
elde edilen tecrübeleri genelleştirmek, işçi hareketindeki mlZlf oportünizm 
aYTlklaflnı ayıklayıp atmak, bütün gerçek devrimci partilerin ça"şmalaflnı 
birleştirmektir ... 

Kominternin faaliyeti yirmi beş yı/ sürdü. Bu çeyrek yüzyıl içinde, Mark
sizm-Leninizm prensiplerinin temeli üzerinde komünist partileri kurmak, 
güdendirmek ve tam bir birlik içinde savaşmala"m sağlamak, emper
yalizm ve faşizme karşı, sosyalizm uğrunda yürüttüğü mücadelesinde işçi 
sınıfının birliğini kuvvetlendirmek için bütün var"ğı ile çaflştı. 

Bu sayımızda, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekre
teri B. N. Ponomaref'in, Komünist Enternasyonalinin çalışmalarındaki belli

baş" yönleri tahlil eden ve Kominternin tarihsel önemini aydınlatan bir 
makalesini yaYlnlamaktay/z. 

Bundan başka; Kominternin bir dokümam ilk defa yaym/amyor. Bu, 
Komünist Enternasyonali Yürütme Komitesi (KEYK) Prezidyumunun, harp 

tehlikesi sorunu üzerine 1 Nisan 1936'da kabul ettiği bir karardır. 
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Bilindiği üzere, Kominternin (Temmuz-Ağustos 1935'te toplanan) VI/. 
Kongresi. Komünist Enternasyonalinin tarihinde önemli bir yer almıştır. 
Kongre, açık seçik bir strateji plônı kabul etmiş, faşizmin soldırılarına �e 
yeni bir dünya harbi tehlikesine karşı yürüttükleri mücadelede komünist 
partilerine değişken taktik hazırlamış, bütün anti-faşist, anti-emperyalist 
güc/ere birleşme yollarını göstermişti. Artan harp tehlikesine karşı yürü
tülen savaşın sorunları, Komünist Enternasyonali Yürütme Komitesi Pre
zidyumunun toplantılarında 23 Mart - 1 Nisan 1936 tarihleri arasında 
incelenmişti. G. Dimitrof, D. Manuilski, M. Torez, P. Toliafi, K. Gotvald, 
V. Pik, H. Polit, Bela Kun gibi uluslararası komünist hareketinin büyük 
önderleri bu toplantılara katılmışlardı. KEYK Prezidyumunun bu sayıda 
yayınlamakta olduğumuz kararı işte bu incelemenin bir ürünüdür. Bu karar, 
faşizm saldırısını ve Ikinci Dünya Harbini önlemek için Komünist Enter
nasyonalinin yürüttüğü faaliyet hakkında daha açık bir fikir sahibi olma
mıza imkôn vermektedir. 

Kominternin kurulması, bütün tarihi, özellikle ilk ydıarındaki faaliyeti 
V. I. Lenin'in adı ile sıkı sıkıya bağltdır. Onun devrimcilere güc veren 
düşünceleri, bu uluslararası örgütte silinmez izler bırakmıştır. Lenin'le 
emekçiler ve birçok ülkenin devrimcileri arasında binlerce bağ vardı. 
Komünist partilerinin yöneticileri de, sıradan komünistler de sık sık ona 
akıı danışıyor, mehtuplar yazıyor/ardı. Ilk defa yayınlanmakta olan, Klara 
Setkin'in, Danimarkalt komünist L stenved'in, tanınmış Ingiliz komünist
lerinden Tomas Be!'in mektupları ve öldürülmesinden kısa bir zaman önce 
Roza Lüksenburg'un kısa mektubu şüphesiz ki ilgi ile karşılanacaktır. Bu 
kısa mektup, tanınmış devrimci kadın Roza Lüksenburg'un Lenin'e besle
diği candan saygının bir belgesidir. 

Geçenlerde ölen Avusturya Komünist Partisi Onursal Başkanı Yohan 
Koplenig'in Komünist Enternasyonali tarihi hakkmdaki kısa yazısı da ilk 
defa yaymlanıyor. O, bu satırlaTı, ölümünden birkaç ay önce yazmıştır. 
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Komünist hareketi tarihinde şahit bir yıldönümü 

Komünist Enternasyonalinin ellinci kuruluş yılında dün ve bugün 

Boris Ponomorev 

Kominternin elli nci yıldönümü, dünya devrim hareketi ta rihinde seçkin 
bir olaydır. Komintern çeyrek yüzyıl yaşadı. Bu süre içinde, günümüzün 
komünist hareketindeki gelişmeye, Marksist-Leninist ülküye, bu ü lkünü n  
uygu lanmasına değerli katkılarda bu lundu. Komintern, Leninizmi ulus
lararası işçi hareketiyle birleştirerek tarihsel görevini yaptı. Proleter enter
nasyona l izmi tarihinde yeni b ir  yaprak açt ı :  Bütün kıta larda komünist par
t ilerin in  devrimci ödevlere bağ lı l ıkların ı  sağ ladı : bun la rı kardeşl ik ve 
dayanışma bağlarıyla birbirlerine kenetfedi .  

çağ ımızda komünist ta ri hçiler, Kominterni i ncelerken, Lenin ' in  şu görü
şünü göz ü nünde bulundurmak zoru ndadırlar: Işçi sınıfı, kendi  tarihine ve 
kardeş partilerin tecrübelerine büyük b i r  enem veri r: geçmişe zaman 
zaman b i r  göz otor ve bu suretle, hareketin geleceğini bi l imsel olarak  
aya rlar. 

Kendi geçmişine karşı böyle davra nmayı, komünist hareketi n in  dünya 
çapındaki hamleleri, toplu mun gel'işmesindeki rolünün büyümesi ve bu
günkü koşulla rda bütün i nsanl ığ ın  geleceği ve kaderi üzerinde komünist 
part i lerin in  büyük soru mluluğu da gerektirmektedir. Komintern in  faa l iyetini 
i ncelemek, komünist hareketi n in  bugünkü kuwet kaynakla r ın ın aydın lan
masına, gelişmesindeki yasal l ığ ın  (kanuniyetin) daha iyi anlaşı lmosına, 
deneylerin i n  bütün olumlu ve olumsuz yön leriyle göz önünde tutu lmasına, 
emperya lizme karşı, işçi sınıfının davası, sosyaliz m  ve barış uğrunda yürü
t ülen savaşta aktüal l iğ in i  koruyan bütün bu olumlu yönlerden fayda 10-

nı lmasına yardım etmektedir. 

Kominternin faaliyeti s ırasında ve onun yordımiyle parti leri ni ku ran i lk  
Len inci kuşaklar  gerçekten kahramanca işler gördüler. Kominternin safla
rında iyi b i rer Marksist-Leninist olarak  yetiştiler. Bu da,  yürüdükleri çok 
çetin yolda onlara başarı sağladı. Bu tecrübelerden daha iyi yararlan
mak, bunları daha iyi ku l lanmasın ı  bilmek de komünist partilerin in  Komin
terne gösterdikleri i lg, i n in  kaynaklarından birid i r. 

Kominterne duyulan bu i lg in in  bir  sebebi de, hareketimizin tari hi üze
rinde, özel l ikle Komintern in  tarih i  üzer inde kalpozanl ık  yapan, ayrıca «psi-
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koloj ik  bir  harp» açan anti-komünizme karşı ideoloji savaşı yürütülmesinin 
gerekli olmasıdır. 

Komintıernin tarihsel önemini ,  eylemlerini her yandan doğru olarak 
değerlendi rme iş i ,  tarafsız b i r  gözlemci tutumu i le bağdaşmaz. Çünkü, ne 
Komintern kendi başına, ne de şu veya bu u lusal komünist partisi kendisi 
için yaşamıştır. Komünist partileri kominternin faaliyetine aktif olarak 
katı lmışlar, meseleleri bir l ikte i nceleyip, kararları beraber almışlardır. 
Partiler, Kominternin  ça lışmalarından sorumluydular. Komintern de bu 
partilerin eylem lerinden aynı ölçüde sorumluydu. 

Marksist-Leninistler, Komintern in politik ve ideoloj ik  kalıtına (mirasına) 
titizlikle, gerçek komünist bi l i nciyle i lgi  göstermekted i rier. Onlar, Komin
ternin faal iyeti n i  incelerken, bugünkü komünist hareketin in temelleri söz 
konusu olduğunu b i r  dakika bi le unutmazlar. Bu temelleri Lenin atmıştır. 
Emekçi yığınlar ın ı  sosyalizmin tarihsel zaferi ne u laştıran, dünyanın dev
rimle yenibaştan kurulmasında büyük başarı lar elde edilmesini sağ l ıyan 
gücler bu temeller üzerinde yetişmişlerdir. 

Komintern, Marks ve Engels'in kurup  geliştirdikleri Birinci Enternasyo
nal in tar ihse l  uzantısıyd ı ;  Ikinci Enternasyono l in en iyi Marksist gelenek
ler in in  mirasçısıydı. Kominternin kurucusu ve önderi V. ı. Lenin, Marks'ın 
davasını sistemli olarak devam ettirmiş, Marksizm öğretisini savunmuş, 
yaratıcı olarak geliştirmişti. 

Marks ve Engels'ten bu yana emekçilerin dava ların ı  savunan gücler, 
bel i rli tarihsel aşamalarda yığın ları savaşlara seferber etmek için en etkili 
yöntemleri uygulamayı ve omaea en uygun politik savaş biçimlerin i  bul
mayı ve bunları ahenkleştirmeyi başarmışlardır. Onları n  g ücü de bura
daydı .  Komintern, işçi s ın ıf ın ın u luslararası öncü örgütünün faaliyet biçim
lerin i ,  o zamanın durumuna uygun olara k  kol lektif ça lışma i le belirlemenin 
g üzel b i r  örneği id i .  

Oçüncü Enternasyonal, yani  Komünist Enternasyonali, 4 Mart 1 919'da, 
Moskova'da, u luslararası kongrede kuruldu. 

Komintern, dünyada görülmemiş olayların geçtiği ,  kapitalizmden sos
yalizme köklü dönüşümleri n  yapıldığı koşul lar içinde doğdu .  Büyük Oktobr 
Sosya list Devrimiyle eski dünyanın büyük ölçüde yıkı l ışı başladı .  Bu fırtı nal ı  
gün lerde i nsanl ık, h ız l ı  b i r  atılışla yeni b i r  çağa, devrimci çağa g i rd i .  
Devrimci Marks istler, çağ ın  isteklerine uyarak Kominterni kurdular. Komin
tern, çeyrek yüzyıl boyunca, dünya olayların ın  merkezi oldu. 

Baştan aşağı yepyeni bir  u luslararası proleter örgütü olan Komünist 
Enternasyonalinin nitel iği ,  ana çizgileri, değişik ü lkelerde ve dünya 
çapında sınıf savaşların ın  alabildiğine keskinleştiği koşul lar  içinde oluştu. 
1917'de başlayan güclü  devrim sürecinde, o zamana kadar  sağlam sayı
lan yeryüzüne çöreklenmiş evrensel sömürge sömürücülüğü sistemine daya-
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nan burjuva düzenin in  dayanıklığı hakkındaki düşünceler de yıkıldı. Sava
şan devletlerin ordularında toplanan mi lyonlarca insan, emperyal izmin 
kurduğu egemenl iğ in sonuçların ı  olanca dehşetiyle sırtlarında denedi ler. 
Karşı l ık l ı  cephelerde hoşnutsuzluklar aldı  yürüdü. Işçi ler, köylüler, askerler, 
istemiyerek sürüklendikleri bu an lamsız i nsan kırımın ın  nedenleri üzeri nde 
düşünmeye, bu kanlı çıkmazdan çıkar yol aramaya koyuldular. Rusya'da 
devrim, işte böyle bir durumda patlak verd i .  

Oktobr Devrimi, halklarda, kendi g üclerine  i nancı doğurdu ve harbi 
ortadan kaldırabi lecekleri g üven in i  yarattı. Dahası var: Bu devrim, onlara, 
i nsanl ığa karşı böylesine c inayetlere yol açan düzeni n  ebedi olmadığ ın ı, 
onu kendi elleriyle söküp atabi leceklerini de gösterdi. Oktobr Devrimiyle 
bütün dünyada başlayan yığ ınsa/ hareketin g üc l ü  kaynaklarında n  biri de 
budur. Kapital istlerin, toprak ağaların ın  hükümetleri tarafından yüzyı l lar 
boyunca kurdukları düzenler, bu düzenlerin dayandığı büyük imparatorluk
lar, Rus, Avusturya-Macaristan, Alman, Osmanl ı  imparatorlukları, bu dev
rim in  g üclü darbeleri a ltında yıkı ldı .  Engels' in  öngördüğü g ibi, d iz i  d izi 
taçlar taza toprağa karıştı. 

Len in  tarafından hazırlanan yeni Enternasyonalin, Komünist Enternas
yona l in in  kurulmasiyle i lg i l i  p lônın gerçekleştirilmesi için gerekli olan 
konkre durum, Oktobr zaferi nden sonra ve proletarya diktatorası hüküme
tin in  u luslararası alana çıkmasiyle doğdu. Bu, harbe, emperyal izme karşı, 
işçi s ın ıf ın ın tarihsel amaçları uğrunda uluslararası işçi hareketinin başa
rıyla savaşabi lmesi için çözümleyici, yepyen i  bir durumdu. 

Bi rçok ü lkelerde komünist partileri ortaya çıktı. Komünistlerin uluslara
rası bir örgüt birliği kurma/arı akımı kuvvetlendi. 

Komintern, Leninizim bayrağın ı  dünyanın dört bucağında dalga/an
dırdı, Len in izm ü lkülerin i  yığınlar arasına yaydı, kapitalist sömürü düzerini 
ve yeryüzünde zulmü ortadan kaldırma yol ların ı ,  yöntemlerin i  hazırlamaya 
koyuldu.  

Kominternin kuru lmasiyla, tarihsel önemi olan başka bir  sorun da 
çözüm/endi. Lenin 'e ve kardeş partilerdeki çal ışma a rkadaş/arına göre, 
işçi hareketinin u luslararası nitel iğ i  yeniden can l,andırı lmalı ,  onun dev
rimci muhtavesı kurtarılmal ıydı. Komintern, II. Enternasyonal' in yıkıl ışı gün  
g ib i  ortaya çıktığı, oportünizmin  onu  içinden  kemirdiği b ir  dönemde kurul
muştu. I I .  Enternasyonal in önderleri, 1914'te ayrı ayrı ü lkelerin işçi leri n i  
birbirleri n i  kırmaya çağ ı rmak suretiyle işçi s ın ıfına ihanet etmişlerdi. 
I I .  Enternasyonal'de nasyonalizm ve oportünizm ağır  basmış, devrimci liğe, 
enternasyona lizme üstün gelmişti . Bu durum, burjuvaziye, değişik ülkelerin 
proleterlerini birbirine düşürmek, onları kardeş in  kardeşi öldürdüğü bir  
harbe sürüklemek, sonra işçi-köylü Sovyet devletine karşı alçakça harp 
açmak olanağın ı  vermiş bulunuyordu, Sağcı sosya l-demokrat l iderler, 
Sovyetlere karşı emperya listlerin açtıkları savaş ve iftira kampanyasına 
katı lmışlardı .  Bunlar, Sovyet Devletin i ,  kapitalist ü lkelerdeki işçi hareket
lerinden ayırma, bi l imsel sosyalizm ü lküsünün yayı lmasını çember içi ne 
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olmaya çalışıyorlardı. Komintern, uluslara rası işçi hareket i için ölümcül 
olan bu polit ikaya ağır bir darbe indirdi .  

Komintern, enternasyonalizm bayrağını  yeniden yükseklerde dalgalan
d ı rdı .  Işçi hareketin i ,  nasyonalizm ve oportünizmin sürüklemiş olduğu 
çıkmazdon kurtarma yol ların ı  gösterdi. Gerçek Marksist, l er, proletarya 
ideO lOjisin in ,  işçi hareketindeki s ınıfsal n itel iğ in  yeniden canlanması için 
çok çetin koşu l lar içinde savaştı lar. Egemen sınıfların devlet maka nizma
ları onları n  üzerine yüklendi, sağcı sosyal-demokratlar onlara saldırdı .  
Komintern olmasaydı, o zamanlar  savaşlarda henüz çelikleşmemiş ve 
kadroları az olon komün, ist partileri bu saldırı lara dayanamazlardı. Komin
tern, kapitalist ü lkelerde işçi sınıfın ın  yeniden devr im perspektifleri n i  
açmasına yardım etti. 

Rusya'da Oktobr Devrimin in deneyleri, başka ü lkelerde 1919-1923 yı l 
larının s ın ı f  savaşlarındaki yenme ve yen i lme tecrübeleri, devrim savaş
larında işçi s ın ıfı partis in in ne büyük bir rol oynadığın ı  ortaya koydu. 
Rusya'da halk yığınları n ı n  demokratik baskısın ın  sosyalist d evrime  dönüş
mesi, yen i  t ip part in in varlığı sayesinde gerçekleşti. len in'e göre, Komin
tern, d iğer ü lkelerde devrimci partilerin kurulmasına, onların ideolojik, 
politik örgütlenmesine yard ım edecekti. Böylece, emperya lizmi yenmek 
için bütün işçi hareketine denenmiş, çözümleyici bir si/ôh sağlanmış ola
caktı. Proletaryanın en yüksek sın ıfsal örgüt biçimi  olon parti/eri kurmak, 
parti ile işçi sınıf ı  ve bütün emekçiler a rasındaki i l işkileri sağlamlaştırmak, 
yeni koşul lar içinde proleter enternasyonQl izminin biçimi ve muhtevası gibi  
sorunla rla i lg il i  lenin,ist fiki rleri yaymak su retiyle Komintern, bu ödevi 
yerine getirdi. 

Yeni t ip partilerin kurulması, Kominterne g i rebilmek için ii. Kongrede 
kabul edi len 21  şarta bağlanmıştı. Bunların  bell ibaşl ı ları şunlard ı: devrim 
savaşın ın  ve Marksizm teorisinin başIICQ prensibi olan proletarya dikta
torasını kabul etmek; ideoloji ve örgüt alanla rı nda reformculardan ve 
SQntristlerden kesin l ikle  ayrı lmak;  legal ve i l legol - gizli ve açık - savaş 
metotlarını bi rbirine sımsıkı bQğlamak, köylerde, sendikalarda, parlômen
tolarda sistemli çal ışmak; parti n in  başlıca örgüt prensibi olan demokratik 
santra l izmi benimsemek. len inizmin, yen i  tip parti ku rulması hakkındaki 
öğreti sine dayanan bu 21  şart, len i nci kadrolar yetişt i rmede, açık oportü
n izme ve «soIculuğa .. karşı savaşta büyük rol oynamıştır. Kominterne üye 
olma şartlarından b i ri de proletarya enternasyonalizmi prensiplerine  bağlı 
kalmaktı. 21  şart, genç komünist hareketin in  ideoloj ik  ve politik bütün
l üğünü  koruyan b i r  kalkandı ve  bu hareketin gerçekten devrimci temeller 
üzerinde birleşmesine yardım etti. 

Parti meseleleri Komintern' in  daima ana konusu olmuştur, V. ı. len in  
buna birinci derecede önem vermiştir. Kominterni n  hiçbir kongresi, Yürütme 
Komitesi n in  hiçbir plenumu, Prezidiyumun hiçbir oturumu yoktu ki, parti 
sorunları ele a l ınmamış olsun: Ya parti yapısın ı n  genel çizg ilerini iyice 
belirtmek, ya do parti içi sorunlarda veya takti k meselelerde zorluklarla 
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karşı laşan partilerin yönetimine yard ım etmek ve öteki parti lerin deney
lerinden de yararlanıp, elbirl iğ iyle, en doğru çözümü bulmak amaciyle 
i ncelemeler yapıl ırdı .  

Kominternin 1 924 yı l ında toplanan Beşinci Kongresi tezlerinde, partileri, 
gerçek Leninist partiler olara k  çelikleştirmek, Komünist Enternasyonal in in 
temel görevidir, denil iyordu .  Bu tezlerde 21 şort geliştiriUyor, Kominternin  
genç seksiyonlarını çelikleşmiş yeni t ip  partilere dönüştürmek için gerekli 
çalışmaların yönü, doğrultusu belirl i liyordu .  Bu doğrultu şunları kapsı
yordu: Türl ü  türlü engel lere rağmen, yığ ınlar içinde sürekli çalışmalara 
daima hazır olmak; savaş yöntemlerinde, savaş araçların ı  kullanmato, 
basmakal ıpçılığa düşmeden, manevra yapabilmek; devrimci Marksizm 
prensiplerine bağl ı  kalmak ve bunları savunabi lmek; demokratik santra
lizmi sistemli olarak gerçekleştirmek; işçi sınıfının i htiyaç ve istekleri 
uğrundaki savaşta onun vurucu - akınc ı  gücünü artırmak, bu sınıfı dev
rimden yana çekmek için sendikalarda yıl lar boyu s istemli ve azimli çalış
mak; köylülerle ittifak kuru lmadan egemenl iğ i  ele geçirmek söz konusu 
olamıyacağından, köylüler  arasında devr imci  bir çalışma yürütmek; dev
r imin üstün gelebilmesi için en önemli şartlardon biri olan u lusal soruna 
Leninist bir açıdan yanaşmak, bu sorunu doğru ele a lmak. 

Daha sonra, 1925'te toplanan Komintern Yürütme Komitesi Beşinci 
Geniş Plenumu, partileri Leninist yolda geliştirmek için zorunlu olon şart
lordan birinin de, «Lenin izm in  genel prensiplerin i  şu  veya bu ü lkenin 
somut durumuna uyguloyobi lme ustalığı .. olduğunu bel irtti. Al ınan kararda, 
dünyadaki .. Sosyal ve politik durumun çeşitl i l iğ i  yüzünden, bütün bir z inciri 
sürükleyecek esas «halka» her ülkede bir  olamaz» denil iyordu. 

Görü ldüğü gibi Komintern, partileri, bolşevizmin tec rübelerini basmaka
!ıp kopya etmeye asla yöneltmiyordu. Enternasyonalci örgütler olarak 
ça lışan komünist parti lerin in temel faal iyet prensipleri n i  beli rleyen Komin
tern, onlara, mücadeleleri sürecinde yardımda bulunmak, kendi tecrübe
lerine dayanarak ulusal politik güc haline gelmelerin i  sağlamak, ü lkele
ri n in somut koşu l ları içinde işçi hareketinde bağımsız çalışabilen parti ler 
durumuna gelebilmeler in i  ve böylece işçi hareketinin gerçek öncüleri 
olma larını sağlamak için büyük bir gayretle çalışıyordu. 

Yeryüzü ü lkeleri nin çoğunda devrimci proleter partileri kurulup çelik
leşmiştir. Bunda, Kominternin tarihsel hizmeti pek büyüktür. O, devrimci 
proletaryanın u lusal müfrezeleri n in değerli temsilci leriyle birl ikte bu görevi 
yer ine getirmiştir. 

Komintern, sözün tom anlamıyla, Leninist dehônın bir  ürünüdür. iI. En
ternasyonal ' in .. yenilgiye uğrayan oportünizmi»ne karşıt Kominterni kurma 
fikri Lenin'ind ir. Komintern yapısının i lk temel taşları nı atan işçi hareke
tinin enternasyonal ist özeğin i  adım adım lenin hazırlamış, bu a landa 
olanca gücü  i le ça l ışmıştır. Rus ve dünya devrim hareketleri nin tec rü
belerin i  genelleştirmiş, Komintern' in ideoloj ik  - teorik plôtformunu hazır
lamıştır. Dünya Komünist hareketinin strateji ve taktiğinin temel sorun-
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larını formüle etmiş, bu hareketin örgütlenmesi prensipleri n i  ortaya koy
muştur. Bu çalışmalarında, kardeş partilerin doğru tutumlu yöneticileriyle 
işbirl iği yapmıştır. 

lenin, Komünist Enternasyona l in in  herkesçe kabul  edi lmiş önderiydi. 
ö lümüne kadar, Komintern in  dört kongresinde de raporlar okudu, söy
levler verdi. Komintern'in o lacağı en önemli kararları hazırlamak için 
kurulan b ir  çok komisyonlara katı ldı. Kardeş parti lerin temsilcileri tara
fından kollektif olararak hazırlanan bu belgeler, Marksist-leninist fikirler 
hazinesid ir, etki gücleri zamanla sınanmıştır, değerlerinden bugüne kadar 
hiçbir şey kaybetmemişlerdir. 

lenin ,  kardeş parti lerin kuruluş biçimlenmelerin i  di kkatle izliyor, eylem
leri ni titizlikle i ncel iyor, önlerine çıkan sorunlara büyük i lg i  gösteriyordu. 
Doğru program ve taktik hazırlamolarına yardım ediyordu. lenin' in öğüt
leri, uyarmaları, birçok parti n in  ideolojik-politik b içimlenmesinde önemli 
b i r  rol oynadı. Bu öğütler ve uyarmolarda, len inist strateji görüşünün 
deri n liği ,  proletaryan ın  savaşkon öncü kadrolarına yalnız u lusal değil, 
aynı zamanda u luslararası durumun karmaşıklık ve özel l ikleri n i  kavrıya
bi lmeleri için verdiği b i lg in in  genişl iği vardı. 

O sıralarda partiler yeni yeni biçim leniyordu. Kadroları, değ işik sosyal
demokrat akımlardan miras kolon eski bağları nı büsbütün koparmış deği l
lerdi. Ama o dönemde kapitalizm bunal ımı bütün keskin l iğ iyle sürmekteydi. 
Işte bu koşul lar içinde, proletaryan ın  büyük strateji ustası, komünist öncü
lere, sosya list devrim teorisi n i n  temel prensipleri n i  sabırla, titizlikle izah 
ediyordu. 

V. ı .  len in ,  komünistlere, devrim savaşlarına ideoloji ve örgüt bakımın
dan iyi hazırlanmaların ı ,  bu savaşları ustalıkla yürütmelerini, gün lük sınıf 
savaşları nda ve proletarya öncüsünü emperyal izmle kesin savaşlara hazır
larken esnek davranmaların ı ,  öngörüşlü olmaların ı  öğretiyordu . ..  Yığ ın
larla beraber, yığ ın ların başında !» lenin' in,  komünist öncüleri n  ödevleri 
üstüne yaptığ ı  çoğu konuşmaların özü işte budur. 

ıtalya Sosyalist Partisi , Bolonya kongresinde Kominterne g i rmeye karar 
vermişti. V. ı .  len in  bu karardan sonra ıtalyan komünistlerine hitaben 
yazdığı  mektupta, özellikle, Antant devletleriyle ıtalyan burjuvazis in in 
yapmaları muhtemel provokasyonlara karşı uyan ık  davranma ların ı  salık 
veriyor, « . . .  bütün sanayi proletaryası i le bütün köy proletaryası ve küçük 
mülk sahibi köylü kazan ı lmal ı ,  sonra do, u luslararası durumu n  en elverişl i  
zamanı seçilmelidir. Bu yapı l ı rsa ıtalyada proletarya diktatorasın ın  zaferi 
sürekli olur» diyordu. P. Toliyati, sonraları .. ıtalya'daki şiddetli devrim 
bunalımı s ı rasında V. ı .  lenin' in ,  strateji k  ve takt ik doğrultuyu b irkaç 
satırla çizdiğin i  bel irtecek ve «Memleketimizin o zamanki durumu i çi n  
bundan daha uygun  doğrultu olamazdı» diyecekti. 

lenin, I ng i l iz komünist kadın larından Selvi Pankherst'e 1 91 9  yıl ı  Ağus
tosunda yazdığı bir mektupta, Ingi ltere'n in somut durumuna göre parti 
kuruluşunun  temel prensipleri meselesin i  i nceliyordu. Sekterl ik  ve izole 
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olma tehlikesine parmak basıyor, «işçi yığınlarıyla kopmaz sıkı bağlar 
kurmak, bu yığınlar arasında sürekli ajitasyon yapabilmek, her greve 
katılmak, yığınların her i steğine koşmak • . .  Komünist Partisi için başlıca 
ödev işte budur» diyordu. Ayrıca, işçiler arasında dürüst ve candan bütün 
devrimcileri Komünist Partisinde birleştirebilecek olan ve bi rleştirmesi ge
reken programın sistemli devrimci ve açık MarkSist bir program olması 
lôzım g eldiğini belirtiyordu. 

Lenin, o dönemdeki aktüel sorunları, yani komünistler burjuva parla
mentosundan yararlanmalı mı, gerici sendikalarda ça lışmalı mı gibi sorun
ları, yığınları kazanma açısından ele a l ıyordu .  Komünist hareketi önder
lerinden bazıları, bu sorulara, kimi politik tecrübesizlik, kimi etkisi a ltında 
kaldığ ı  sekterl ik  yüzünden olumsuz karş ı l ık  veriyordu .  Lenin, bu g ibi 
tutumların yanlış ve zararlı olduğunu durmadan izah ediyordu .  

V.  ı .  Lenin, Ek im 1 91 9'da: .. ıta lyan, Fransız, Alman komünistlerine selôm» 
başlıklı b i r  yazı yayın ladı. Bu yazısında, bazı Alman komünistlerinin bur
juva parlômentosundan yararlanmaya, gerici sendikalarda çalışmaya karşı 
çıkmalarının kökten yanlış olduğun u  ortaya koydu. Bu yanı lmaların büyüme 
hastal ığı  olduğunu söylüyor ve «bu apaçık yan ılmalarla, fik ir  ayrı l ıklarını 
abartmadan, açıkça savaşmak gerek . . .  » diyor, genel devrimci temeli sars
maydıkça bu g ibi fikir ayrı l ıklarının korkulacak bir şey olmad ığın ı  belirti
yordu. Zira Bolşevizm bu hastalıkları dafalarca geçirmişti. Ama kesin 
durumlarda «sosya list düşüncede bolşevizme yakın akımları kendisinden 
yana çekmiş, proletaryanın bütün öncülerini ve emekçilerin en büyük 
çoğunluğunu kend i  çevresinde toplamıştı .» 

Lenin, kardeş komünist partilerinin yığ ınlar arasında değişik çalışma 
biçimlerini öğrenme lerine aktif surette yard ım ediyordu. Alman Birleşik 
Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin yayınladığı «Açık mektub .. u (Ocak 
1 921) kesin l ikle desteklemişti. Çünkü bu mektupta proletaryanın tek cephe
sini tam zamanında kurma çabasını görmüştü. Bu, .. örnek politik bir  
adımdır», «işçi sınıfının çoğunluğunu kendinden yana çekmek için i lk pratik 
yöntem olması bakımından bir örnektir» diyordu. Lenin, mektubu yazanlara 
oportünist dediklerinden dolayı Alman Komünist Partisinde ve Komin
tern'deki (Zinovyev, Rikov, Buharin gibi) bazı «sol .. unsurlara karşı çık
mıştı. Bu orada, mektubu yazanlardan biri olon Pau l  Levi'yi de sert bir 
şeki lde kınamıştı. Bu adamın, Alman işçilerinin, hazırlı ksız ve kasten kış
kırtı lmış da olsa, yığınsal si lôhlı ayaklanmalara katılma larını istemediği 
için partiden atılmasını desteklemişti. Lenin için levi'nin bu hareketi, 
komünistl i k  unvaniyle bağdaşmayan bir tutumdu. 

V. i .  lenin, 17 Haziran 1 921 'de, Kominternin Yürütme Komitesi'nin otu
rumunda, «\Jmanite» gazetesinin bir yazısına saldıran «solcu» lara sert 
bir karş ı l ık  verdi.  Bu yazıda, yığınların kapitalizme karşı hücuma geçiri l işi 
sürecinde «soğukkanlı ve disiplin li» olmak gerektiği söz konusuydu. Lenin, 
şunu öğretiyordu: Her partide eleştirme, yan lış, oportünist eylemlere karşı 
olmal ıd ır :  bir partiye u luorta saldırmamalıyız, onu parçalamamalıyız. 
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Oportünist eylemlere karşıt «solculuk» gibi  budalalıktar öne sürmemeliyiz. 
«Marksizm, her duruma uygu n  politi kayı belirleme öğretisidir.» 

Ote yandan lenin, Oktobr Devrimin in  özel koşulların ı  bahane ederek 
genellikle devrimden kaçanlara karşı son derecede ama nsızdı .  1 922'de 
Lenin le görüşen Çekoslovakya Işçi Sendi kaları delegelerinden Y. Frank  
şunları anlatıyor: «Sosyal Demokrat Partisindeki reformist l iderlerin ,  biz 
işçilere aşıladıkları görüşleri a nlattım ve nefret dolu bir sesle onları n 
«olağanüstü aşırı bi l inçl i» oldukları nı söyledim, bu l iderlere göre Oktobr 
Devrimi ancak «okur-yazarsız Rusya'da» mümkündü, halbuki bizde, sözüm 
ona «kültürlü Batı Avrupa'da» bu, faydasız bir deneme olabil irdi .  Işte bun
ları anlattım. Fakat leninden de paparayı yedim! .. Işç i lerin bi l inc in i  yükselt
mek, dönek liderleri n hiyanetleri ni canl ı  misal lerle işçi lere göstermek, böyle 
l iderlerden toplum düzenin i  değiştirmenin beklenemiyeceğin i  onlara anlat
mak bizim, komünistlerin görev ve ödevi deği l  midir» dedi.» 

V. ı. Lenin, tek cephe taktiğini  uygulamaları nda, karmaşık durumlarda 
en  doğru çözüm yolunu bulmalarında parti lere yardım ediyordu. 12 Ocak 
1 922'de, Kominterni n  Yürütme Komitesinden, •• esaslı bir gerekçeye daya
nan şöyle bir karar al ınması teklifinde bulundu : «Bu kararda Ingiltere 
Komünist Partisinden şu istekte bulunulmal ıdır :  «Bütün Komünistler, seçim
lerde Işçi Partisi üye leri içi n  ajitasyon yapmalı, onlara oy vermelidir. 
Ancak, komüniste verilecek oyların burjuva adayın ı  kazandırmıyacağına 
yüzde yüz emin olunduğu pek istismai hallerde bundan vazgeç i lmelidi r.» 

Yeni tip partilerin kuru lmasına pratik yardım larda bulunan V. ı. Lenin' i n  
çok yanlı '  gün lük çalışmaları ndan bunlar sadece bi rkaç örnektir. Komin
temin  önderi olarak  lenin' in otoritesini, ü lkü ve eylemleri arası ndaki s ım
sıkı bağ l ı l ık  kuwetlendiriyordu.  Dünyanın her yeri nde komünistlerin, bütün 
devrimci lerin, mi lyonlarca emekçin in  gözünde len in  ve Oktobr Devrimi, 
len in  ve işçi-köylü Sovyetleri Cumhuriyeti b ir  bütün halinde birleşip kay
naşıyordu. 

ii 

Yeni çağ, i nsanlığı yeni sorun la rla karşı karşıya getirdi. Bu sorunlar, 
ancak en i lerici s ın ıfı n, uluslararası devrimci işçi hareketin in açısından 
doğru olarak çözümlenebi l ird i .  Bu hareketin en  iyi tecrübelerin i ,  düşünü
münü ve en yaratıcı g üclerin i  kendisinde toplayan Komintern bu görevi 
yüz akıyla yerine getirdi. Şimdi, geçen son SO yıl ın doruğundan bakınca, 
çok haklı olarak  diyebil iriz ki, i ki dünya harbi arasında, dünya toplumsal 
gelişmesinin mihverinde ortaya çıkan temel sorunları Komintern doğru 
olarak çözümlemiştir. Sosya lizm ve sosyal kurtu luş savaşlariyle i lg i l i  sorun
lar, faşizme ve emperyalist harbe karşı savaş sorunları bunları n  başında 
gelir. Komintern, bu sorunlara verdiği cevaplarla, yeryüzünde sosyal iler
lemeler yapılmasına, emperyalizme karşı yeni toplum iç i n  ve halklar ara
sında iyi i l işkilerin kurulması uğrunda savaş yürüten g ücler yararına dünya 
arenasında büyük değişiklikler olmasına yard ım etmiştir. 
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Insan l ık  toplumunun sosyed izme geçmesi, yirminci yüzyı l ın  temel sorunu
dur. Oktobr Devrimi i le başlayan çağ ,  i nsanları sömürü ve ezgin in her türlü
sünden kurtaran sosya l devrimler çağıdır. Bu problemi işlerken Komin
tern'in yaptığı ilk hizmet, Rusyada reel sosya l izmi doğuran, bütün yeryü
zünde sosyal izm yolunu açak Büyük Oktobr Sosyalist Devriminin evrensel 
önemini derinlemesine incelemiş olmasıdır. 

Komintern, i l k  proletarya diktatorası devleti nin ve bu devleti yöneten 
öncü g ücün - Leninci partinin - tecrübelerin i  sürekli olarak genelleştirdi. 
Sovyet devletinin faa liyeti, tarihsel gelişmeye yeni bir muhteva kazandırd ı .  
Kominternin Altıncı Kongresi tezleri nde şunla r  belirtilmiştir: .. Bu devletin 
kuru luşundan beri temel çelişki gitgide büyümektedir. Bu temel çelişki, 
dünyayı iki cepheye bölmüştür: bir yanda bütün kapital ist dünya, öte 
yanda Sovyet Sosyal ist Cumhuriyetleri Birl iği'dir ki , u luslararası proletarya 
ve sömürgelerin ezilen halkları da onun çevresinde toplanmıştır ... 

Sovyetler Birl iği 'ni dünya devrim hareketinin mihveri ve ana temeli 
olarak ele a la n  Komintern, bu ilk proletarya devletini savunmayı kendi
sinin en önemli enternasyonal ödevi sayıyordu. Emperyal ist devletler, Sov
yetler Cumhuriyetine karşı provokasyonlara giriştikleri zamanlarda, Komin
tern, kapitalist ü lkelerin işçi s ın ıf ını ve emekçi lerini Sovyetler Birl iği 'ni 
savunma, destekleme yolunda seferber etmek için büyük bir  gayretle 
ça lışıyordu. Bu ça lışmala r, SSCB'ne karşı emperyalizmin saldı rma olanak
ları n ı' sı n ırlandırıyordu. Sovyet komünistleri i lk sosyal ist devleti savun mak 
g ib i  ortak b i r  dava uğrunda Kominternin ve  bütün seksiyonlarının SBKP 
ve Sovyetler Birl iği i le dayanışmalarını hiçbir zaman unutmıyacaklar, 
daima saygı ile a nacaklardır. 

Komintern, SSCB'nde sosyal ist toplum kurucu luğunu, yalnız Sovyet halk
ları n ın genel bir görevi olarak deği l, aynı zamanda u luslararası işçi s ını
fının yürüttüğü genel devrim savaşın ın  çözümleyici bir  etkeni olarak görü
yordu.  Bundan ötürü Komintern, Sovyetler Birliğ i 'nde sosya l izm kurucu
luğunun u luslararası devrim hareketi içi n taşıdığı önemi küçü ltmeye kal
kışan, SSCB gibi bir ü lkede sosyal izmin üstün gelme olanağını  i nkôr eden 
Troçkizme karşı SBKP'nin yürüttüğ ü  savaşı kesinlikle destekledi. Komintern 
Yürütme Komitesi, 1 926 yı l ında toplanan Vii. Plenumunda, Troçkist-Zinov
yevist blokun tutumunu şiddetle yerdi, Lenin' in partisini .. dar bir ulusa l  
çerçeve içinde ka lmakla .. suçlayan Troçkistlerin saldırılarına karşı koydu 
ve «Sovyetler Birliği Komünist Partisi (bolşevikler)' in  geçmişte olduğu gibi 
bugün enternasyonal istl iğini lôfla deği l ,  iş le ispat ettiğini ,  enternas
yona lizmin en büyük örneklerini vermiş olduğunu .. belirtti. Komintem 
Yürütme Komitesi Plenumu şunu da ortaya koydu : «SBKP (b) sosya list 
ku ruc uluğunda en doğru politikayı tam bir güvenle yürütüyor. Sovyet 
Sosyol ist Cumhuriyetleri Birliğ i 'nin «tam sosyal ist toplumu tamamiyle kur
ması için .. gereken herşey memleket içinde yeteri kadar vard ı r  ... 

Kardeş parti leri n kuwetlenmesi, gelişmesi için anti-Leninist Troçkist 
görüşlerin ideoloji alanında tepelenmesi şarttı, u luslararası komünist 
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hare ketini, dev ri m  doğrultusunun doğru alarak uygu lamasını garanti al
tına a lmak için zorunlu  idi. Komintern olmasaydı genç komünist partileri, 
o zamanlar Troçkizm gibi  büyük bir  tehli keyi çok güç bertaraf edebi l i r
lerdi .  

Komintern, sağcı akıma ve ona bağl ı  olon kapitalizmi geri getirme 
eğil imlerine karşı savaşta da SBKP'ni destekledi. Toplum yönetiminde 
proletarya sınıfının doğrultusundan her türlü sapmalar, yabancı ideoloji 
ve tutumlara hoşgörür göstermeler, Sovyetler Birliğ i'nde sosyal izm zafer. ini, 
Sovyet egemenl iğ inin kazanımlarını tehlikeye düşürebi l ir, işçi sınıfının, 
Marksist-leninist partinin yönetic i durumunu yitirmesine yol açabi l i r, Sov
yetler Bir l iğ i 'nin u lusl'ararası devrimci ödevini yerine getirmesi için son 
derecede önemli olan i l erleme temposunu sekteye uğratabi l irdi .  Komin
tern, dünya komünist hareketinI leninist doğrultudan saptır maya ça lışmış, 
olan bu çok teh likeli eği l imi de kollektif çaba i le yeni lg iye uğrattı. 

SSCB'nde sosya lizmin zaferi, yeryüzünde proletarya devr iminin hızlan
masında güc lü  bir etken oldu. Dünya arenasında sınıfsal güc ler oranında 
bir değişme bel irdi. Komintern'in Vii. Kongresi kararında bununla i lg i l i  
olarak şöyle deni l iyordu: .. Sosyal izmin SSCB sayesinde zaferi, geniş halk 
tabakalarını, sınıfları, u lusları ,  halkları, devletleri harekete getiren bir  güc 
haline getird i. Bu suretle, bütün dünyadaki sınıf gücleri oranında sosya
l izmin yararına, kapitalizmin zararına büyük bir değişikl i k  meydana geldi, 
dünyada proletarya devriminin gelişmesinde yeni bir aşama başladı ... 
Komintern'in bu teşh isi, harp sonrası  döneminde tomamiyle doğru çıktı. 
Dünya arenasında gücler oranında sosyal izmden yana değişi klikler oldu 
ve bu do dünya devrim hareketinin büyük ölçüde genişleyip atı l ımlar 
yapmasını sağladı. 

Komintern'in yaptığı en büyük hizmet, üstüngelen i lk  proletarya dikta
torasının sonuç ve tecrübelerini, dünya devrim hareketine aktarmış olma
sıdır. Komintern, i lk proletarya diktatorası  devleti ile kapitalist ü lkelerdeki 
devrimci işçi hareketi ve u lusa l  kurtuluş hareketi arasındaki karşı l ıklı 
dayanışmanın, emperyal ist egemenl ik  sistemini parçalamakta ve yıkmakta 
o lan yen ilmez b i r  güç olduğunu ortaya koydu. 

lenin, daha 1915 yılında şöyle demişti: «Devrim, uzun yıl lar sürecek 
savaşlardan, dönem dönem baskı lardan ve bu arada burjuva düzeninin 
geçireceği karşı-devr im çırpınmalarından sonra gerçekleşebi l ir ve her
halde böyle gerçekleşecektir ... Komintern, Oktobr'dan sonraki çağın koşul
larında komünist parti lerinin stratej i ve taktiklerine lenin'in bu düşününü 
yerleştirme a lanında büyük h izmetler yapmıştır. 

1917-1923 yıl ları a rasındaki devr im dalgalar ın ın sakinleştiği dönemde, 
Leninizm si lôhiyle donanmış genç komünist hareketi karamsarlığa düş
medi. Komintern, bu hareketin kendi geleceğine olan güveninin kuwetlen
mesine yardım etti, yeni ve daha şiddetli sınıf çatışmalarına hazırlanmasını 
kolaylaştıran metotları öğretti. 

Sovyet Komünist Partisi (bolşevikler)'ın XLV. konferansı, Komintern Yü-
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rütme Komitesin in V. Plenumunda ortaya çıkan sorunlarla i - lg i l i  tezlerinde 
şunlar belirtiliyordu: Dünya devrim i  başlangıçta sanıldığından daha yavaş 
gelişmekte olmasına rağmen, SSCB'nde sosyalizmin üstün geldiği b i r  
gerçektir ve hayat, bütün yeryüzünde devrim hareketinin başarıya u laşması 
imkônlar ın ın  var olduğunu ıspat etmiştir. 

V. I. Lenin, Komintern zaman ında, b i l indiği g ib i ,  Batıda devrime başla
manın Rusya'dakinden daha zor, ama gelişmesin in daha kolay olacağı 
tezini  i leri sürmüştü. Gelişmiş kapitalist ü lkelerin sosyal izme geçişiyle i lg i l i  
teorik sonuçlar işte bu teze dayanıyordu. Komintern, Avrupa ve Kuzey 
Amerika'da işçi hareketinin bu görüşü benimsemesine yard ım ediyordu. 
Komintern, devrim için Rus tecrübelerinden aktarılmış hazır «reçete» vermi
yor, uluslararası işçi hareketin in tecrübelerini genelleştiren Leninizmin ana 
çizgilerini açıkl ıyor, Rusya koşul larından apayrı koşul lar  içinde bulunan 
gel işmiş kapitalist ü lkelerde Rus tec rü besin in  nasıl uygu lanacağını öğre
tiyordu. 

1920 yı l larında Komintern'de, «devrim durumu» üstüne yapı lan tartış
malar yalnız teorik değildi, canl ı  politik sorunlarla bağlıydı. Işçi hareketi, 
kendi tecrübeleriyle, devrimin  üstün gelmesi için yalnız maddi koşulların, 
öncü kuwetin sosyal devrimi gerçekleştirme uğrunda azimli ve cesur dav
ranmasının yeterli olmadığı kanıs ına varmıştı. Devrimin başarıya u laşabi l
mesi  iç in,  u lusal çapta bunal ım durumu yaratan objektif ve sübjektif 
etkenlerin bi l inmesi zorunlu idi .  Komintern, hem devrimin kendil iği nden 
olmasını beklemeye, hem de devrimi «yapmac ık» dürtüklemelere karşı 
partileri uyarıyordu. Sınıf düşmanını yenmenin bi l im ve ustal ığ ını  öğre
tiyordu .  

Komintern, komünistlere, gerek devrim bunal ımının bulunmadığı dö
nemde, gerekse devrim bunalımın ın ortaya çıktığı dönemde sosyalist dev
rimi yapacak politik ordunun g ücleri n i  toplamak için sürekli ve yorucu 
ve çok yönlü b i r  faa liyet göstermelerini, azimli  ve atak olma larını öğreti
yordu. 0, komünistlerin, doktri nci l ikten kurtulmaları na, kendi gün lük çalış
malariyle yardım ediyor, teorik hükümleri n pratikte nası l  uygulanacağını ,  
sınıf savaşı s ırasında bunları n  nasıl deneneceğ in i  ve düzeltmelerin nası l  
yapı lacağını g österiyordu. Komintern, günlük ekonomik ve polit ik ödevlerin 
işçi sın ıfı nın son sosyal ist nedefleriyle doğrudan doğruya nasıl bağlana
cağın ı  öğretiyordu .  

Komünist hareketi ve Komintern, yeni çağın  insanlığın önüne çıkardığı 
sömürge ülkeler halkların ın kaderiyle i lgi l i  sorunu doğru olarak çözümle
di ler. Oktobr'un uyandırdığı bu halklar, o zamana kadar eşi görülmemiş 
b i r  savaşa g i riştiler. Bu u lasal kurtuluş savaşının gelişme yolları ve dünya 
devrim sürecindeki yeriyle i lgil i  sorunun sevaplandırı lması gerekiyordu.  

Oportünist I I .  Enternasyonal l iderleri, sömürge ve bağ ıml ı  ü lkelerdeki 
ulusal kurtuluş hareketinin önemini küçümsüyorlardı. Kautski, g ururfu bir 
eda i le, bu hareket proletaryanın sosyal ist savaşiyle hiç bir i l işkisi yoktur, 
diyordu. 
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Lenin, ıı. Enternasyonal l iderlerinin sömürgelerdeki u lusal kurtuluş hare
ketine karşı takındıkları bu tutumun sın ıfsal kökleri n i  açıkladı, bu devrim 
etkenini küçümsemen in, reformistlerin burjuva mevzilerine geçişleri yüzün
den ortaya çıktığını beli rtti. lenin, «işte bundan ötürü sosyal demokrasi 
l iderleri, bu hareketin yeni çağdaki rolünün kökten değiştiğ in i  fark etme
d i ler» diyordu. lenin dôhiyane bir öngörü ile şunları söylemişti: «Yeryüzü 
insanlığ ın ın  büyük çoğunluğunu kapsayacak olan devrim hareketi, gele
cekte en önemli savaşlarını ilk önce ulusal kurtuluş alanında verecek, 
sonra kapital izm ve emperyalizme dönecek ve belki de bizim beklediğimiz
den çok daha büyük bir devrimci rol oynayacaktı r.» 

Komünist Enternasyonali, leninci fikirleri geliştirirken u lusal kurtuluş 
hareketi sorunlarına çok büyük bir önem veriyordu. Bu sorunların görüşül
mediği tek bir kongre yoktur. Bu problem hakkında Kominternin V. Kon
gresi kararlarında şöyle deni liyordu : .. Ulusal Kurtuluş hareketi, devrimi  
ya lnız Avrupada değil , aynı zamanda dünya ölçüsünde zaferle sonuçlan
dıracak büyük kurtu luş hareketinin en bel l ibaşlı kısımlarından birid ir.» 

Komintern, u lusal sorunu ve sömürgeci esaretinden kurtuluş sorununu, 
işçi sı nıfı i le köylülerin u luslararası çapta ittifak kurmaları sorunu olarak 
inceliyordu. Buna dayanarak, ezilen halkların u lusal kurtuluş savaşının, 
gelişmi,Ş kapitalist ü lkelerdeki proletaryanın devrim savaşiyle anti-emper
ya list tek b ir  cephede birleşebilmesi için elinden gelen herşeyi yapıyordu. 

Kominternin bel i rlemelerine göre, u lusal kurtuluş devrimin in en zayıf 
yönü şu idi : objektif n itel ikteki devrim durumu ile sübjektif etkenin zayıfl ığı 
arasında büyük bir uçurum vardı .  Bu da, dünyan ın  bu bölgelerinde komü
nist partileri bulunmamamasından i leri gel iyordu .  Komintern, bu çelişkiyi 
ortadan ka ldırmak için büyük çaba harcadı, sömürge ve bağıml ı  ü lkelerde 
komünist hareketinin kurulmasına yardım etti. Onun değerli hizmetlerin
den biri de budur. 

Orneğin, Komitern, Çi ndeki devrim hareketin i  desteklemek ve komünist 
partis inin kuru lmasını sağlamak için olanca gayretiyle çalıştı. 1 920 yıl ıda 
Şangha'ya varan Komintern temsilcileri, orada i lk  komünist derneklerin 
kurulmasına, sonra da, dağınık bir halde bulunan komünistlerin politik 
b ir  partide birleşmelerine yardım ettiler. 1915 yıl ından beri yayınlanan 
devrimci-demokrat eği l iml i  .. Sin Tsinniyan» dergisi, 1920 yıl ı nda, Komin
tern temsi lci lerin in yardımiyle komünistlerin yayın organı hal ine getiri ldi .  
Komintern, Ç in  Komünist Partis ine mi l itan, devrimci kadrolar yetiştirmek 
için çaba harcadı. Komintern'n in yardımiyle, Marks ve lenin' in eserleri 
i l k  defa Çince yayınladı ; bu eserlerin, Marksizm-leninizmin Ç in'de yayıl
masında önemli bi r rolü oldu. Komintern, böylece, bu aşamada, Marksizm
leninizm öğretis inin Çin proletaryasının devrimci hareketiyle b irleşme
sinde önemli bir rol oynadı. 

Komintern Yürütme Komitesi ve komisyonları Ç in'deki durumu d ikkatle 
ve sürekli olarak etüd ediyor, Çin devriminin bütün özelliklerine nüfuz 
ediyor, bu devrimi her bakımdan destekliyorla rdı .  Komintern ve seksiyon-
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larının katılmasiyle 1 925 yı l ında, boşta Sovyetler Birl iği olmak üzere, 
Fransa, Almanya, Birleşik Amerika, Ingi ltere, Avusturya, Japonya, Çekoslo
vakya, Kore, ıtalya, Mısır ve Türkiye'de «El leri nizi Çin'den çekin !» şiariyle 
yığınsal bir hareket gelişti ri ldi .  Komünist Enternasyonal inden başka u lus
lararası hiçbir politik g üc Çin devrimine bu derecede büyük ve reel b i r  
yardımda bulunmamıştır. 

Komintern'in, Doğu ü l kelerindeki komünist hareketini n  gelişmesinde 
oynadığ ı çok büyük rolü gösteren başka bir örnek de, Hindistan'dır. Komin
tern' i n  yardımiyle Hindli Marksistler, ü lkede u lusal kurtuluş ve işçi-köylü 
hareketi yollarını belirledi ler. Komintern, Marksizm-leninizm fikirlerinin 
Hindistan'da yayı lmasına yard ım ediyordu. lenin ve Komintern, H intl i  
komünistleri u lusal devrimci güclerle işbirliğine anti-emperyalist tek 
cephe kurma yoluna yöneltiyorlard ı. 

O y ı l larda Asya ve Afrika'daki diğer ü lkelerde Marksist-len inist par
tiler gelişti. Bu partiler, sonraları, ü lkelerinin u lusal kurtuluş devr imlerinde, 
sömürge boyunduruğundan kurtuluşunda değerli hizmetler gördü. 

Komünist Enternasyonal i ,  sömürgeci l iğe karşı amansız bir savaş açtı. 
Bütün tarihi boyunca, sömürge ü lkelerdeki halkla rın hakların ı  sebatla 
savundu, sömürgecileri amansızca demaske etti ve bun la rı n  egemenliğine 
karşı s i lah elde savaşan halklara her türlü yardımı yaptı .  lenin, 1 91 9  
yıl ında yapı lan Doğu Halkları Komünist örgütleri II. Rusya Kongresinde 
okuduğu raporda şöyle demişti: « . . .  Ilerlemiş bütün ü lkelerde emekçilerin 
emperya l istlerle sömürücülere karşı açtıkları vatandaş harbi, u luslararası 
emperyalizme karşı yürütülen ulusal savaşla birleşmeye başladı.  Devrimin 
gidişatı bunu doğruluyor. Ve gitg ide daha çok doğrulayacaktır. Aynı şey 
Doğuda da olacaktır.» lenin, sömürge ve bağımlı  ü lkelerdeki geniş halk 
yığınlarına do şu hitapta bulunmuştu: «Devrim savaşınııda, devrim hare
ketiniıde siıe büyük b ir  ödev düşüyor. Bu savaşın ızı, bizim, emperyalizme 
karşı yürütmekte olduğumuz savaşla bi rleştiriniı.» Sömürge ve bağıml ı  
ülkelerde zu lüm gören halkların kurtuluş savaşı 1920 ve 1 930 yı l larında 
çok büyük bir gelişmeye ulaştı .  Komintern, 1923-1926 yı l ları arasında Fas 
halkının kurtuluş savaşını ,  1 925-1927 yı l ları arasındaki dönemde Suriye 
yurtseverleri nin kurtuluş hareketlerini ,  bu arada latin Amerika ü lkelerin
deki devrimci hareketleri, Hindistan ve Birmanya'nın  birçok eyaletlerin
deki ayaklanmaları her bakımdan destekledi. 1 926 yılı Kasım ayında 
Endonezya'da Hollandalı sömürgecilere karşı ayaklanma başladığı  ıaman, 
Komintern, proletarya ve geniş emekçi yığınları arasında, kahraman 
devrimci leri destekleme hareketleri düzenledi, Endonezya ha lkının cellat
ların ı bütün dünya önünde tel' in etti. Komintern, 1927-1935 yı l ları döne
minde çeşitli anti-emperyalist güclerin tek cephe örgütü olarak savaşan 
Anti-emperyalist Birl iğine a ktif şekilde yard ım etti . 

lenin'in vasiyet ve tavsiyelerini yerine getiren Komünist Enternasyonali ,  
u lusal kurtuluş hareketi perspektiflerini, onun dünya proletaryasiyle b ir
l iği açısından değerlendiriyordu.  Yeni tarihsel koşul larda, ezilen ülkeler 
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önünde kapita list olmayan gel işme yolunun açı lması için reel olanaklar 
ortaya çıkt ı .  V. ı .  Len in  Komintern in  i i .  Kongresinde şunu belirtmişti: 
« • • •  I lerlemiş ül keler proletaryasın ın yardımiyle g eri kalmış ü lkeler, Sovyet 
düzenine ve bel i rl i  b ir  gel işme düzeyinde de kapital ist gel işme aşamasın ı  
atlayarak komünizme geçebi l i rler.» Komünist partileri bu Lenin ist fikri 
gerçekleşti rerek, u lusal kurtuluş hareketiyle üstün gelmiş sosyal izm ve 
u luslararası proletarya arasındaki bir l iğin temel in i  attılar. Bu birl ik, Ikinci 
Dünya Savaşından sonra sömürgecil ik sistemini yıktı, çağımızın en önemli 
sorun la rından biri olan, emperyalizm tarafından esir edi lmiş halkları n  
u lusal ve sosyal kurtuluşu probleminin çözümlenmesine giden yolu açtı. 

Komintern, Lôt in  Amerika ü lkelerinde komünist hareket in in  gelişmesine 
ve aynı zamanda komünist partileri kadroların ın  ideoloj ik  bakımdan yet iş
mesine yard ım etmek için büyük çaba lar harcadı. Kominternin yönet im inde 
1929 yı l ı nda Lôt i n  Amerika Komünist Partileri Birinci Konferansı düzen
lendi. 

Biri nc i  Emperyalist Dünya Harbinin büyüklüğü ve mahvedici sonuçları, 
emperya l ist harp lere karşı mücadelenin, gerek devrim hareket in in  gel iş
mesi, gerekse tüm toplumsal gelişme için zorunlu bir şart olduğunu 
gösterdi. Komintern, bu soruna büyük bir  önem veriyordu. Komünist hare
ket i ve Komintern, Sovyet ler Birl iğ in in barışı savunmoda çözümleyici b i r  
et ken olduğu yeni çağda, emperyalist bir  dünya harbine karşı mücadele 
için gerekli şartları ve olanakları göstererek değerli h izmette bulundular. 

Komünist partileri, buna dayanarak, savaş ve barış sorunu konusundaki 
fatalist (kaderci) değerlendirmeye kesin l ikle karşı çıkt ı lar. Komintern in  
Vi. Kongresi kararlarında, .. harbe karşı mücadele olanakların ın  çoğaldığı 
ve 1914 yı l ındakinden çok fazla olduğu» bel i rtiliyordu. VII. Kongre belge
leri nde ise, yen i  tarihsel koşullarda, harbin ertelenebi leceğ i, hattô bel i rl i  
şartlar içinde, yeni  bir  emperya list harbinin patlak vermesin in  önlene
bi leceği sonucuna varılıyordu. 

Yen i  bir dünya harbinin kundaklanmasına karşı  halk yığınlar ın ın  müca
deles in i  örgüt lemek için büyük ölçüde propaganda faal iyet i nde ve polit ik  
çalışmalarda bu lunan Komintern, çok haklı olarak, Sovyet ler Birl iğ in 'de 
sosyal izmin başarıyla kurulmasının, barış polit ikasın ın güdendiri lmesi 
için çok büyük önemi olduğu kanaatine varmıştı. V. Kongre kararları nda, 
«Sebatla ve sonuna kadar barış politikası izlemeye devam eden tek ülke, 
Sovyet Sosya list Cumhuriyet leri Bi rliğ i 'd ir.» deniyordu. 

Komintern, harbe karşı ve barışı savunma uğru nda savaşabilecek yete
nekte, mümkün olduğu kadar geniş ve güdü b i r  demokrati k  güder cephesi 
kurmak için çaba harcıyordu. Komintern i n  1922 yıl ı nda toplanan LV. Kong
resi, sermayenin saldırısına karşı mücadele için bütün ü lkelerdeki sosyal 
demokrat larla sendikalara çağrıda bulundu. Bu arada, Komintern in  seksi-

XX. yüzyılda insanl ık önüne, savaş ve barış sorunu gibi hayati bir prob-
lem kondu. 

' 
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yonları, kendi ülkelerinde emperyalist h ükümetler tarafından yapılan harp 
hazırlıkların ın içyüzünü açıklıyorlardı. 

Komintern, ayn ı  zamanda, Sovyet devletince izlenen barış politikasının,  
onun uluslararası mücadele arenasındaki devrimci rolüne sımsıkı bağl ı  
olduğunu belirtiyordu. T roçkistler, Sovyetler Birl iği 'nin barışçı politikasına 
iftira etmeye ve bunu, dünya devrimi ödevlerinden sapma olarak göster
meye yeltendikleri zaman, Komintern, bu iftiralara şiddetle karşı koydu 
ve Sovyetler ü lkesinin dış politika alanındaki faaliyetinin büyük bir dev
rimci önem taşıdığını  ispat etti. Vi. Kongre kararlarında: "Proleter dev
letinin barışçı pol itikası, Sovyet iktidarının kapitalizmle uzlaşmış olduğu 
anlamın a  gelmez. Bu, kapita lizme karşı savaşın  sadece başka - aynı za
manda şimdiki durumda daha faydalı - bir biçimidir. Sovyetler Birl iği, 
Oktobr Devriminden beri bu barış politikasını sebatla izlemektedir» 
deni liyordu. Dünya tarih in in ağır b ir  dönemi olan 1 930 y ı l larında, faşizmin 
Almanya'da üstün g eldiği ve Ikinci Dünya Harbi tehlikesi halkları doğru
dan doğruya tehdide başladığı sırada Komintern, bu tehl ikeye karşı müca
dele için bir savaş programı hazırladı. Zira, gerçek tehlikeyi ancak ulus
lararası komünist hareketi görebilir, onun kaynağını göstererek, harbe 
karşı ortak bir cephe kuru lması fikrine dayanan konkre bir mücadele 
programı  ile ortaya çıkabi l ird i .  

Komintern, tehlike çanlarını ça lıyor, işçi sı nıfını ve ha lk  y ığınlarını, 
elbirliğiyle, Alman faşizmine ve onun yarattığ ı  yeni bir Dünya harbi felô
ketine karşı mücadeleye çağ ırıyordu. Komintern sadece böyle bir müca
dele fikrini i leri sürmekle yetinmedi. Yaklaşan harbe karşı mücadele için 
ayrıntı l ı  ve pratik bir program hazırladı. Kominternin yönetim organları, 
seksiyonları ve bütün komünistler, harp kundakçısı Alman ve ıtalyan 
faşistlerine, Japon mil itaristıerine karşı mücadelede halk y ığ ınlarını sefer
ber etmek, Alman faşizmiyle yapılan Münih Antlaşmasın ın côniyene nite
l iğini  açıklamak için  büyük bir gayret sarfettiler. Komünistler, çeşitli politik 
örgüt ve akımlarla harbe karşı ortak aksiyonlara g i rişmelerini sağlamak 
için birçok g i rişimlerde bulundular. 

Komünist hareketi ve Komintern, I kinci Dünya Harbini önlemek için 
bütün varlı klariyle çalıştı la r. Böylece onlar, dünyanın içinde bulunduğu 
gerçek durumu iyice kavradıklarını ve halkların menfaatlerini sonuna 
kadar savunmaya hazır olduklarını ispatladılar. Harp kundaklandığı za
manın da, suçluların yenilg iye uğratılması dôvasına sonuç beli rleyici kat
kıda bulundular. Tarihin bu en kanl ı  harbi, bütün ağırl ığı ile Sovyet hal
kına ve Oktobr Devrimi ülkesine yüklenmişti. Oç buçuk mi lyon Sovyet 
komünisti, cephelerde şehit düştü. Komünistler Polonya, Danimarka, Nor
veç, Belçika, Fransa, Almanya, ıtalya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanis
tan, Macaristan, Çekoslovakya, Çin,  Kore ve başka ülkelerde karşı-koy ma 
ve partizan hareketinin ruhu, organizatörleri oldular. Komünist parti leri, 
kendi halkların ın  öncüsü ve gerçekten ulusal b irer güc olarak, işçi s ın ı
f ın ın sosyalist menfaatleri uğrunda yürütülen savaşla ülkelerinin u lusal 
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menfaatleri uğrunda yapı lan savaşı birleşti rdiler ve bu alanda, I kinci 
Dünya Harb i  koşunarında enternasyonalizmin en  parlak örneklerin i  ver
di ler. 

Bu yıl larda, komünist partileri, bu derecede kısa bir süre içinde büyük 
otorite kazandı lar ve yığınsal partiler hal ine geldi ler. Onların çal ışmala
rı n ı  tarih işte bu suretle değerlendirdi. Komünist parti leri nden bazıları 
2-3 yıl içinde on misli büyüyerek 100 bin ilô 500 bini aşkın üye sahibi 
oldular. Birçok parti ler, ülkelerindeki işçi s ınıfını ve halkların ı  sosyalist 
dönüşümler yoluna yöneltmeye muvaffak oldular. 

Kapitalizm, genel buna l ım aşamasına girerek, insanl ığ ı ,  elde etmiş 
olduğu ümanist ve demokratik kazan ımların ı  yitirme tehl ik'esiyle karşı 
karşıya getirdi. Bu bunal ım derinleştikçe, faşizm tehli kesi dünya halklarını 
daha açık tehdit ediyordu. Komintern, her şeyden önce işte bu tehl ikeye 
d ikkatleri çekti, faşizmin özünü açıkladı ve ona karşı pratik savaş metot
larını ortaya koydu.  I nsanlık, halkların nazizm ve faşizme karşı yürüttük
leri ölüm-kal ım savaşı nda Kominternin yaptığı hizmetleri daima hatırlaya
caktır. 

1922 yı l ında ıtalya'da faşist diktaturası kuru lur  kurulmaz, bu mesele, 
Korninternin  LV. Kongresi g ündemine alındı. Lenin ,  Kongrede okuduğu 
raporda, komünistlerin, ıtalya'da olup bitenlerden ders a lmaları gerek
tiğin i  belirterek, a nti-faşist savaş ödevin in  ön plana al ınması lôzım geldi
ğini söyledi. Komintern, baştan beri, faşizme karşı savaşı, devrimci işçi 
hareketin in  gelişmesinde ve geniş emekçi yığ ın ları sınıf ittifakların ın  bu 
temel üzerinde güdendirilmesinde genel  demokratik özgürlüklerin oyna
dığı  önemli rol sorunun geniş bir şekilde ortaya konmasiyla bağlıyordu.  

LV. Kongre, faşizme karşı savaşı n  sadece italyan emekçilerin in  u lusal 
b ir  davası olmadığın ı  büyük bir  öngörürlükle bel i rtti. Komünist Enternas
yonali Yürütme Komitesi nin,  ıtalyan işçilerine hitaben 18 Ocak 1 923 tari
hinde yoyınlanan çağrısında ; "Siz, ıtalyan faşizmine karşı savaşırken hem 
kendi özgürlüğünüz için, hem de ıtalya'da hüküm süren zorbal ık  ve c ina
yetler egemen l iğinin başka ülkelere yayı lmaması için savaşıyorsunuz» 
deniyordu. Komintern Yürütme Komitesi ile Sendikalar Enternasyonal i  
Yürtüme Bürosu, 1 923 Ağustosunda Sosyal ist Işçi Enternasyonaline ve 
Amsterdam Sendikalar Enternasyonal ine hitaben yayınladıkları açık mek
tupta, Almanya'da beliren faşizm tehl ikesi konusunda kesin  uyarmoda 
bulundular. 

Komintern, gelişim süreçlerin in i ncelenmesine, aktifleşen faşist g üCıerle 
savaşta edini len reel tec rübelerin genel leşti ri lmesine ve yeni verilere da
yanarak. faşizmin bi l imsel tarifini daha da konkreleşti rdi. Kominternin bu 
tarifine göre, faşizm iktidarı, en  gerici, en  şoven, koyu emperyalist mali 
sermaye unsurların ın  açık terörcü diktaturasıdı r. Faşist b ir  iktidar kurul
ması ,  basit bir burjuva hükümet değişikl iği deği ldir, burjuva devlet ege
menliği şekl inin diğer bir burjuva devlet egemenliği biçimiyle yer değiş
tirmesidir. Yan i  burjuva demokrasis in in yerini burjuva terörcü  d iktaturası 
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al ır. Bu sonuç, faşizmle burjuva demokrasisi arasındaki çelişkileri n büyük
lüğünü  ortaya koydu ve geniş bir s ınıfsal anti-faşist cephe kurulması için 
objektif n itel ikte bir temel bulunduğunu gösterdi .  

Ne küçük burjuva demokrasisi parti leri, ne Sosyal ist Enternasyonal 
teorisyenleri ve ne de sağcı Sosyal Demokrasi liderleri, faşizmin niteliğ in i  
doğru b ir  şekilde değerlendirebiidi ler ve faşizmin, emekçiler iç in  gizlediği 
tehl ikenin derecesini a nlayabiidi ler. Oportünizm, Sovyet a leyhtarl ığ ı  ve 
komünizme karşı besledikleri kin, onları o kadar körleştirmişti ki, Komin
tern in  ortak anti-faşist eylemler örgütlemek üzere g i riştiğ i teşebbüsleri 
- ki bunlar az deği ldi  - derha l reddediyorlardı .  

' 

Komintern, buna rağmen, faşizme karşı geniş b ir  demokratik birlik 
kurulması yolunda ısrarlı ve sürekli g iriş imlerde bulunuyordu. örneğin, 
Komintern Yürütme Komitesi, 1933 yı l ı  Mart ayında, komünistlerle Sosyal 
demokratların anti-faşist savaşı iç in  bir programı hazırladı ve b i r  çağrı ile 
bütün ü lkelerin işçi lerin i  bu eylem birl iğ i  programını  gerçekleştirmeye 
dövet etti. 1 933 yıl ında Paris'te, komünistlerin g irişimiyle Avrupa Anti-faşist 
Işçi Kongresi toplantıya çağ ırıldı. Kongre, 3 milyondan fazla Avrupalı 
emekçiyi temsil ediyordu. 

Dünya komünist hareketinin bütün tarihinde önemli bir dönüm noktası 
olan Komintern i n  Vii. Kongresi, faşizmle savaşta yeni bir çığ ı r  açtı, işçi 
ve halk cephesi birl iği  temeli üzerinde bütün demokratik gücleri bi rleştire
cek geniş bir programla ortaya çıktı. Bunda şöyle denil iyordu: «Faşizmin 
yarattığ ı  büyük tehlike karşısında, işçi sınıfın ın  birleşmiş savaş cephesin i  
gerçekleştirmek, şimdiki tarihsel aşamada u luslararası işçi hareket in in en 
önde gelen ödeııidir.» Kesin l i kle söyliyebil iriz k i ,  bu program, bütün i lg i l i  
partiler tarafı ndan kabul edil ip sisteml i  bir  şeki lde gerçekleştirilseydi, 
faşizm, insanl ığı yeni bir dünya harbine sürüklemeye muvaffak olamadan, 
kesin b ir  yeni lg iye uğratılabi li rd i .  

Faşizme karşı savaşa i lk  olarak Komintern ve seksiyonları g i rdi .  Komü
n istler her yerde, faşistlerin saldırılarına karşı yürütü len mücadelenin ön 
saflarında idi ler. Hayatların ı  esirgemeden, sokaklarda, fabrikalarda, par
lamentolarda faşistlerle doğrudan doğruya savaşıyorlardı. Komintern, en 
iyi temsilci leri nden biri olan Georgi Dimitrof'un şahsında, löypzig Dava
sında faşizme moral ve politik ağ ır  bir darbe indirdi .  Ispanya'da faşizme 
karşı ilk büyük silöh l ı  savaş başladığı vakit, Komintern, o zamana kadar 
eşine rastlanı lmamış enternasyonal b ir  hareketin, ıspanyol cumhuriyet
çileriyle beraber omuz omuza savaşan enternasyonal brigadlar hareke
t in in başında bulunuyordu. Komintern, enterbrigadir anti -faşist savaş b ir
l i klerin in  kurulması ve donatı lması işlerin. i  doğrudan doğruya yönetiyor, 
en iyi kadrolarını bun ların politik ve askeri yönet imine gönderiyordu. 
54 ü lkeden gelen 35 bin gönül lü, Ispanya'da faşizme karşı savaştı. 

Ik inc i  Dünya Harbi başlamazdan önce, Komintern tarafından kurulan 
ve iyice örgütlenen savaşçı enterbrigadir birl ikleri, kardeşçe bir dostlukla 
birleşmiş komünist parti lerin i  temsil ediyorlardı. Marksizm-leni nizm fikir-
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lerinden i lham alan bu enterbrigadi rler, bu fedakar yurtseverler, halkla
rın ı n  özgürlüğü ve geleceği uğrunda, faşizme karşı yiğ itçe savaşan anti
faşistlerdi. Komünistlerin harp zamanındaki tutumu ve faal iyetleri, dünya 
gerici l iğ in in emrindeki faşist g üclerin, en boşta Sovyetler Birl iği tara
fından s i lahl ı  yeni lgiye uğratı lmasından sonra, i nsanl ık ta rih inde muaz
zam dönüşümler çağ ın ın  başlamasına kesinl ikle yardım etmişti r. Harpten 
sonraki bu dönüşümlerin hazırlanmasında Komintern i n  büyük hizmetleri 
vardır. 

iii 

Komintern, dünya toplumsal gelişmesin in ortaya çıkardığı yeni sorunları 
da çö�ümlemesini  bi ldi .  Çünkü o, yen i  tip u luslararası b ir  örgüttü. Komin
terni n  kuruluşu da, yeni  çağ ın  yönetici gücü olan uluslararası devrimci 
işçi hareketin in · olgunlaşmış i htiyaçlarına kendine özgü bir cevap nitel i
ğin i  taşıyordu.  

Komintern, kollektif Marksist-lenin ist düşüncenin gerçek b i r  merkezi 
idi ,  u luslararası işçi s ın ıfı n ın  mücadelesinde edinilen tecrübelerin sürekli 
şekilde genel leştiri ldiği ,  bu bi l imsel çözüm temeli üzerinde politik sonuç
ların formüle edildiği gerçek bir  merkezdi. Bu pol itik sonuçlar, her günkü 
sın ıf mücadelesinde kul lanı lmak üzere devrimci proletarya öncüleri tara
fından benimseniyordu. 

Kardeş partilerin devrimci çal ışmaları, sınıf mücadelesinin teori ve pra
tiği a lanı ndaki yaratıcı araştırmaları, Kominternin  faal iyetine temel teşkil 
ediyordu. Bu ça lışma lar s ı rasında, yeni savaş b içimleri ,  yeni şiarlar, yeni 
taktik fikirleri doğuyordu. leninci geleneğe sadık kalan Komintern, çağı
mızın problemlerine kardeş partilerce yaratıcı bir metotla g i rişilen semereli 
bütün teşebbüsleri her zaman açıklamak ve desteklemek, bu partilerden 
her biri n in  başarı ların ı  genel leşti rmek ve bütün harekete maletmek i çin  
çaba harcıyordu. örneğin, halk cephesi taktiğ in i  işleyip uygulayan i lk  
partilerden bi r o lan Fransız Komünist Partis in in tecrübesi, ıspanyol komü
n istlerin in ,  ü lkedeki tüm anti-faşist güclerle politik koa lisyon kurma yolun
daki g irişimi,  ıtalya Komünist Partis in in sosyal istlerle işbirl iği siyaseti, 
Alman komünistlerinin Faşizme karşı savaşta sosya l-demokratlarla tek 
cephe meydana getirme çabaları, Polonya Komün ist Partisin in  bütün 
anti-faşistleri bi rleştirme mücadelesinde edindiği tecrübe, Kominternin 
Vii .  Kongresinde a l ından tarihsel kararlarda di le gelmiş bulunuyordu .  

Parti leri len inci demokratik santralizm i lkeleri ruhunda terbiye eden 
Komintern bu i l keleri uygulama alanındada bir örnekti. Onun kongreleri, 
plenumları ve çok sayı l ı  komisyonları alabildiği ne serbest bir tartışma 
havası i çi nde geçiyor, bunlarda herkes tartışma konusu olan mesel e i le 
i lg i l i  tutum ve görüşünü savunabi liyordu. Her komünist partisi, Komin
terni n  genel pol'itik doğrultusunun, organizasyon i lkelerin in  hazırlanma
sına katılma hakkına ve s ın ı rsız olanaklara sahipti. Kardeş partilerin bu 
hak ve olanakları ku l landıklarını belgeler doğrulamaktadır. Ve Komintern 
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üyesi çeşitli ü lkeler komünistlerin in  kollektif bir halde kabul etti kleri karar
ları ne büyük bir sorumluluk ve fedakôrlıkla uyguladıklarını bütün dünya 
bi liyor. Onların faaliyetinde, d üşmanla rın bol bol sözünü ettikleri körü
körüne bir fanatizmin hiçbir belirtisi yoktu. Bu, oybirliğiyle o l ınan karar
ların doğruluğunu anlomakton ve kardeş parti ler önünde kabul edilen 
sorumluluğa sadakatten ileri gelen zorunluğun tam anlamıyla kavrandı
ğını d i le getiren b ir  disipl indi. 

Komintern, çeyrek yüzyı l l ık  varlığ ı  zamanında, kardeş partile re, prole
tarya enternasyonalizmine sadık yönetici kadrolar yetiştirdi, onları, Mark
sizm-Leninizm teorisinin temizliği ve yaratıcı gelişmesi uğrundaki savaşta 
çelikleştird i .  Gerçekten enternasyonalist bir yapıya sahip olan Komintern in  
yönetim organlarında o zamanki komünist hareketin in en seçkin kişileri 
görev almışlardı .  G. Dimitrof, K .  Gotvald, A. Ghoş, H. Dias, D. ibaruri, 
M. Kaşen, V. Kodovalya, V. Kolarof, ı. Koplenig, Bela Kun, O. Kuusinen, 
Y. Lenski, V. Pik, H. Polit, L. Prestes, Sen Katayama, E. Telman .. M. Torez, 
P. Tol iyatti, Tim Bık, V. Ulbriht, V. Foster, Ho Şi Min, K. Setkin gibi  ünlü 
mi litanlar Komintern saflarında yer al ıyorlardı .  

Kardeş partilerden bin lerce komünist, Komintern Yürütme Komitesi 
okulları olan Uluslararası Lenin Oku lunu, Doğu Emekçileri Komünist IJni
versitesini, «Sun Yat Sen» IJniversitesi.n i  bitirmişlerdir. Bu yüksek oku l ve 
üniversitelerde öğrenci ler, ideolojik, teorik ve polit ik bakımdan mükemmel 
yetiştiriliyordu. Bunlar sadece Marksizm-Leninizm öğretisinin merkezleri 
değ i l ,  aynı zamanda devrim savaşlarında edini len pratik tecrübeleri n 
yayı ldığı ,  öğreni ldiği yerlerdi. 

Troçkistlerle sağcı oportünistlere karşı Kominternin doğru b i r  politi k  
doğrultu hazırlamasında, Komintern Yürütme Komitesine g i ren Sovyetler 
Birliği Komünist Partisi heyetiden Stal in ,  Jdanof, Manui lski, Knorin, Piat
nitski, Gusef ve diğerleri büyük bi r faal iyet  yürttüler. 

Komünist Enternasyonali ,  Marksizm öğretisini sağcı ve goşist oportü
nistlerin yıkıcı ve tahrif edici faaliyetlerine karşı savunmakla devrim 
hareketine büyük hizmetlerde bulundu. 

Kominternin ve Marksist-Leninist parti lerin bütün kuruluş tarihi, opor
tünizme karşı uzlaşmaz savaş tarihidir. Lenin der ki : "Proletaryanın savaşa 
hazırlanması için gerekli şartlardan biri de oportünizme, reformizme, sos
yal-şoven izme ve benzeri burjuva etkileri ve akımlarına karşı sürekli, 
sebatlı, amansız mücadele yürütmektir. Proletarya, kapitalist koşullarda 
faa liyette bulunduğu sürece bunlardan kaçınmak imkônsızdır.» Lenin ,  
reformizm ve oportünizme karşı ideolojik ve politik zafer kazanı lma
dan, genç kardeş partiler önünde duran i lk tarihsel ödevin, yani işçi 
s ınıf ının bi l inçli öncüsünü devrimci mevzilerde tutundurma ödevinin 
yerine getirilemiyeceği ni öğretiyordu. Fakat aynı zamanda geniş halk 
yığ ı n ların ın  desteği olmadan sadece öncüyle üstün gelinemiyeceğ in i  
de belirtiyordu. Lenin' in, sekterliğe karşı kesin uzlaşmazl ığ ı  da bundan 
i leri geliyordu. Lenin, sekterlik ve goşist doktrinc i l ik  tasfiye edi lmeden, 
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ik inc i  tarihsel ödevin, yan i, halk yığın larını devrimin üstün  gelmesin i  sağ
Iıyabi lecek yeni mevzilere yöneltme iş in in yapılamıyacağını  söylüyordu. 

Komintern, Troçkizme kesin b i r  darbe i nd i rd i  ve ideoloji a lan ında yeni l
g is ine yardım etti. T roçkizm, parti disipl in ini tanımamak, «hiziplere özgür
lük» istemek, çoğ un luğun kanaatin i  hiçe saymak, devrim ihracı yolu i le 
«devrimci» sergüzeştçi l iğe g i rişmek ve konkre koşu l lar  dışında basma kal ıp  
taktik araçkırını zor la kabul etti rmek gibi  komünist partilerine yabancı 
niteliklere sahipti .  Troçkizm, «devrim» çığırtkanl ığ ı  ile Sovyetler Birl iği'nde 
sosya l ist toplum kuruculuğunda ve sermaye ü lkelerindeki s ınıf mücade
lesi nde mevcut güçlükler karşısında tesli m  oluşunu gizl iyordu. Bu, onun öz 
nitel iği  idi. lenin ' in  vasiyet lerin i  yerine get i ren Komintern, her zaman, 
devrim dôvasının başariyle ileri doğru yürütü lmesi s ı rasında yeni ödevler 
öne sürülürken cesaret gerekt iği ,  planlanan hareket lerin sonuçların ın  
önceden kest i ri lmesi ve  hataların zamanında düzelt i lmesi lôzım geldiği 
görüşüne daya n mıştır. Böylece Komintern, Marksist-leninist st rateji ve 
takt iğ in  değişen durumlma uygun gelişmesin i  sağl ıyordu. 

Komintern, genç komünist part i leri ne len inizmi ve halk yığı nların ın  
polit ik  yönet im ini öğreten prat i k  b i r  okul ödevin i  görüyor ve izledikleri 
politikada prensiplere bağlı l ık yeteneği ile esnek hareket yeteneğini  
diyalekt ik  şeki lde b i rleşt irme yolunu bulmalarına yardım ediyordu. Bu yol, 
part i leri n ezici b i r  çoğ un luğuna, başına buyruk gelişmelerinde b i r  kaynak 
olmuştu r. 

lenin her zaman şunu belirtmişt i r :  «Komünistler, dünya ekonomisi ve 
politikasiyle i lgi l i  bütün gerçekleri, u lusal ve dünya çapında bütün s ın ıf  
güclerin i ,  ayık, gayet objektif b i r  şekilde gözönünde bulundurmal ıdırlar ... 
Bu arada lenin, sübjektivizme ve volüntarizme karşı onlara kesin uyar
malarda bulunuyordu. 

Aynı kesin l ikle lenin, polit ik  pasifl iğ in her türlü belirtisine karşı savaşı
yor ve komünist polit i kasın ın «olayların objektif g idişat ı n ı n  tamamen ayık, 
bi l imsel incelenmesi ve objektif gelişme g idişatı i le halk yığ ın la rın ın  dev
rimci enerji, devrimci yaratıc ı l ık  ve devrimci teşebbüsünün  taşıdığı önemin 
en mut lak surette kabu l  edi lmesi arasındaki birliğ in  te meli üzerinde kurul
masınh. istiyordu. 

Komintern, kardeş pa rtileri n, legal ve i l legal, barışçı ve barışçı olma
yan, parlamento içi ve parlamento dışı bütün savaş şeki l leri n i  öğrenmele
rine, bir savaş şekl in i  diğeriyle çabucak ve a niden değiştirmeye hazır 
olmaları na, sadece taarruza geçme olanağını değil, icabında gerileme 
olanağını da dikkate almalarına fiilen yardımda bulunuyordu. Işçileri, 
halk yığ ın ların ı  düşünmek, her zaman onlarla beraber olmak, yığın lar  
arasında bulunmak, kendi tecrübelerini öğreterek onları devrimci mevzi
lere yöneltmek Komintern in  daima temel faal iyet prensibi olmuştur. 

Komintern, her zaman, işçi sınıfının ve bütün emekçilerin ekonomik ve 
sosyal menfaat lerin i  savunmuş ve kardeş partilerin bu yöndeki bütün 
a ksiyonlarını desteklemişt i r. Nitekim, kapitalist ülkelerdeki emekçiler i çi n  
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bir yıkım olan 1929-1933 yı l ları dönemindeki en derin dünya ekonomik 
bunalımı zamanında komünistler, işçi sınıfın ın  ve halk yığ ınlarının hayati 
haklarını savunmak üzere g i riştikleri yığ ınsal g rev hareketlerine ve başka 
aksiyonlara önayak olmuştur, bunları, örgütlemişlerdir. 1 929-1932 yıl ları 
döneminde 15 büyük kapitalist ü lkesinde 8,5 m i lyon kişin in katı ldığı 
1 9  b in  kadar g rev patlak vermiş ve komünistler her zaman g revc i lerin 
öncülüğünü yapmışlard ı r. 

Komintern, çal ışmalarında, Len in' in vasiyetlerine dayanıyor ve bunları 
yerine getiriyordu. Lenin, olayların g idişatı icabı zorunlu görülen kompro
milerin reddedi lmemesini i stiyor, bu gibi  tôvizler yoluyla devrimci politik 
doğru ltunun başariyle nasıl gel iştiri leceğ in i  öğretiyordu. O, daha kuwetli 
b i r  düşmanın, ancak, en büyük ölçüde çaba sarfetmek, b i r  yöndan düş
man cephesindeki çelişki lerden gayet d ikkatli, i htiyatlı ve becerikli bir 
şeki lde yararlanmak, öte yandan da, yığ ınsal müttefik kazanmak için her 
türlü, hatta en küçük olanaktan istifade etmek suretiyle yenilebileceğini 
belirtiyordu .  

Komintern, komünistlere, proletarya enternasyonalizmine sadakatın ve 
onu zamanın konkre koşullarında uygulamayı başarmanın eşsiz b i r  örne
ğin i  miras olarak bıraktı. 

Komintern, partiler için zorunlu olan kararnamelerini hazırlarken, temel 
Marksist prensiplerin nasıl uygulanacağını açıklayan Leninizm kural larına 
dayanıyordu. Lenin, «bu prensipler, ayrıntılara i ni ldiği  zaman doğru ola
rak değ iştiri lmeli ,  birbirinden farklı u lusal koşullara ve ulusal devlet şart
lanna doğru şekilde uydurulup uygu lanmalıdır .. d iyordu. 

Bunun iç in Komintern, komünistler arasında mil l iyetç i l ik  egoizminin her 
türlü belirtis ine a mansızca davranıyor, ulusal çerçeve içindeki devrim 
ödevlerin in dünya devr im  hareketin in genel enternasyonal ödevlerine kar
Şıt konulması çabalariyle şiddetle savaşıyordu. 

Komintern in faal iyetinde hatalar da vardı. ö rneğin, «sosyal-faşizm» 
tezinin teme/sizliğini hayat ıspat etmiştir. Bu teze göre, en büyük tehlike 
sosyal-demokrasiden gel iyor ve bundan ötürü de ana darbenin ono 
yöneltilmesi ıôzımdır. Bu tezle, sekter l ik, gerçekte haklı gösteriliyordu. 
Tek cepheyi sadece «aşağ ıdan» gerçekleştirme çabaları da boşa g itmiştir. 
Komintern yönetic ileri, şu veya bu ülke ve partin in durumunu bazan 
yanl ış değerlendi riyor ve partilere doğru olmayan tavsiyelerde bulunu
yordu. örneğ in,  sömürge sorunu,  özeHikle sömürge ve bağımlı ülkelerdeki 
u lusal burjuvaziye karşı takınılması gereken tutum konusunda bazı hatalı 
ya da açı k  olmayan tezler vardı .  Vi. Kongrenin tezleri nde «Ulusal burju
vazi emperya lizme karşı savaşan yeterli b i r  güc deği ld ir  .. denil iyor ve 
komünist parti lerine, u lusal reformcu muhalefetle ne şeki lde olursa olsun 
blok, ittifak kurmayı reddetmesi teklif edil iyordu.  

Maalesef, Stalin' in kişi l iğini  putlaştı rmanın ve bununla i lg i l i  olarak 
Leninci normlardon sapmaların  olumsuz sonuçları, Kominternin çalışma
larını ve özel l ikle kadrolarına karşı tutumunu da etki lemiştir. Bi l indiği  
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gibi ,  Sovyetler Bir l iği  Komünist Partisinin XX Kongresi ve ondan sonraki 
kongreleri, kişiliği putlaştırma belirtiler in in  tümünü kesi nlikle kınamış ve 
sonuçlar ın ın  ortadan ka ldır ı lması için tedbirler alm ıştır. 

Bugün, Komintern in hatalar ından söz ederken, bu yanl ış l ıkları haklı 
göster mek için boşuna gayret sartmemeli, objektif kalmal ı  ve Komin
ter nin o zamanlar içinde bulunduğu konkre tar ihsel koşu llar ı ,  politik 
mücadelenin karmaşı klık ve girişi kl iğini gözönünde bulundurmal ıyız. ör
neğin, sosyal demokrasinin durumunu incelerken, sosyal demokrat par
tiler i  ve Sosya list Enternasyonali l ider ler i nden çoğunun anti-komünist ve 
anti-sovyetik tutumlar ını unutmamalıyız. Bu yönetici ler, komünist hareke
t inin doğuşundan ber i ,ona karşı şiddetli bir mücadele yürütegelmişlerdir. 
Sağcı sosya l-demokratlar Sovyet ülkesine daima kuduzca saldırmış, haka
retler yağdırmışlardır. Bunlar, emperyal izmin birer uşağı haline gelen ve 
Sovyet egemenliğini balta lamak için her çareye başvuran eski menşevik
lerle Eser ' leri savunarak, onlara her tür lü desteği gösteriyor lard ı .  

Sosyal demokratlar bir ülkede i ktidara g eldikleri zaman komünistlere 
baskı yapıyor, bu alanda, bazan, burjuva hükümetler i  kadar gaddarca 
davranıyor lardı .  

Komintern, partilere, ça lışmalar ında otokrik olmayı öğretiyor ve kendisi 
de zayıflık ve hataları açıklama ve bunlardan ders alma alanlar ında, 
otokritikte, örnek oluyordu.  Kominternin Vii. Kongresinin çal ışmaları bunun 
en par lak bir örneği idi .  Bu Kongre, Marksizm-leninizmin yaratıcı olarak 
nasıl uygu lanacağ ını gösterdi, eskimiş şiar lar ı ,  hayata uymayan mücadele , 
metotların ı  cesurca düzeltti, politika ve taktik a landaki sekter li k belir
tiler in i  şiddetle yerdi .  

Uluslararası komünist hareketi , Komintern in  bayrağ ı altında uzun ve 
şanl ı  bir yol aştı, gerçekten dünya çapında bir hareket nitel iğini kazandı .  

Partilerarası i l işkilerin belirli bir organizasyon şekli olarak Komintern, 
tar ih in  kendisine verdiği  ödevler i tamamiyle yer ine getird i .  Fakat komünist 
parti lerinin nicel ve nitel bakımıardan büyümesi, u luslararası durumun ve 
çeşitli ülkelerdeki iç durumun karmaşık bir hale gelmesi sonucunda, u lus
lararası bir yönetim merkezi olan bu organizasyon şekli g itgide eskimeye 
başladı .  Kominternin VII .  Kongresi, Komintern Yür ütme Komitesinin, «her 
ülkenin kankre şartlar ın ı  ve özellikler in i  d ikkate alması ve genellikle 
kamünist partiler in in iç  organizasyon işlerine doğrudan doğruya karış
maktan kaçınması zorunluğunu» belirtti. Ikinci Dünya Harbi zamanında 
meydana gelen objektif koşul lar, Komünist partilerini n bağımsız çalışma 
çerçeveler inin genişletilmesini ısrar lı ve kesin şeki lde gerektirdi .  Komünist 
partileri temsilciler i  bütün bu koşulları di kkate alarak 1943 yıl ı I lkbaha
r ı nda Kominternin dağıtı lmasına oybir l iğ iyle karar verdi ler. 

Kominterni n dünya devr im hareketine yaptığ ı  tarihsel büyük katkıya 
yüksek bir değer veren Komün ist Enter nasyonali Yürütme Komitesi Prezid
yumu, yayınladığı son kararnamede böyle bir kararın alınması zorun
luğunu şu şekilde esaslandırdı: «Bütün ülkeler in  tarihsel gelişme yollar ın-
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daki deri n farklar, bunların toplumsal kuruluşlarındaki çeşitli nitelikler 
ve hatta sosyal ve politik gelişme tempolarındaki ve n ihayet işçilerin 
bi l inç ve örgütlenme derecesindeki farklar, bu ü lkelerin işçi s ınıfı önünde 
dura n  ödevlerin de çeşitli olmasını gerektirmektedi r.» 

Kominterni n  dağıtı lması kararı, komünist parti lerin in  politik cesarete, 
uzağ ı görme yeteneğine, u luslararası işçi hareketi n in  hayati menfaatlerine 
sadakatla bağlı devrimci yen i l ikçi l iğ ine ve bu menfaatleri konkre savaş 
biçim ve metodlarına bağlama ustalığına sahip oldukları n ı  ortaya koy
muştur. 

Artık, Kominternin kuru luşundan 50 yıl ve dağıtılışı ndan da çeyrek yüzyıl 
geçmiş bulunuyor. Şimdi, tar ihsel başarı ların ın  z irvesinden baktığımız ve 

yeni tecrü beleri d e  gözönünde bulundurduğumuz zaman, çağımız ın politik 
tar ih ine onun değerli katkıs ını  daha açık olara k  görüyoruz. Komintern i n  
çalışmalarından olumlu yönler in i  genelleşti rdiğimiz vakit şu sonuçları elde 
etmiş oluyoruz: 

1 .  Komintern,  sosyal izm ve komünizm prensiplerine dayanı lara k  bütün 
dünyanın devr im yolu i le nasıl değ iştirileceğ ini  gösteren politik b ir  prog
ram ortaya koydu. Kapita l izmin  genel bunal ımını  i l k  defa i nceledikten 
sonra, Oktobr Devriminden sonraki çağda dünya işçi ve komünist hareke
tinin temel ödevlerin i  açıkça bel i rledi. 

2. Komintern, bu programı gerçekleştirme mücadelesinin aracı olan 
partilerin çelikleşmesine yardım etti. Bunlar, halk yığı nlar ın ı  kapital izmi  
yenilgiye uğratma mücadelesine sevkedebilecek yetenekte yen i  tip dev
rimci partilerdi, devr imci düşünce ve devrimci eylem partileriydi. Işçi hare
ketine ün lü  yönetici ler, teşkilôtçı lar ve teorisyenler yetiştirdi, sonraları bun
ların çoğu u lusal çapta birer yönetic i, sosyalist ü lkelerin değerli devlet 
yönetic i leri oldular. 

3. Kominter n, sosyal-reformizmin ideoloji ve politikasına şiddetli bir 
darbe indirdi, işçi s ın ıfına oportün izmin  etkisinden kurtulma yolların ı  gös
terdi ,  u luslararası işçi hareketinde enternasyonalist ve devrimci gelenek
leri canlandırıp güc lendirdi  ve geliştirdi. 

4. Komintern, Leninizmin uluslararası işçi hareketiyle kaynaşmasına yar
dımda etti. Bu hareketin tecrübelerin i  sürekli bir şekilde genelleştirerek 
Marksizm-Leninizm teorisini geliştirdi, sağcı ve «goşist» revizyonizme karşı 
savaşta Marksizm-Leninizm prensipler in i  savundu. Komintern, bütün 
kıt'a larda en geniş halk yığınları arasında Marksizm-Leninizm fikirler in i  
yaymak, propaganda etmek iç in  geniş bir faaliyet yürüttü. 

5. Komintern,  dünya tar ih in in güç  ve sorumlu bir döneminde komünist 
hareketinin genel politik doğru ltusunu tayin ve tespit etti, bu hareketin 
strateji ve taktiğin i  hazır ladı .  Işçi s ınıfı savaşının son hedefleri uğru ndaki 
mücadeleyi, emekçiler in  her günkü menfaatlerini savunma mücadelesine 
bağladı, bir taraftan da, halk yığ ın larını devrim savaşına yöneltme sanatı 
i le i lg i liki Leninizm fikirlerin i  pratik alanda geliştirdi. 
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6. Komintern, u lusal kurtuluş hareketi sorunlarını olanca gücü i le ortaya 
koydu, sömürgeci l iğe karşı savaşı geliştirdi, sümürg eci l i k  sistemi yıkım ın ın  
kaçın ı lmazl ığ ın ı  teorik bakımdan del i l lerle ispat etti, sömürge ve bağ ıml ı  
ü lkelerde Marksist-Leninist partilerin kuru lmasına ve bunlara kadrolar 
yetiştiri lmesine yard ım etti. 

7. Komintern, halk yığınları n ı n  hayati menfaatlerini di le getiriyor, bu 
menfaatleri Len inist bir sürekliklik ve kesinl ikle savunmayı başarıyordu.  
Kapitalistlerin fabrikalarında çal ışan işçilerin sorunlariyle, köylü lerin dert
leriyle, sömürge kölelerin in  i htiyaçlariyle candan i lgi leniyordu.  Işte bu 
nedenle Komintern, halkların hayatları ve gelecekleriyle bağ lantısı olan 
sorun ları n  özünü bu derece derin bir şekilde açıklayabildi .  Komintern, 
halklara doğru yolu göstermek, kendi hayati menfaatleri uğrunda yürüt
tükleri mücadelede gerekli olan araçları fi i len öğrenmelerine yard ımda 
bulunmak için bütün varl ığı  i le çal ıştı. 

8. Komintern, emekçi le ri n  devrim kazanımlarını destekliyen ve savunan 
u luslararası gücleri n  örgütçüsü oldu. Onun önayak olduğu ve örgütlediği ,  
Sovyetler Birliğiyle, Ç in  devrimiyle, Ispanya Cumhuriyeti ve halkların ulu
sal kurtuluş savaşiyle daya nışma hareketleri, proletarya enternasyonal iz
min in artan önemini fiilen gözler önüne serdi. 

9. Komintern, anti-faşist mücadele bayrağın ı  ilk olarak  yükseltti, Is
panya'da enternasyonal brigatla rın örgütçülüğünü yaparak faşizme karşı 
g i rişilen i l k  savaşları destekledi. Onun ça lışmaları, Iki nci Dünya Harbi 
yı l ları nda geniş çapta gelişen karşı-koyma hareketi iç in  manevi ve politik 
koşul lar yarattı. 

1 0. Komintern, harbe karşı birleşik cephen i n  kuru lmasına önayok oldu. 
Işçi s ınıf ın ı ,  emekçi leri, bütün demokratik gücleri, harbi önlemek için elden 
gelen her şeyi yapmaya çağ ırd ı .  Buna rağmen, harp emperyalistler tara
fından kundaklandığı zaman, özel l ikle komünistler, gerçek yurtsever 
oldukları n ı  ispat ettiler. Burjuvazi, laval /eri, Kuisling leri doğurdu .  Komü
n istler, u lusal özgürlük uğrunda Hitler ist i bdadına karşı yürütülen savaşta 
kendi saflarından yüzbinlerce şehit verd i .  Komünist partileri kendi halk
ların ın  kaderine tamamen sahip ç ı karak, yabancı faşist esaretinden kur
tuluş savaş ın ın  başına geçtiler. 

Komintern, komünist hareketinin enine boyuna büyüyüp gelişmesi için 
gerekli temelleri attı ve komün ist hareketinin, çağımızın en etk i l i  pol it ik 
g ücü olması içi n  koşullar yarattı. 

Komünist Enternasyonali, ilk sosya list ü lkeye, Sovyet halk ın ın derin enter
nasyonalizmine dayanarak, b irçok kardeş partilere son derecede büyük 
yardımda bulundu. Komünist Enternasyonali sayesinde, çeşitli ü lke lerde, 
komünist partin in  yüzlerce i leri gelen üyesi ve yöneticisiyle binlerce komü
n istin hayatı ve özgürlüğü kurturı ldı, korundu. Emekç ilerin devrimci hare
ketleri yeni lgiye uğradıktan sonra irtica, i leri gelep savaşç ı ları ve yöne
tici leri fiziki bakımdan yok etme tehditleri savurduğu, onları z ındanlara 
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doldurduğu zaman, u luslararası Proletarya dayanışması örgütleri (UPDO) 
ve diğer örgütler hemen yardıma koşuyordu, zorunlu hallerde bu savaşçı
lara Sovyetler Birliğ i  kucağın ı  açıyordu. Macaristan'da şura (sovyet) ege
menliği yenilgiye uğradığı 19 19  yılında, ıtalya, Bulga ristan, Polonya. 
Yugoslavya, Almanya ve diğer ülkelerde faşizmin kudurmuşçasına kol 
gezdiği  yıl larda bu böyle idi, 1 934 yı l ı  Şubat ayında Avusturya proletaryası, 
1 939 yı l ında Ispanya Cumhuriyeti yeni lg iye uğradıktan sonra da böyle 
oldu. Komünist Enternasyona l in in yardımiyle ku rtarılan kardeş parti ler 
yönetic i leri Ikinc i  Dünya Harbi yıl ları nda kendi memleketlerindeki anti
faşist karşı-koyma hareketinin örgütçüsü oldula r. 

Dünya geric i l iğ i ,  Komünist Enternasyonal ine ve Sovyetler Birl iğ i 'ne müt
h iş bir kin besliyordu. Faşizmin. kendi soygun planları nı, .. anti-komintern 
paktları» ve komünizmle mücadele an laşmaları kı l ığına sokması rastgele 
bir şey deği ldi .  Fakat, Sovyetler B i rl iğ i  Komünist Partisi ile Sovyet ha lkının 
menfaat gözetmez yardımına ve sürekli enternasyonal izmine dayanan, 
dünyan ın  neresinde olu rsa olsun s ın ıf kardeşlerine her zaman yardıma 
koşmaya ve ideoloji arkadaşları nı daima desteklemeye hazır bulunan 
Komünist Enternasyona l i ,  devrim savaşçı la rı nı bi rleştiren, onlara i lham 
veren sebatlı b ir  güc olarak faal iyet yürütüyordu .  

iV  

ı ı ı .  Enternasyonal in  feshedilmesinden bu yana geçen çeyrek yüzyıl içer
sinde devrim mücadelesi koşulları oldukça değişti. Bu dönemde toplum 
hayatında meydana gelen muazzam değişiklikleri n  yönü, temposu, ölçüleri 
ve rolü, durmadan büyüyen uluslararası komünist hareketi tarafından. 
sosyal izm, u lusal bağ ımsızl ık ve halkların güvenl iği  uğrunda yürütülen 
savaşta kazanı lan zaferler ta rafından, bu zaferlerin dünya gelişmesi üze
rinde yarattığı etki tarafından kesinl ikle bel i rlenmiş bu'lunmaktadır. Bu 
yı l la r  içersinde komünist hareketin in  kendisi de nitel değişikliklere uğradı ,  
daha yüksek bir  aşamaya ulaştı. 

Kominternin feshedi lmesinden bu yana geçen 25 yıl, emperya list propa
gandasının, .. komünist partilerin in tutumu Moskovada tespit edi l i r. bunun 
için onlar kendi ü lkelerindeki hal k  yığınların ın  menfaatleri n i  temsi l  etmez
ler .. şeklinde i leri sürdüğü iddianın tamamen asılsız olduğunu ispatlamış, 
bu propagandayı demaske etmiştir. Anti-komünist çığırtkanla rı, proletarya 
enternasyona lizmi prensiplerini savunan partileri n ulusa l  kökleri olmadı
ğın ı ,  u lusal menfaatleri d i le getirmediklerini ve bu nedenle ülkelerindeki 
ha lk yığ ın ların ı  peşlerinden götürmeye h içbir zaman muvaffak olamıya
caklarını, Kominternin ilk günlerinden beri barbar bağırıyorlardı. Fakat 
Kominternin ça lışmadığı son çeyrek yüzyıl içersinde komünist hareketi 
g en iş leyip büyümeye ve yeni tarihsel zaferler kazanmaya devam etmiştir. 
Komünist parti leri, ü lkelerindeki işçi s ın ıfı n ın menfaatlerin i ,  uluslara rası işçi 
ve kurtu luş hareketi n in ortak menfa'atleriyle birleştirip başarıyla savunmakta, 
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halk yığın ları a rasında g itgide daha büyük itibar kazanmakta ve etki yap
maktadırlar. 

Kominternin faaliyeti sona ererken saflarında 61 komünist partisi vardı. 
Günümüzde 88 ü lkede komünist partisi faa liyetted i r. Bu arada komünist 
parti lerin in üye sayısı da hızla artmıştır :  Sosyal ist devrimin üstün geldiği 
ü lkelerde 1939 yı l ındakine oranla 13 misl i artarak 40 mi lyonu aşmış, 
Avrupa'daki kapitalist ü lkelerde parti üyesi komünistlerin sayısı aynı 
dönemde 5 misli artarak 500 binden 2,5 mi lyona yükselmiş, Asya kıtasının 
sosya list olmayan bölgesinde ve Japonya'da 32 kat çoğalarak 20 binden 
650 bine çıkmış, Amerika'da da hemen hemen i ki misl i a rtarak 1 80 binden 
343 bine. Afrika'da aşağı yukarı 12 misl i  fazlalaşrak 5 binden 60 bine 
yükselmiştir. 

Fakat bütün mesele sadece bundan ibaret deği ld i r. V. ı. Lenin' in dediği 
g ibi, komünistlerin etki gücü, onların sayısından katkat fazladır. Bu güc, 
komünistlerin olgunlaşmış devrimci dönüşümlere duyu lan i htiyaçları d i le  
getirmelerinden doğar, onların fikirleri ise g itgide daha geniş ölçüde 
yayı lmaktadı r. 

Komünist sayıs ın ın çoğa lması, komünist hareketin in yapısında meydana 
gelen değişimlere s ıkı sıkıya bağ l ıd ı r. Kominternin faal iyet döneminde 
i ktidarda bulunan bir tek komünist partisi vardı, o da Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi idi .  Kominterne üye diğer partilerin - özellikte Avrupa 
ü lke lerindekilerin in  - etkileri vardı. Şimdi komünist parti lerin in  i ktidarda 
bulunduğu ü lkelerde insanlığ ı üçte b i ri yaşıyor. Birçok partiler, deği l  
yalnız endüstriyel bakımdan gelişmiş ü lkelerde, aynı zamanda u lusal kur
tuluş hareketi bölgesinde de faal iyette bulunuyor. Komünist hareketin in 
ş imdi  sahip olduğu sımsıkı enternasyonal bağ lara ve tecrübeye başka hiç
bir politi k akım sahip olmamıştır. Bu durum, Komünist hareketine, bütün 
anti-emperyalist g ücleri bi rleştirme, tüm çağdaş devrimci akımları tek 
cephede bir a raya getirme ödevini  fiilen çözümleme olanağını vermektedi r. 

Komünist hareketin in dev ölçülerde büyümesi, partiler önünde duran 
ödevlerin kapsamını da adamakkı l l ı  genişletmişti r :  Sosya l ist düzeni geliş
tirme ve komünizme geçiş, yeni sömürgeci l iğ in dayanağı olan derebeyl ik 
kalıntı larına karşı mücadele, tekelci-devlet kapitalizmiyle savaşta parla
mentodan ve öteki burjuva demokratik müesseselerinden yararlanma, b i r  
şekli de geri l la savaşı o lan si lôhl ı  mücadele metotlarını hazırlama ödev
leri bunlar a rasında yer almaktad ı r. 

Komünist pratilerin in  bu kadar çeşitli koşul lar içi nde ça lışmaları ve 
ödevlerin i n  çok çeşitli oluşu yüzünden, türlü taktikler uygulamaları gayet 
tabii bir şeydi r. Bu da, çağdaş uluslararası komünist hareketinin gücünü 
ve esnekl iğ in i ,  toplumsal gelişmenin öne sürdüğü yeni sorunları cevaplan
dırma yeteneğini, yeni koşu l larda sı nıf mücadelesine ait eski sorunları 
çözümleme olanağını d i le getirmektedir. 

Aynı zamanda, b i r  bütün alarak komün ist hareketinin, sosya lizm, barış 
ve insanlığın kaderi için taşıdığı muazzam sorumluluk, kardeş partilerin 
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ortak enternasyonal ödevlerin i  çözümleme uğrundaki çabalarını kuwet
lendirmelerin i  gerektirmektedi r. Yeni b ir  dünya harbini  önleme, emper
ya lizme ve onun saldırı politikasına karşı, barış ve bütün halkların g üven
l iğ i  uğrundaki savaş ödevlerin in önemi ve büyüklüğü, komünist partilerin in ,  
ortak düşmana karşı b irl i k ve beraberl i k  içinde bulunmaların ı, eylem bir
l iğ i  yapma larını  zorunlu k ı lmaktadır. 

Şimdi çeşitli koşul lar içinde çal ışan Komünist partileri, şu veya bu sorun
lara çeşitli şeki lde yanaşabi l i r, bazı meseleler üzerinde çeşitli görüşlere 
sahip olabi l irler. Bu görüş farklarından bazı ları geçici, diğerleri de sürekli 
nite l iktedir. Fakat bu, komünist hareketin in  ortak nite l ikteki yüce amaç
ları uğrunda ortak düşmana karşı savaşa engel olmamalıdı r. 

L. ı. Brejnef, Polonya Birleşik Işçi Partis in in V. Kongresinde şöyle demiş
tir: «Onemli  olan şudur :  komünist ve işçi partileri şu veya bu sorunlar 
üzerinde farklı görüşlere sahip olmakla beraber, u luslararası bağları 
gel iştirme yol ve araçlarını aramakta, Marksizm-leninizm temeli üzerinde 
safların ın  birl i k  ve bütünlüğünü g üclendirme uğrunda çaba harcamakta
dırlar. Biz, kardeş partiler arasında dostça fikir değ iş-tokuşların ın  fayda l ı  
olduğunu daima belirtiyoruz. Ve kardeş partiler arasında başgösteren 
sorunları samimiyetle görüşmeye hazırız. Aramızdaki bağların  ve işbirl i
ğ in in  güCıenmesi sayesinde, ortaya çıkan sorunların, u luslararası komünist 
hareketinin birl iği lehine çözümleneceğinden eminiz. Bunun böyle olması 
da tabi idir, çünkü bizim ortak ideoloj ik  temelimiz Marksizm- leninizmdir, 
ortak düşmanımız Emperyalizmdir, ortak hedefimiz komünizmin zaferidir.» 

Uluslararası Komünist hareketinin büyük etki gücünü doğuran etkenler 
arasında proletarya enternasyonalizmi birinci derecede önemli bir rol 
oynuyor. O, işçi s ınıfı n ın politi k bi lincinin en yüksek düzeye erişmesi demek
tir. Proletarya enternasyonal izm i tarafından i leri sürülen istek ve amaçlar 
gitti kçe artan ölçülerde yerine getirilmezse, proletarya tarihsel ödevini, 
yani sonuncu sömürücü sistemi bütün dünyadan kaldırma ve sosya l ist 
toplumu kurma ödevini  yerine getiremez. Proletarya enternasyonal izmi işçi 
hareketin in  insancıl hedeflerini ve bunlara u laşma yol ların ı  kendinde bir
leştirir. 

Işte bu nedenle, emperyal izmin strateji ve taktiğinde, proletarya enter
nasyonalizmini balta lama, çeşitli burjuva ve küçük burjuva mi l l iyetçil iği 
şekil leriyle ona karşı koyma işine son derecede büyük önem veri lmektedir. 

Son yı l larda emperya lizm bu amacını açık seçik ortaya koymuştur. 
Sosyalist topluluk ü lkeleri, emperyalizmin kalesi kapitalist ü lkelerdeki işçi 
sınıfı , onun öncü partileri ve nihayet ulusal kurtuluş devrimleri söz konusu 
oldu mu, emperyalizm bölücülük politikasını her yerde ön plana a l ıyor. 
Böylece, her yerde bir u lusu diğerine, bir ü lkeyi ötekine ve özel l ikle Sov
vetler Birl iği'ne karşı kışkırtmaya ça l ışarak burjuva mi l liyetçi liğ i ihtiras
ların ı  körüklüyor. Emperyalizmin saldırgan eylemlerine karş ı  koymak için 
ya lnız sosya l ist devletlerin değil, aynı zamanda u luslararası işçi hareke-
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tinin bütün bir l ikleri ve her şeyden önce Marksist-Leninist partilerin daya
nışma ve bir l ik hal inde olmaları g erekir. 

Bugünkü dünya koşullarında proletarya enternasyonalizmi davasını 
g üclendirme, enine boyuna gel iştirme ödevi, emperyalizme karşı ve sosyal 
i lerleme uğrundaki savaşta tüm devrimci gücleri bi rleştirmek için önemli 
bir şarttır. Proletarya enternasyonal izminin muhtevası ve özell ikle prole
tarya partileri a rasında mevcut enternasyonal  bağ ların biçimleri, tarihsel 
bir aşamadan diğerine geçişte değ işikliğe uğrar. Bu bakımdan, u luslara
rası komünist hareketi tek bir organizasyon ve yönetim merkezine sahip 
bulunmadığı  b ir  aşamada, proletarya enternasyonalizmi p rensiplerinin 
korunup güclendirilmesi çok büyük önem taş ır. Aksi taktirde, işçi ve komü
nist hareketine, tüm sosyal ist devrim davasına büyük zararlar verilebilir. 
Proletarya enternasyonal izmini daha da takviye etmek, hareketimizi parça
lama eylemlerine, onu kendi kabuğuna çeki lmiş b irl i kler hal ine getirme, 
bu birli kleri bi rbirine düşürme eylemlerine karşı en sağ lam b i r  garantid ir. 
Bu eylemler, komünist partileri i ktidarda bulunduğu zaman daha ağır  
sonuçlar doğurabi l i r. 

Pratik a landa enternasyonal izm, u luslararası işçi ve komünist hareketine 
bağlı  çeşitli u lusal birl iklerin, işçi sınıfın ın  menfaatleri uğrunda, emper
ya lizme ve onun gerici, saldırgan pol itikasına karşı, barış, güvenl i k  ve 
sosya lizm uğrunda yürütülen ortak savaşta eylem birl iğ i  yapma ları 
damekti r. 

Pratik alanda enternasyonal izm, sosya list topluluğun bir l iğinin kuwet
lendirilmesi, her sosyal ist ülkenin enternasyonal ödevleri ni yerine getir
mesi, yani sosya l izm ve komünizm kurmak için azami çaba harcaması, 
sosyal ist ülkelerde ve u luslararası mücadele alanında, çağdaş devrim 
hareketinin boş etkeni olon dünya sosyalist sisteminin güclenmesine yar
d ım eden b i r  politi ka izlemesi demektir. 

Devrim ve kurtuluş müca delesinin, bütün cephelerde emperya lizme karşı 
başarı kazanması, sosyal ist topluluğun birl iğine, sosyal izm kazanımların ın 
savunulmasına ve u luslara rası a renada emperya lizme karşı elbirl iğiyle 
savaşma yeteneğine büyük ölçüde bağ l ıd ı r. Bi l indiği g ibi, sosyal ist ü lkeleri n 
komünist ve işçi partileri, sosya lizmin kaderi konusundaki sorumlu daya
nışma prensiplerini ve sosya list kazanımlarını hep birlikte savunmaya hazır 
olduklarını Bratislava Bi ldirisinde de ilôn etmişlerdir. 

Devrim hareketine bağlı çeşitli birliklerin enternasyonal  katkısı ve enter
nasyonal  sorumlu luk  derecesi, dünya a ranasındaki sınıf mücadelesinin 
içinde bulunduğu konkre koşul lara bağlıdır. Sovyetler Birl iği  Komün ist 
Partisi, tarih inin bütün dönemleri nde kardeşçe dayanışma prensiplerini 
uygulayarak, bütün komünistlere, emperya lizme karşı sosyal ve ulusa l  
kurtuluş uğrunda mücadele veren bütün savaşçı laro destek olmuş, yar
d ımda bulunmuştur ve bulunmaktad ı r. Aynı zamanda Sovyetler Birl iği 
Komünist Partisi, kardeş devrimci birl iklerden her birin in  ortak düşman 
emperyal izme karşı kazandığı her zaferin, sosyal ist fikirlerin bütün dün-
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yoda üstün gelmesi gününü yaklaştırdığın ı  her zaman dikkate a lmıştı r ve 
o lmaktadır. Işte bundan ötürü, XX-XXııı kongre kararlarını ,  Parti Progra
mını, 1957 ve 1960 yı l larındaki uluslararası konferansıarda kabul edilen 
belgeleri kılavuz edinen Sovyetler Birl iği Komünist Partisi, tüm Marksist
Leninist partilerde birl ik hal inde emperya l izme karşı savaşta azami çaba 
harcamaktadır. 

Sovyetler Birl iği ,  Leninci enternasyona lizm prensiplerine daima sodık 
kalarak, dünyan ın  bütün bölgelerindeki devrim hareketlerine her bakım
dan büyük ölçüde yardımlar yapmaktadır. Kahraman Viyetnam halkına, 
Devrimci Küba'ya, Birleşik Arap Cumhuriyeti'ne ve emperyalizme karşı 
savaşan başka ü lkelere, Portekizli sömürgecilerle çarpışan geri l la lara ve 
daha pek çok devrim savaşçı larına Sovyetler Birl iğ inin yapmakta olduğu 
yardım, zamanımızdo, kardeşçe desteği n parlak birer örnekleridir. 

Tarihsel bir kanuni oluşum olarak şunu belirtebi l i riz ki, Sovyetler ü lkesi 
g ücünü artırdığı oranda, devrimci, a nti-empe ryal ist hareketin çeşitli bir
l iklerine destek ve yardımı do artmaktadır. 

Pratik alanda enternasyonalizm, u lusa l  kurtuluş hareketini desteklemek, 
özgürlüğe kavuşmuş halklara ekonomik ve politik bağ ımsızlıklarını kuvvet
lendirmeleri için yard ım etmek demektir. 

Pratik alanda enternasyonal izm, sosyal ist topluluk, u luslararası prole
tarya ve u lusal kurtuluş hareketi a rasında yardımlaşma ve dayanışma 
demektir. 

Enternasyonalizm, u luslararası komünist hareketinin, Marksizm-Leninizm 
temeli üzerinde birl ik ve bütünlüğünün güdenmesini, savunul masını ,  reviz
yonizme ve sekterliğe, sağcı ve «goşist .. hizipçilere, bölücülere, mi liyet
çil iğe, onun komünist ve işçi hareketine sızmasına karşı kesin savaş yürütül
mesini gerektirir. 

Enternasyonalizm, yeni bir dünya harbin in önlenmesi uğrunda, emper
yalizmin doğurduğu harp tehlikesine karşı, u luslara rası gerg in l iğin azal 
tı lması, barış ve  halkla rın güvenliği,  çeşitli sosyal kuruluşlu devletlerin 
barış içinde yon yana yaşaması prensibinin uluslararası hayatta pekiştiril
mesi için komünistlerin aktif bir ortak mücadele yürütmelerini gerektirir. 

Enternasyonalizm, emekçilerin b i l inçlerinde her çeşit ı rkçı lık, mi l liyet
çi l ik beli rtileriyle güclü bir  mücadele aracıdır. Işçilerin ve zulüm gören 
bütün halk yığınlarının sınıf b i lincini  geliştirip g üclendiren enternasyo
nalizm, onları burjuvazi ile proletarya, sömürenlede sömürülenler ara
sında sözde «menfaat birl iği .. olduğunu idd ia eden emperyal ist ideolojisi 
uydurmaları na, «sınıf barışı .. masal ıno v.s. ye kapılmakton kurtarır. Prole
ta rya enternasyonalizmi, ha lklarorası karşı l ıkl ı  saygı, dostlu k  ve yardım
laşma duyguları aşı ladığı ha lde, burjuva ve küçük burjuva mi l liyetçileri 
mi l l i  egoiım, başka ulus ve hakları küçümseme duyguların ı  yaymakta, 
böylece halklar arasında düşmanlık hislerini körüklemektedir. Emperyalist 
ideolojisi halkları bölmek, birbirine düşürmek için çalıştığı halde, enter
nasyonalizm, halklar arasında birlik, kardeşl i k  ve her türlü yardımlaş-
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manın kuwetlenmesine yarayan b i r  güctür. Komünist partileri, teori ve 
pratik bakımından, halkların ın  (hôkim s ınıfların şövenizmiyle hiçb i r  i l işkisi 
bulunmayan) u lusal menfaatlerini savunma işini proletarya enternasyona
l izmi istekleriyle b irleştirerirler. 

Sovyetler Birl iğ i  Komünist Partisinin, dünya sosyal ist topluluğunun ed in
diğ i  bütün tecrübeler, komünist partileri, özellikle i ktidarda bulunan par
tiler tarafından izlenen doğru enternasyonal ist politikanın,  tüm komünist 
ve işçi hareketinin ve insan lığ ın kaderi için ne büyük bir  önemi olduğunu 
ispatlamaktadır. Kapita lizmin sosya l-ekonomik karakteri dolayısiyle, bur
juva devletleri a rasındaki i l işki lerde rekabete, çeşitli u lus  ve ü lkelerin 
menfaatlerin in  çatışmasına, birbirine karşı çıkarı lmalarına dayanır. Güclü 
devletlerin emperya l ist yayılma ve hegemonya politikaları da onları n  kaçı
n ı lmaz özel l iğ idir. Halbuki sosya l ist düzen, sosya l ist devletler arasında 
tam eşitlik, kardeşçe işbirl iği, yardımlaşma ve egemenl iği  koruma temeline 
dayanan yeni tip i lişkiler kurulması için zorunlu bütün objektif koşulları 
yaratmakta ve gelişti rmektedi r. Sosya list ü lkelerde i ktidarda bulunan 
komünist partileri tarafından izlenen doğru enternasyonal ist politika, u lus
lararası sosya l ist i lişkilerin hazırlan ıp geliştiri lmesine olanak sağlayan en 
önemli ve emin bir a raçtır. Sosyal ist devletlerin uluslararası i lişkileri, sos
yalizmin karakteri icabı, sosyal ist ü lkeler halkların ın  menfaatleri a rasında 
çatışma doğurmaz. Enternasyonalizmden sapmak, sosyalist ü lkelerin bir
l iğ i  için teh l ike yaratır. Enternasyonal izmden sapmak, aynı zamanda, mi l l i 
yetçi l i k  eğ i l imin in yaratı lmasına zemin hazırladığ ı  için, halk yığ ınlarının 
eğitimi üzerinde yıkıcı bir  etki yapar. Proletarya enternasyonalizmine 
sadakat, halk yığınlarının bi l i ncine sosya l ist ideal leri aşı lamak ve sosya l ist 
toplumsa l  i l işkileri güdendirrnek için sağlam bir teminattı r. 

Insanlık toplumunun kaderi, büyük ölçüde, enternasyona lizmin halkla rın 
bi l i ncine yapacağı etkin in  derecesine bağ l ıd ır, dersek mubalôğa etmiş 
olmayız. 

Bütün bunlar, u luslararası komünist hareketinin, Marksizm-leninizm ve 
proletarya enternasyonalizminin temeli üzerinde birleşmesi ve komünist
lerin doğru b i r  enternasyonal eylem birl iği şekli bulmaları uğrunda yürüt
tükIeri savaşın prensip ve politik bakımdan taşıdığı büyük önemi di le ge
tirmektedir. 

Kominternin faal iyetine son veri lmesinden çeyrek yüzyıl sonra, bugün, 
komünist hareketin in karşı karşıya bulunduğu ödevlerin niteli k ve büyük
lüğü, sınıf düşmanına karşı ortak mücadelenin koordine edilmesi için yeni 
bir çözüm yolunun, eskisinden daha başka şeki l ve metodları n  bulunmasını  
gerektirmektedir. 

Son on-onbeş yıl içinde uluslararası a renadaki eylem birl iği hareketin in  
gidişatında ortaya çıkan bir  çok önemli sorunların kollektif bir  şeki lde 
çözümlenmesi sürecinde komünist ve işçi partileri, halkların sosyal ve 
u lusal kurtuluşu için, emekçilerin menfaatlerin i ,  barış ve sosyalizmi sa
vunma uğrunda yürütülen ortak mücadelede pratik eylem birl iği şekilleri 
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buldular. Komünist partileri temsilcileri a rasında yapı lan görüşmeler, 
u luslararası konferansıar, bu eylem birl iğ i  şekilleri arasında yer a lmak
tadır. 

Uluslararası danışma konferansıarı, eşit haklı ve bağ ımsız partilerin, 
günümüzün aktüel sorunları üzerindeki ortak tutumlarını koordine eden 
tabii şekillerdir. Şüphesiz ki, her danışma konferansında g üdülen amaç
ların, g ünümüzün konkre ödevlerine, yürütülen savaşın aktüel ihtiyaçla
rına, bütün komünist hareketin in menfaatlerine uygun olması ıôzımdır. 

Çağdaş aşamada komünist hareketin in genel mevzi lerin in  hazırlanma
sında ve komünistler arasında enternasyona l  bağların yeni şeki l lerin in  
bulunmasında, komünist ve işçi partileri temsi lcilerin in 1 957 ve 1 960 yılla
rında Moskova'da yaptıkları danışma konferansıarı önemli rol oynamış
lardır. Kardeş parti lerin temsilcileri, çağımızda hayati önemi olan sorunları 
çözümlerken bir l ik hal inde olduklarını göstermişlerdir. Bu danışma kon
feransıarında kabul edilen belgelerdeki temel fikirler, hayat sı navını ,  
pratik devrim mücadelesi sı navını  başariyle kazandı lar. Bu fiki rleri kılavuz 
edinen komünistler, barış, u lusal kurtuluş ve sosya lizm uğrundaki savaşta 
önemli başarılara u laştı lar. 

Hareketimizin enternasyonal bağlarının güclenmesinde komünist partileri 

u luslararası konferansıarının taşıdığı büyük önem, kardeş partiler yeni 
konferansının hazırlık işleri son aşamasına g i rdiği şu anda açıkça görül
mektedir. Bu konferansta, şimdi komünist hareketi önünde duran en hayati 
sorun, yani emperya lizme karşı yürütülen savaşın  ödevleri, bu mücadelede 
komün istlerin rolü ve yerinin tespit edi lmesi, komünist ve işçi partileri nin 
ve bütün anti-emperya list g üclerin eylem birl iği yapma yol ların ın bulun
masiyle i lgi l i  ödevler görüşülecektir. Dünyanın içinde bulunduğu karmaşık 
ve tehl ikeli durum, komünistleri n safların ı  birleştirmeleri ni, uyanıkl ık dere
celerini artı rmalarını ,  işçi sınıfın ın ve tüm emekçilerin çabalarını seferber 
etmelerini ve emperya lizmin saldırganl ık planların ı  suya düşürebi lecek 
geniş bir anti-emperya l ist cephe kurmalarını gerektirmektedir. 

Sovyetler Birl iği Komünist Partisi, bu konferansın hazırlanması ve yapıl
masının, çağdaş aşamada, dünya komün ist hareketinin birliği uğrundaki 
mücadelede birinci derecede önemli b i r  iş olduğu kanaatindedir. Oteki  
kardeş partiler g ibi biz de, bu konferansın, komünistlerin eylem birl iği 
platformu hazırlanması için en uygun b i r  forum olacağına, bütün devrimci 
birli klerin, emperyal izme ve gerici l iğe karşı taarruza geçmek için sağ la
dıkları olanakları en iyi ve en çabuk bir  şeki lde gerçekleşti rmelerine imkôn 
vereceği ne kesinl ikle inanmaktayız. 

Komünist Enternasyonalin kuruluşundan bu yana geçen elli yı l l ık dö
nemde u luslararası komünist hareketi büyük tecrübeler edindi. Bu tec
rübeler, komünistlerin, ya lnız dayanışma halinde hareket ettikleri ve Mark
sizm-leninizm temeli üzerinde saflarını en sıkı bir şeki lde bi rleştirmeyi 
birinci derecede önemli bir ödev saydıkları takdi rde her zaman ve her 
yerde üstün geldi klerin i  ispat etmektedi r. 
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Komintern'in harple mücadele taktiği 

Komünist Enternasyonali Yürütme Komitesi 
Prezidyumunun harp tehlikesi sorunu ile ilgili kararı 

1 .  Dünya 1914'tten beri, hiçbi r zaman şimdiki kadar büyük b i r  harp 
tehl ikesi i le karşı karşıya bulunma mıştır. 

Japonya'nın Mançurya'yı işgalinden, ıtalyan faşizminin Habeşistan'a 
saldırmasından sonra, Avrupa kıtasında harp tahrikçileri n in elebaşısı olan 
Alman faşizmi ordularını Fransa s ın ırına yığmıştır. Bu suretle, Fransa ve 
Belçika'yı harp tehlikesiyle yüzyüze getirmekte, Çekoslovakya'nın bağım
sızl ığ ını ortadan kaldı rmaya, Avusturya'yı i1hak etmeye, Memel ve lit
vanya'yı işgale hazırlanmakta, Polonya'yı kendi tarafı nda harbe sürükle
meye, Doğuda, Sovyetler Birliği'ne saldırmak için askeri sıçrama yerleri 
ku rmaya çalışmaktadır. 

Uzak Doğu'da Japon faşist generaller kliğ i, bütün Asya'ya hôkim olmak 
amaciyle Çin topraklarını bölge bölge işgal etmekte, Büyük Britanya'nın 
sömürgeleri ne (Hindistan'a) sokulmakta, Büyük Okyanus'ta egemenl iğini  
kurmak için kesin savaşa hazırl ı k  olmak üzere, Fi l ipinleri ve Avusturalya'yı 
ele geçirmeyi tasarlamaktadır. Alman faşizmiyle elele yürüyen ve Sov
yetler Birliğ i 'n in toprak bütünlüğünü tehdit eden Japon cuntası, Birleşik 
Amerika ve Büyük Britanya'ya karşı da harp hazırl ığ ı  yapmaktadır. 

Artık i ki harp ocağı g özler önündedir. 
Bi rbirlerin in  saldırganl ık  planlarını destekleyen Batı ve Doğudaki harp 

kundakçıları ,  işte bu suretle, bütün dünya ü lkelerin i  korkunç, yıkıcı bir  
harbe sürüklemek tehl ikesiyle karşı karşıya getirmiş bulunuyorlar. 

Kendi memleketlerindeki halk yığ ınlarına karşı yaptığ ı  iç savaş yolu ile 
egemenl iğini  gerçekleşti ren faşizm, bütün dünya ülkeleri için doğrudan 
bir harp tehlikesi halini almıştır. Kendi halkını köleleştirdikten sonra, el inde 
harp meş'alesi, diğer halklara saldırmaya başlamıştır. Bu yüzden, faşist 
harp kundakçı larını önlemek, barışı korumak için mücadele etmek, günü
m üzde, bütün dünya proletaryasın ın  en başta gelen ödevidir. Foşizme 
karşı savaşın  başarısı, faşizmin harpçı saldırı ları karşısındaki halk yığ ın
ları hareketinin büyüklüğüne bağ l ıdır. Proletarya, barış ı  korumak için 
mücadele ederken, yalnız bütün halkların, bütün i nsanl ığı n  menfaatlerini 
korumakla kalmıyor, aynı zamanda faşizmin  yeni lgisini çabuklaştırıyor ve 
kendi kesin zaferini sağ l ıyor. 
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Komünist partileri, Komünist Enternasyonal in in Vii. Kongresi kararların ın  
kılavuzluğunda, gereken bütün tedbi rleri a lmak ve bütün va rl ıkleriyle 
ça lışmak zorundadırlar. Kendi ü lkelerindeki konkre koşulları ve işçi hare
ketin i n  durumunu gözönünde tutarak, dünyo proletaryasın ın en başta 
gelen ödevini  başariyle gerçekleştirebilmek için gerekli yol ve araçları 
bulmaı ıdırlar. 

2. Emperya lizm sistemindeki bütün çelişkilerin keskinleşmesi yüzünden 
büyüyen harp tehl ikesi, artık, gözle görü lür  bir hal a lmıştır. Çünkü, Alman 
faşizmin in  egemenliği e le geçirme yolları, zamanında kapatı lmamışt ır. 
Alman faşizmi, genel askerlik mecburiyeti ni  yürürlüğe koymuş, askeri hava 
ve deniz kuvvetleri meydana getirmeye başlamıştır. Bütün bunlara kapi
talist devletler gözyumrnokta, Ingil iz hükümeti ise açıkça yardımda bulun
maktadır. I ng i liz emperyalistleri, ayrıca, Alman faşizmin in  soygu nculuk 
emeııeri n i  sessiz sadasız desteklemektedir. öte yandan, Japonya'n ın  Çin'e, 
ıtalya'n ın  Habeşistan'a saldırı ları karşısında Cemiyet-i Akvamın(1) pasif 
ve kararsız tutumu, saldırganları n  küstahl ıkların ı  teşvik etmiş, onlarda, 
suçların ın  cezasız kalacağı i nancını kuvvetlendi rmişti r. 

Fakat, dünya işçi s ın rfrnrn, harp kundakçrlarrna karşı m ücadelede tek 
cephe kuru lmasına razı olmayan ll. Enternasyonal ve Sendikalar Amster
dam Birliği önderleri gerici kısmın ın  direnmeleri ni  kırmaya muvaffak ola
mayışı, Alman faşizmi i le Japon cuntasrnın saldrrganlıklarının a rtmasını  
kolaylaştıran başlıca sebeptir. 

Kendi burjuvazileri n in  politikasını destekleyen l l .  Enternasyonal gerici 
liderlerin in,  harbe karşı mücadelede proletaryanın b irleşmesine razı olma
maları, barış ın korunması için gerekli bütün tedbirlerin Cemiyet-i Akram 
tarafından a l ınacağ ı  yolundaki boş vaatlerle halk yığı n larını uyutmaları, 
proletaryan ın  harbe karşı hareketin i  ve kapitalist hükümetlere baskıs ını  
zayıflatmıştır. 

3. Halklar harp istemiyor. On lar, barış özlemi içindedirler. Halk  yığın
ların ın  bu özlemleri, harp kundakçı larına karşı birleşik b ir  proleter cephesi 
ku rmak suretiyle gideri lmiş olur. Faşizme karşı mücadelede kendi kuvvet
leri ni birleştiren ve bu sayede diğer emekçi tabaka ların ı  da bu birl ik 
içine almaya muvaffak olan Fransa ve Ispanya proletaryas ın ın  tecrübeleri, 
faşizmin önüne set çekmenin mümkün olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 
Bunlar, harp kundakçı lar ın ın da önüne set çekilebi leceğini  ve barışın 
korunabi leceğ in i  ıspat etmektedir. Bunun için, p roletaryanın, her ü lkede 
ve uluslararası çapta güc!ü bir  birleşik barış cephesi kurması ıôzımdır. 

«Zamanımızda yalnız işçi sın ıfı, köylü ler ve diğer emekçiler deği l, aynı 
zamanda sömürgelerin halkları ve bağımsızlıkları yeni bir harbin tehdidi 
a ltında bulunan az  gelişmiş halklar  da barışı korumak için mücadele 
ediyorlar. Hatta, dünyan ın  yeniden bölüşü lmesi sonucunda zarara uğra-

( 1) Ikinci Dünya Harbinde kadarki Birleşmiş Miı ıetler Teşki lôtı (Redak
törü n notu). 
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mak korkusu içinde olan bazı büyük kapitalist devletler, ş imdiki aşamada 
harpten kaçın ılmasını istiyorlar . . •  Dünya proletaryası, bugün harbe karşı 
mücadelesinde, 1914 yı l ındaki gibi ,  yığınsal aksiyon si lahına sahip olduk
tan başka, Sovyetler B i rl iğ i 'n in devlet ölçüsündeki yardımına da maliktir. 
Bütün bunlar, işçi sınıfın ın, bütün emekçilerin ve birçak halkın emperyalist 
harbi teh l ikesi karşısında en geniş bir cephede birleşmeleri imkônını  yarat
maktadır. Faşist ve emperyalist harp kundakçı ların ın yakın b i r  zamanda 
yeni bir  emperya list harbi yangınını tutuşturabi lmeleri veya güclü bir  harp 
aleyhtarı cephenin baskısiyle önlenmeleri, bu dünya cephesin in kurulma
sına ve eylem derecesine s ıkı sı kıya bağ l ıd ır.» (Georgi Dimifrof'un komü
nist En ternasyonali Vii. Kongresinde okuduğu rapordan.) 

Ancak proletarya, kuwetlerini birleştirmek suretiyle, böyle bir  barış 
cephesin in organizatörü, itici gücü olabi l ir, barışı koruma mücadelesini 
dünya çapında harekete geçi rebi l i r. Proletaryanın birleşmesi, harp kun
dakçılarına, onların çeşitli ü lkelerdeki ajan ve yardımcılarına karşı halk 
yığ ın ların ın  g i riştikleri savaşa öyle bir  atıl ış kazandıracaktı r ki, bu gücler, 
faşist saldırgan ların kökünü kazıyacak ve kapitalist hükümetleri, barışın 
korunmasını hedef tutan tedbirler a l ıp  gerçekleşti rmek zorunda bıraka
caklardır. 

Zamanımızda, uluslararası proletaryan ın  harp kundakçılarına karşı 
eylem birl iğ in i  gerçekleştirmeleri yolunda atı lacak en önemli adım şudur :  
Her  ü lkenin komün ist partisi, kendi ülkesin in  sosyal-politik hayatın ın  her 
alanında, barışın korunması için son derecede faal, israrlı ve geniş b ir  
kampanya açmalıdır. Komünistler bu kampanyayı, sosyal demokrat parti
leri yöneticileriyle eylem birl iği anlaşması yaptıktan sonraya ertelemeden, 
fakat mutlaka, komparti i le sosyal demokrat partisi arasında eylem birl iği 
meydana g etirme mücadelesiyle birl ikte yürütmelid irier. Komünistler, tek 
cepheye ve ortak düşmana karşı mücadelede komünistlerle sosyal demok
rat işçi yığ ın ları arasındaki bağların her yönden kuwetlenmesine karşı 
olon gerici sosya l-demokrat l iderlerin d irenmesini kırmak için bütün gay
retleriyle ça lışıyorlar. Bu kampanya, komünistlerle sosyal demokrat işçilerin 
her yönden yakınlaşmalarına, geniş sosyal demokrat yığınların  barış 
mücadelesine g irmelerine yardım edecek ve bu suretle de, bütün proleter 
güclerin yalnız ulusal çapta değ i l, aynı zamanda uluslararası çapta a ktif
leş ip birleşmelerini sağlayacaktır. Proleter tek cephesi hareketindeki kal
kınış ta, şehi r  ve köylerdeki diğer emekçi tabakalarının, küçük burjuva 
yığ ın la rın ın, köylü lerle aydınların, bütün barış taraftarların ın daha büyük 
b ir  hızla bu harekete g i rmelerin i  kolaylaştıracaktır. Bütün bunlar, harp 
kundakçılarına karşı halklar cephesinin kuru lmasını hızlandıracaktır. 

4. Işçilerin ve en geniş halk yığ ın ların ın eylem birl iği i le yürütülecek 
barışı koruma mücadelesin in başarı l ı  olabilmesi i çin ,  her ü lkede darbelerin, 
u luslararası arenada doğrudan doğruya harp kundakçı l ığ ı  yapan güclere 
ve her memlekette bunlara dolaylı dolaysız yardımda bulunan yardak
çılarına yönelti lmesi ıôzımdır. Her ü lkenin kompartisi, barışı koruma müca-
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delesinde taktik doğru ltusunu bu hedeflere göre konkre olara k  hazırla
malıdır. örneğ in  Ingi ltere'de komünistler, I ngi l iz  hükümetinin, Hitler rej i
min i  ve onun saldı rganl ığ ın ı  (bu saldırganl ığına hizmet eden istikrazları ,  
deniz an laşmalarını ve saldırganl ığ ını  teşvik edici  ticari a nlaşmaları) des
tekleyen politikasına karşı çetin bir mücadele yürütüyorla r. Hitleristıerin 
istila tehditlerine karşı mücadele eden Fransız komünistleri, ateşlerin i ,  
Hitlerin memleket içindeki ajan ve yardakçıları üzerine yoğunlaştırmış
lard ır ;  Fransa halkının ve diğer halkların menfaat ve bağ ımsızl ıkları aley
h ine  saldırgan Almanlarlo bir a nlaşma yapmak istiyen, fakat kararsızl ık 
içinde bocalayan Fransız hükümetin i  böyle bir  a nlaşmadan uzaklaştırmak 
için ha lk  yığınların ı  seferber ederek baskılarını a rtırıyorlar. Birleş ik  Ame
rika komünistleri, harp kundakçı ların ı  tarafsızl ık sloganları a ltında destek
leme politikasını halk ın gözleri önüne seriyorlar. Onlar, Amerikan hükü
metinden, harp kundakçı larını n saldırganl ıklarını önleyecek ve barışı 
koruyacak bütün tedbirleri desteklemesini istiyorlar. Polonya'da komünist
ler, Polonya'yı harbe sürükleyebilecek, bu ü lkenin parça lanmasına ve 
Polonya halkın ın  u lusa l esaret a lt ına düşmesine yol açabi lecek olan 
Polonya-Almanya askeri ittifak antlaşmasının iptal edilmesi için çetin 
bir mücadele yürütüyorlar. Aynı zamanda, Polonya hükümetini, Çekoslo
vakya ve Sovyetler Birl iğ i  i le  b i r  güvenl ik a ntlaşması imzalamaya zorlu
yorlar. 

öte yandan, faşist harp kundakçı ları tarafı ndan hazırlanan saldırı ları n  
doğrudan doğruya tehdidi a lt ında bulunan ü lkelerin komünistleri, vatan
ıarın ın savunulması sorunlariyle işçi ve köylülerin demokrati k hakların ı  
geniş letme istekleri ve hayati menfaatlerin in  korunması a rasında sımsıkı 
bir bağlantı ku ruyorla r. Çünkü çok iyi bi liyorlar ki, faşist saldırısına karşı 
halk ın savunma yeteneği, ancak rej imin demokratikleşti ri lmesi, ordunun 
faşist ve d iğer  gerici unsurlardan temizlenerek demokratikleştirilmesi, işçi 
ve köylü yığ ın ların ın  en hayati istekleri n in karşı lanması sayesinde güden
diri lebi l ir. Kendi halklarının, kendi memleketleri nin faşist esaretinden 
korunması davasın ın  fedakar savaşçı ları olan komünistler, vatan ıarın ın  
saldı rgana karşı savunulması sorunlariyle candan i lgi l id i rier. Fakat, onla r, 
bu meseledeki tutumlarında, işçi sınıfı menfaatlerin in  korunmasını, ü lke
nin ve halkın gerçek anlamiyle savunulmasını daima ön pıanda tutmakta
dı riar. Komünistler, bütün konkre durumlarda, hükümetin dış politikası 
üzerinde ha lk  yığ ınlarının baskı yapmasını ve hükümetin savunma alan ın
daki  faaliyetini etki l i  b ir  şeki lde kontrol etmesini sağlayan en geniş olanak
ları yaratacak tekliflerde bulunmakta ve bu yolda a l ınacak tedbirlerin 
gerçekleştiri lmesi için mücadele etmektedirler. 

Komünistler, ayrıca, burjuva hükümetleri n in  faşist sald ı rgana tesl im 
olmaların ı  ve halkın bağımsızl ı k  ve özgürlüğüne ihanette bulunmalarını 
güçleştiren bütün tedbirlerin a l ınması için de savaşmaktadırla r. Yalnız 
proletarya egemenl iğin in yurt savunması ve bağımsızl ığını en iy i  şekilde 
gerçekleşti rebileceğin i  her zaman belirten komünistler, faşist sald ı rgan-
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I ığ ı  tehl ikesini önleyecek b ir  ha lk  cephesi hükümeti kurulması için ça lışa
caklardır. Bu hükümet, ü lkede faşizme ve gerici unsurlara.  harp kundak
çılarının ajan ve yard ımcılarına karşı kesin tedbirler a lacak. ü lkenin 
savunması işleri üzerinde örgütlenmiş halk yığın la rın ın  kontrolünü sağ
layacak ve bu suretle halkın faşist saldırgana karşı savunma gücünü a rtır
masına yardım edecektir. Zamanımızda iktidar. ü lkenin savunmasında 
kendilerine güveni lem iyen ve devletin si lôhlı kuwetlerini emekçilere karşı 
kul lanan burjuva hükümetlerin i n  el inde bulunuyor. Komünistler. bu hükü
metlerin a ld ıkları savunma tedbirleri nin siyasi sorumluluğunu omuzla rına 
yüklenemezler. Bu yüzden onların  askeri politi kalarına ve askeri bütçele
rine karşı mücadele etmektedirler. Fakat bu durum. konkre hal lerde komü
n istlerin. saldırganların tecavüzlerin i  güçleştiren (hudutların tahkim edi l 
mesi g ib i )  baz ı  savunma tedbirlerine ve (zehirli gazlardan korunma sığı
nakları. gaz maskeleri, zehi rl i  gaz hücumundan sonraki sağ l ı k  yard ımları 
v.s. g i bi) halkı harbin felôketleri nden korumak ıçın al ınan tedbirlere 
gerekçel i  oy vermelerine ve taraftar oldukların ı  i lôn etmelerine engel 
değ i ld i r. 

Harp kundakçısı olan faşist hükümetlerin iktidarda bulundukla rı ü lke
lerin komünistleri. halk yığınların ın faşist d iktaturasına karşı yürüttüğü 
mücadele s ı rasında. şovinistl i k  demagojis i  ve ideoloj i k  a landaki harp 
hazırl ı kları i le  güdülen amacın iç yüzünü açıklamak suretiyle. faşizmin 
halkı sürüklemekte olduğu harp felôketi ni önlemek için bütün gücleri 
seferber ederler. 

Faşist ü lkelerdeki halk yığ ınlarını .  özel l ikle Alman halkını .  onların faşist 
d iktaturasından kurtulmak ve faşizmin d iğer ü lkelere sa ld ırıs ın ı  önlemek 
için yürütmekte oldukları mücadeleyi her yönden desteklemek. ulusla rarası 
proleta ryanın ve bütün barış taraftarların ın  kutsal ödevidir. Almanya. 
italya ve diğer faşist ülkelerin proletaryası ve geniş halk yığ ın ları. egemen 
faşizme ve onun askeri saldırganl ığ ına karşı mücadele etmek suretiyle hem 
kendi ku rtu luşla rı için, hem de barışın korunması ve bütün halkların, bütün 
insanl ığın yararına savaşmış olmaktadı rlar. 

5. Çeşitli ü l kelerdeki işçi sın ıfı parti leri ve örgütleri n in tutum ve davra
nışları a rasındaki çel işkilerden faydalanan sosyal demokrat parti gerici 
liderlerin in  barışı koruyorlarmış g ibi görünerek faşizme yaptıkları ya rdım
lardan ve proletaryayı parçalamak iç in  gösterdikleri çabalardan (k i  bu 
parçalama yüzünden u lus lararası proletarya dayanışmasın ın menfaatleri, 
kendi mi l l i  burjuvazilerin in menfaatlerine kurban edilmekted i r) yararlanan 
faşizmin  askeri saldırıya doğru g idişi. bütün ülkelerdeki işçi hareketin in, 
barışın korunması adına tek b ir  dünya işçi sı n ıfı politikası yürütmesini 
zorunlu hale getirmektedir. 

Bu tek dünya işçi politikası şu işlerin yapı lmasını gerektirmektedir :  

a)  En geniş emekçi yığınlarının menfaatlerini korumak için gerçek ulus
lararası proletarya dayanışmasını  yen i  baştan kurup kuwetlendirmek: 
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sosyal demokrat partilerinin kendi  burjuvazilerin in  emperyalist çıkarlariyle 
bağlarını kesin olara k  koparmak. 

b) Halklararasında barışın azimli bekçisi olan proletarya devleti Sovyet
ler Birliğ i 'nin barışçı politi kasın ı  her yönden desteklemek. Bunun için de, 
her şeyden önce, Sovyetler Birl iğ i 'n in dış politi kasın ı faşist harp kundak
çıların ın  yararına faal iyette bulunan emperya list devletlerin politikasiyle, 
barışı n dayanağı olan Sovyetler Birl iği  Kızıl Ordusunu da emperya list 
devletlerin ordularıyle aynı tahtaya koyan, birmiş gibi göstermeye çal ışan 
karşı-devrimcileri n bu çabalarına karşı işçi parti lerin in çetin bi r mücadele 
yürütmeleri ıazımdır. 

c) Faşist saldırgana indirilecek her darbenin hedefe isabet edebi lmesi 
ve çeşitli yönlerden indi ri lebi lmesi için, faşist devletlerle faşist olmayan 
devletler a rasındaki farkları örtbas etmek için g i riş i len  bütün çabalar 
demaske edilmeli, saldırgana ve onun saldırıs ına uğrayan devlete karşı 
tutumlarda fark gözeti lmelidir. 

ç) Proletarya, barışı koruma mücadelesini yürütürken, ne kapitalist 
hükümetlere ve ne de Cemiyet-i Akvama bağımlı  olmamalı, müstakil dav
ranmalı, işçi hareketi, Cemiyet-i Akvam üyesi emperyalist hükümetlerin 
perde ard ı  tertiplerine boyun eğmemelidir. 

6. II. Enternasyonal londra Konferansın ın ve Sendikalar Amsterdam Bir
l iğ in in  kararları karşısında, komünistlerin tutumu şudur: Sovyetler Bir
l iği 'n in de dahi l  olacağ ı genel b ir  yardımlaşma ve güvenliği sağlama 
pakti yapılması, si ıahları n  azaltı lması, harp kundakçılarına karşı etkili 
tedbirlerin a l ınması yolunda, komünistler ortak bir mücadele yürütmeye 
hazı rd ı lar. Fakat iç çelişkiler içinde geçen II. Enternasyonal londra kon
feransı n ı n  ve Sendikalar Amsterdam Birl iğinin, sağcı kanadın baskısına 
boyun eğerek ulusal ve u luslararası çapta proletarya eylem birliğ in in 
derhal gerçekleştirilmesi meselesinden yan çizmesi, işçi yığ ı n ları n ı  kendi  
sloganlariyle bağımsız olarak  harekete geçmeye davet edeceği yerde 
sadece Cemiyet-i Akvamı politikasını desteklemeye çağ ı rmakla yetinmesi, 
Japon saldırısı na uğrayan Çin'i savunmaya yanaşmaması, Alman faşizmi
nin saldırı pol iti kasın ı  destekleyen ve Hitlere uşakl ıkları nı «barşı koruma .. 
maskesiyle g izlerneye ça lışan I ng i liz Işçi Partisi ve Sosyal Demokrat lider
Ierin in  bu tutumlarını yermemesi karşısında komünistler susamazlar. 

7 .  Hitler'in, Batı l ı  devletlerle pakt yapmak için öne sürdüğü sözde barışçı 
tekliflerin kabul edilmesini  isteyen ve bu suretle Alman orduların ı n  Fren
soya doğru kaydı rı lmasını ve Alman faşizminin daha sonralara a i t  saldırı 
pıanlarını haklı  göstermeye çal ışan I ngi l iz Işçi Partisi l iderleriyle ıskandı
navya memleketleri ve diğer ü lkeler sosyal demokrat partileri önderlerin in  
bu tutumları geniş  ölçüde tenkit edilmelidir. Komünistler, güttükleri tes
l imiyet politikasiyle faşizme iktidar yolunu açan Alman ve Avusturya sosyal 
demokratların ı n  benzerleri olan hitlerist politi kanın bugünkü taraftarları, 
el lerinde sözde barış bayrağı olduğu halde, Alman faşizminin dış politi-
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kasını desteklemekte, bu suretle de, onun saldırganl ık  amaçları n ı  fii l iyatta 
gerçekleştirmesine yard ımcı olmakta, g ittikçe a rtan harp tehlikesi karşı
sı nda halk yığ ın ların ı  a ldatarak uyuşturmaktadırlar. 

8. Bunlardan başka, proletarya ve öncelikle komünistlerle solcu sosyal ist 
işçiler, gerici sosyal demokrat liderleri nin yığ ın ların di kkatin i  harp kun
dakçılarına karşı mücadeleden uzaklaştırmak amaciyle ham madde kay
nakların ın,  sömürgelerin ve manda altında bulunan bölgelerin yeniden 
bölüşülmesi meselesini bugünlerde ortaya koymaları karşısında uyan ık  
bulunmal ıdıriar. 

Zira böyle bir  teklifle g üdülen asıl a maç, Alman faşizmine sömürgeler 
vermek ve böylece onun askeri durumunu daha da kuvvetlendirmektir. 
Proletaryanın ödevi, sömürgelerin ve manda a ltındaki sömürgelerin em
peryal istler yararına şu veya bu şekilde yeniden bölüşülmesi için mücadele 
etmek değ i l, sömürge  halkların ın  menfaat ve hakları uğrunda ve bu halk
ların emperyalist boyunduruğundan tamamiyle kurtulmaları için yürütülen 
savaşı desteklemektir. Ozel l ikle zamanımızda proletaryanın,  bütün işçi 
partilerin in ve öncelikle komünistlerin ödevi, Çin halkını  korumak için 
azimle mücadele etmektir. Zira, Çin halkın ın Japon isti lacı lara karşı yap
makta olduğu u lusal savunma savaşı, yalnız onun kutsal kurtuluş ödevi 
değil, aynı zamanda, harp kundakçılarına karşı ve barışın korunması 
uğrunda proletarya tek cephesinin ve bütün halkların yürüttükleri müca
delenin en önemli kesimlerinden biridir. 

9. Komünistler, bir yandan, en geniş yığınları barışı koruma cephesinde 
birleştirirken, öte yandan da, ıaf kalabalığı içinde barış kahramanı kesilen, 
fakat harp kundakçısı suçluiara karşı mücadeleyi çeşitli bahaneler ve 
türlü araçlarla engellemeye ça lışan uydurma barışçıları, sağcı ve «solcu» 
reformistleri ve benzerlerini demaske etmek için halk a rasında durup 
din lemeden propaganda faaliyetinde bulunmal ıdıriar. Bu sözde barışçı lar 
tarafından bu amaçla ortaya at ı lan her iddia,  inandırıcı ve prensip bakı
mından doğru deli l lerle çürütülmeli, meselenin gerçek durumu halk yığ ın
larına sabırla an latı lmal ıd ır. Ozel likle aşağ ıdaki cinsten sözde barışçı 
iddiaların  demaske edilmesi önemlid i r :  

a) Ingi l iz Işçi Partisi önderi Atı i g ibileri «hiçbir hükümet harp istemiyor» 
demek suretiyle Hitler hükümetini destekliyor :  Ingi l iz bağımsızların ın  
önderleri ve benzerleri de harp hazırl ığ ından bütün hükümetlerin ayn ı 
derecede suçlu olduklarını i leri sürüyorlar. Bu sonuncular, 1914-1918 yıl
ları arasındaki emperyal ist harbi sırasında .. Bize saldırd ı lar, bu yüzden 
kendimizi savunuyoruz» diyen sosyal - şovinistlerin bu iddiasını gayet haklı 
olarak  reddeden Lenin'i bi le kendilerine yalancı tanıkl ığı  yaptırmak gay
retindedirler. Halbuki o zamanlar dünya, iki askeri - emperyalist koalis
yona ayrılmıştı, her ikisi de dünyada hegemonyalarını kurmak için olanca 
gayretlerin i  sarfediyor, her i kisi de aynı çabalarla emperyalist harbini  
hazı rlıyordu. Henüz hiçbir ü lkede proletarya devrimi  gerçekleşmemiş, hiç-
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bir  ü lkede faşist diktatörlüğü kurulmamıştı. Şimdi ise durum bambaşkadır. 
Artık, 1) proletarya devleti vardır ve barışı n büyük bir desteğ idir, 2) Al
manya, ıtalya ve Japonya'da faşist saldırganlar vardır ;  3) Belçika, Çekoslo
vakya, Avustu rya v.s. g ib i  bazı ü lkeler faşist saldırganları n  tehdidi alt ın
dadır, devletsel ve u lusal bağımsızlı kların ı  kaybetme tehl ikesiyle karşı 
karşıyadır ;  4) Fransa, Birleşik Amerika v.s. g ibi diğer kapitalist devletlerin 
bugün barışın korunmasında menfaatleri vardı r. Bu yüzden günümüzde 
bütün devletleri saldırgan kabul etmek tamamiyle yanl ıştı r ;  Bu görüşü, 
ancak, gerçek saldırganları g izlemek isteyenler i leri sürebi l i r. 

b) Bazıları : .. Mademki genel barıştan yanayız, şu halde Hitler Almanya
siyle de barış antlaşması yapma lıyız .. diyor. Iyi a ma, Hitler Almanyası barış 
istemiyor, bir kısım ülkelere karşı harp hazı rl ığı yapıyor ve diğer bir kısım 
ülkelerin hükümetleriyle barış anlaşmaları değ il, harp anlaşmaları imzalı
yor. Barışı koruyabi lmek için Alman faşizmin in önüne set çekmeli, saldı r
ganl ığ ına imkan vermemeliyiz. Yoksa, onunla gizli anlaşmalar yapmak, 
kuvvetlenmesine ve dolayısiyle de el in i  kolunu saHaya sal laya harbe g i r
mesine yard ım etmek demektir. 

c) Böyleleri : «Biz, Hitlerle pakt yapı lmasın ı  istiyoruz, onun cezalandırı l 
masına karşıyız. Çünkü ceza, harp teh likesin i  artı rı r ve harbe yol açar  .. 
diyorlar. Tam tersi, harp tehl ikesin i  artıran, saldırganın cezasız kalmasıdır. 
Kollektif g üven l ik  anlaşmalarına giren devletlerin, özell ikle en büyük 
devletlerin sayısı ne kadar fazla olursa ve bunlar, saldırganı  cezalandırıcı 
tedbirleri gerçekleştirmek için, halk yığınları n ı n  baskıs ı  altında, a rala
rındaki b irl iği ne derecede kuvvetlendirirlerse, Alman faşizmin in  harp 
açma azmi o derecede zayıflar. Zira bir harp açarsa başına neler gelece
ğin i  bi l ir. 

ç) Ve en nihayet «tarafsızl ık .. iddiasını öne sü rüyor ve diyorlar ki : «Biz, 
her ne olursa olsun, ne bir harbe katılacağız, ne de ceza veri lmesine. Ve 
Almanya'n ı n  dış politi kasına as la karışmayacağıı. Bu suretle memleketimiz 
harp dışında ka lmış olacak ... Fakat, bu mantık da çürük. Harp her ü lkeyi 
tehdit ediyor. Çünkü, emperya list çelişmelerin i n  bugünkü gergin l ik  şartları 
içinde faşist saldırganların sebep olacakları bir harp mahall i  ölçüde kala
maz. Bütün dünyayı kana boyar. Tarafsızl ık sadece saldırganın işine yarar. 
Tarafsız ka lan devletler de harp ateşinden uzak kalamazlar. Bu yüzden 
her ü lkede barışı, harp açan la ra tesl imiyet deği l ,  dünya halkları tek cephe
s in in  saldırıya karşı mücadelesi ku rtarabi l i r. Bütün ülkeleri n  emekçileri 
azimle : «Biz, daima, feşist saldı rısına uğrayan halkı n  yanında olacağız ! .. 
demel idir. Faşist sald ırgan, saldı rıya geçtiği  zaman dünya proletaryas ın ı  
ve bütün ü lkelerin emekçileri n i  karşısında bulacağ ın ı  bi lmelidir. 

1 0. Komünistler, en azimli barışçı lardır. Böyle oldukları için de, barışı n 
korunmasına yardım eden ve saldırganı tehdit eden bütün tedbirlerden 
yanodırlar. Ceza lar, saldırgana, barışı bozmak isteyenlere karşı en etkili 
araçtır. Bu yüzden, barışı koruma alanında proletaryanın kimseye bağıml ı  
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olmadon eylemde bulunmasını  isteyen komünistler, gerek Cemiyet-i Akva
mın, gerekse bazı devletleri n, (sald ırmazl ık ve düşmanla mücadelede 
yqrdımlaşma paktı, kollektif g üvenl ik  paktı, mali -ekonomik ceza paktı 
g ibi) barışın korunmasına yönelti lmiş tedbirleri desteklemektedirler ve 
destekleyeceklerdir. 

Işte bundan dolayı komünistler, Cemiyet-i Akvamın kararsız tutumunun 
içyüzünü açıklamalı ,  kendi çıkarları yüzünden saldırgana yard ım eden, 
barışı koruma tedbirlerini engel leyen, küçük devletleri n menfaatlerini 
büyük emperya list devletlerin çıkarlarına kurban eden emperyalistıere 
karşı mücadelelerin i ,  büyük ölçüde hızlandırıp genişletmelidirler. Kapital ist 
hükümetlerden, emekçi yığ ın la rın ın menfaatleri adına ,  barışı korumak için 
al ınan tedbirleri tam anlamiyle uygulamaları istenmeli ve bu tedbirlerin 
uygu lanmasına engel olan güclerle mücadele edi lmelidir. 

Barış isteyen herkes, faşizmle savaşmak zorundad ı r. (Kredi vermemek, 
ticari i l işkileri kesmek, ham madde satmamak g ibi) mali - ekonomik ceza 
tedbi rleri kesin l ikle uygulanmal ıdır. Bu suretle hem faşist rej im büyük zor
luklarla karşı karşıya bırakı lmış olur, hem de Alman halkına, bu rej imin 
esaretinden kurtulma mücadelesinde etki l i  yard ımda bulunulur. Barışın 
korunması, faşizm için ölüm demektir. Çünkü, iç  zorlukları artar ve bu da 
faşist rej imin yıkı lmasına yardım eder. öte yandan faşizmin yıkı lm'ası, 
barışı sağlamlaştırır. 

Alman faşizmi bugün bütün dünya halklarına meydan okuyor. Zira, 
suçların ın  cezasız ka lacağına i nanıyor. Netekim,  Japonya cezalandırı lma
mıştı r ;  ıtalya'ya karşı a l ınan ceza i tedbirler kapitalist devletler tarafından 
uygulanmamıştır. Alman faşizmi de, orduların ı  Fransa ve Belçika hudut
Iarına doğru kaydırı rken, kendisine karşı a l ınacak ceza i tedbirlerin Ingi liz  
burjuvazisi tarafından suya düşürüleceğin i  önceden bi l iyordu. 

1 1 . Her ülkede ve u luslararası çapta sendika bir l iğini  bir an önce ger
çekleştirmek ıôzımdır. Harbe karşı u luslararası proletarya eylem birl iğ in in 
kurulmasında bunun çözümleyici b i r  önemi vardır. Ispanya Genel Emek 
Birliği ve özell ikle Fransa Genel Emek Konfederasyonu bu alanda emek
çilere büyük hizmette bulunabil i rler. Ancak bunun için, uluslararası Sen
dika Birl iği kurmak amaciyle son derecede geniş bir kampanya açı lmasına 
önayak olma ları, Ingi ltere treydünyonleriyle, ıskandinav ü lkeleri, Belçika 
ve Çekoslovakya sendikalariyle doğrudan bağlar kurmaları, harp kundak
çılarına karşı genel bir mücadele yürütülmesi için bütün dünya sendika
larının seferber edilmesi g i riş imini ellerine almaları ıôz ımdır. 

12. Harbe karşı kampanya açan ve bu hareketi genişletmekte olan komü
nist partileri emekçi yığınlarına şu çağrıda bulunuyorlar :  

Avrupa'da harp kundakçısı olan Hitler hükümetine karşı, 

Japon ;stilôc"arın Çinden koğufması ve Japonya'nın demokratikfeştirif
mesi, 
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Ita/yan soyguncu/ann Habeşistandan koğu/ması, Ita/ya ha/kımn faşist 
esaretinden kurtulması, 

işçilerle köylüler ve bütün banş taraf tar/an arasında harp kundakçılarına 
karşı bir dünya cephesi kuru/ması için çetin bir savaş yürütelim ! 

* 

«Harp a nsızın patlak verebi l i r. Günümüzde harpler i 1ôn edilmeden baş
lıyor» (Stalin). Işte bu durum karşısında, komünist/erin, her şeyden önce, 
harp teh/ikesinin ölçü ve karakterini iyi bilme/eri, bütün parti örgütlerinin 
barışı koruma mücadelesine yöne/me/eri, bu kararın temel hüküm/erini 
parti üyelerine izah etme/eri, bu karardaki direktif ve yönergeleri doğru 
şekilde uygulamak için partiyi yukandan aşağı seferber etmeleri ıazımdır. 
Bundan başka, bizim etkimizi yığ ın lar a rasında yayan partisiz aktifler sefer
ber edilmel idir. Ajitasyon i�leri öyle ustaca yürütülmeli ki, düşmanın  hiçbir 
iddiası cevapsız kalmamalı, işletmelerde, send ikalarda, bütün yığınsal 
örgütlerdeki komünistler a ra l ıksız olara k  ajitasyon ve organizasyon işle
riyle meşgu l olmal ı ,  her ü lkede işçi hareketinin konkre şartlarına en uygun 
mücadele biçimleri tespit edilmelidir. Harp kundakçılariyle yardımcı ları
nın içyüzünü parlamentolarda, belediye meclislerinde açıklamalı ve her 
yerde bunlara karşı mücadele yürütmeliyiz. Gençleri ve kadınla rı en geniş 
ölçüde harbe karşı hare ket içine çekmeliyiz. Komünist basın, hergün, kon
kre deli i lere dayanarak, halk yığınlarını uyan ık  bulundurmalı, onların ki n 
ve nefretini, saldırgana askeri malmeze sağ layara k  büyük kôrlar  yığa n  
harp spekülôtörlerine ve si lôh tüccarlarına yöneitmelidir. 

Komünistlerin harbe karşı kampanyalarına elden geldiğ i  kadar geniş 
bir  enternasyonal  karakter kazandırmalıyız. Bunu, karşıl ıkl ı  işçi heyetleri 
göndermek, mi l let mecl isleri ne konuşmacılar yol lamak suretiyle başara
bi l i riz. Faşizme ve harbe karşı mücadele ve barışı korumak için tertiplenen 
bütün uluslararası toplantılarda sı kı işbirl iği yapmal ıyız. Proletaryan ın  
dikkatin i  d ı ş  politika sorunları üzerine yoğunlaştırmalı ve bu sorunları, 
ü lkenin iç hayatın ın ve işçi hareketin in en aktüel, en önemli meseleleriyle 
birleştirmeliyiz. Bu yı l ın  1 Mayıs Bayramını, en geniş ha lk  yığın lar ın ın 
barışı koruma, özgürlük, ekmek ve sosya l izm istekleri n i  ortaya koyan g üclü 
gösterilerle kutlamalıyız. 

Notlar 

1 )  Askerden a rı nmış (demil ita rize edi lmiş) Ren bölgesi, Ren nehrin in  
sol ve  sağ kıyı larındaki Alman topraklarını kapsıyordu. 1919  Versay Barış 
Barış Antlaşması gereğince, Almanya'nın bu bölgede asker bulundurmaya 
hakkı yoktu. Askerden arınmış bölge rej imin in i h lôli , Versay Antlaşmasını  
imzalayan devletlere karşı düşmanca bir davranış sayılıyordu. Hit ler hükü
meti, 7 Mart 1936 ta rihi nde bu rejimi ih lôl  ederek Ren bölgesini  mil itari
zeleşti rdi .  Bu, I kinci Dünya Harbi hazırlığ ın ın i lk  aşamalarından biriydi .  
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2) Sosyal ist Işçi Enternasyonalinin (Ikinci Enternasyonalin) ve Amsterdam 
Sendikalar Enternosyonalinin liderleri, emperyalist harp kundakçı lariyle 
mücadele edecek tek cephenin kurulması teklifini reddetti ler. Komünist 
Enternasyonal i  Yürütme Komitesi, Sosyalist Enternasyonal Sekretaryasına 
gönderdiği 25 Eylül 1 936 tarih l i  mektubunda, yeni b ir  harbin başlama tehli
kesini belirtiyor ve barışın korunması için derha l a l ınması gereken tedbir
leri incelemek üzere Komintern ve Sosintern temsilcileri a rasında bir  top
lantı yapılmasını teklif ediyordu.  

Faşist ıtalya'nın Habeşisten'a saldırması üzerine, Komintern, Sosyalist 
Enternasyonaline, faşist saldırısına karşı ortak eylem cephesi kurulması 
konusunu görüşmek üzere tekrar bir toplantı teklifi nde bulundu. 12  Ekim 
1935 te Brüksel'de toplantı halinde bulunan Sosintern yürütme Komitesi 
bu teklifi de reddetti. Sosya l demokrasi liderleri, ya lnız Cemiyet-i Akvam'o 
gözlerini çevirmişlerdi. 

3) 10 yı l süreli Polonya-Almanya Antlaşması, 25 Ocak 1934'tte Berlinde 
i mzalanmıştı . Sovyetler Birliği, bu paktın, hem .Polonya, hem de Avrupa 
genel barışı için taşıdığı tehlikeleri yeri geldikçe belirtiyordu. Hitler 
Almanyası, kendi dış politika mevzi lerini kuvvetlendirme ve saldırı hazır
l ıklarını maskelerne alarında 1 934 Polonya-Almanya Antlaşmasından geniş 
ölçüde faydalandı. Ve Nisan 1 939'da paktın hükümsüz olduğunu i lôn 
ederek, 1 Eylül  1 939'da Polonya'ya saldırd ı .  

4) Söz konusu o lan  toplantı, sosya list Enternasyonal Yürütme Komitesiyle 
Amsterdam Sendikalar Enternasyonal Yürütme Komitesi arasında 1 0-20 
Mart 1 936 da londra'da yapılan ortak toplantıd ı r. Faşist Almanya'n ın 
askerden arınmış Ren bölgesini askerileşti rmesinin doğuracağı sonuçları 
görüşmek üzere, Ingil iz Işçi Partisi ve Britanya Treydünyonistler Kongre
sinin g irişimiyle yapı lan bu konferansta kabul edilen manifestte, Hitler 
hükümetinin bu davranışı yeriliyor ve her iki enternasyonalin, kol lektif 
g üvenlik sistemi kuru lmasına taraftar oldukları belirtiliyordu. Fakat, mani
fe site, faşizm ve harbe karşı mücadele i le i lgi l i  konkre tedbirler gösteril
memişti. Bütün umutlar cemiyet-i Akvamı bağlanmıştı. 

5) 1 888 yı l ında kurulan ıspanyol Emekçiler Genel Birliği (OST) Ulusal
Devrim Savaşı döneminde Halk Cephesine girmiş, Franko d iktaturası tara
fından dağıtı lmıştır. 
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Lenin'e Mektuplar 

Berlin, 2. XII. 1920 

Sayın, değerli dost lenin !  

Bu mektubumla Size ve değerli Eşin ize oğlum Maksim'i ve eşin i  takdim 
ediyorum. Bizim delikanl ı ,  doktor olarak Sovyet Rusya'da çalışmayı aklına 
koymuş. Tabi i ,  onu yüreğim sızlıyarak gönderiyorum. Kişisel duygu larımdan 
uzun uzadıya bahsedecek deği l im, fakat ne de olsa ben de bütün ruhumla 
anayı m ;  ben d e  b i r  annen in  yüreğ in i  doldurup taşıran ve böyle hal lerde 
üsteleyen duygu ları n  esiriyim. Evet, orda çalışsın, mücadele etsin .  Bütün 
h islerim ve arzularım bir emelde somutlaşıyor: Clmit ediyorum ki, oğlum, . 
Sovyet Rusya'ya ve devrime  dürüstlük ve sadakatle hizmet edecektir. 
Oğlum Rusça konuşuyor, ve Almancadan başka Ingi l izce, Fransızca, Ital
yancayı da iyi bi l iyor, çeşitli a lanlarda sağlam bilg iye sahip bulunuyor. 

Eşi gayet iyi b i r  daktilodur. Stenografi de bi l i r. Alabi ldiğine g üçlükler 
içinde çalıştığımız dönemde, benim sekreterim olarak, büyük bir başarı 
göstermiştir. 

Ben halen sabahtan a kşama kadar toplantılardayım. Yarın parti n in  
kongresi(l) başl ıyor, amma daha hiçbir şey hazır değiL. Boyuna l üzumsuz 
ve boş lôkı rd ı  kalabal ığı  nutuklar çeki l iyor, fakat her şeyin düzeleceğ in
den ümitliyim. 

(hei l ikle redaksiyon sorunları n ı n  çözümü güçlükler doğuruyor. Bağımsız 
Sosya l Demokrat Partis i 'n in önceki önderleri, bunlara, şüphesiz, prestij 
meselesi gözüyle bakıyorlar, ve kendi l iğ inden anlaşılacağı g i bi ,  Daymig 
de öyle. Fakat, bunu da otlatocağımız ümidindeyim. Böylel ikle de, ayak 
direyecek kadar an layışsız olmadığımızı ispat etmiş olacağız. 

Genel durum değişmiş değ i l, yalnız daha çok gerg in leşmiş bulunuyor. 
Demokrasinin ve devletin, yalnız mal i  alanda değ i l, politik ve sosyal 

bakımdan da iflôsı g ittikçe daha belirg i n  b i r  hal a lıyor. Gücsüzlük, şimdiki 
durumun karakteristi k çizgis idir. Kapitalistler a rasında, «sosyalizasyonıı 
yoluyla «kapital izmi d üzeltmek", bunu «iyice gelişmiş ekonominin örgüt 
biçimiıı diye sunarak sosyalist ekonominin dış görünüş ve biçimini  almak, 

(1) Sözkonusu olan, Alman Komünist Partisi ile Sol «Bağımsızla rııı n 
1920 Aral ık ayında Berli n'de yapılan Bi rleştirici Kongresidir. Bu Kongrede 
Alman Birleşik Komünist Partisi kurulması kararlaştırı lmıştır. 
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fakat özel mülkiyeti ve kapitalist kôrın ı  korumak eği l imi  gitgide daha 
kuwetle hissedi liyor. 

Kapitalist s ın ıf ının devlet egemenliği müthiş büyüyor. Bu gidişin, şim
diye kadar görülmemiş b i r  sömürüye ve proletaryan ın  köleleştirilmesine 
vard ı rabi leceğ i söylenebi l i r. Hi lferding ve Şeydeman tarafından gerçek
leştirilen «sosyolizasyon» kalpazanl ığ ı  buna yol açıyor. Bütün bu durum 
karşısında biz ödevimizin ne olduğunu açıkl ıkla bi liyoruz. 

Yakında Size daha ayrıntılı yazacağım. 
Eşinize ve kızkardeşlerinize çok seıômlar. Derin saygı lar  ve savaşçı daya

nışma duygulariyle el iniz i  sıkarım. 

Orij inal i  Almancadır. 
I l k  kez yayınlanmaktadır. 

.. Setkin'den .. 

.. Arşiv: 1 2. Xi. 1 922 .. (1) 

Sayın, değerli lenin yoldaş ! 

* 

K/ara Setkin 

Moskova (1922, Kasım ayının 

12'sinden önce) 

Rus devrimi  hakkında Sizden sonra b i r  konuşma yapmak(2), büyük bir  
riziko, haM, cüret. Eğer gerçek b i r  komüniste yaraştığ ı  g ib i  parti disipli
nine uymasaydım ve Batı için birin in  burada konuşmasının faydal ı  olacağı  
kanısını doğru bulmasaydım, bu cesareti gösteremezdim. Radek, Rus 
devrimi ve onun en önemli problemleri hakkındaki düşüncelerimi  göster
mek için, benim «Anti-levi»nin(3) b i r  nüshasını Size verdiğ in i  söyledi. Bu
rada, vaktiyle Bernştayn ve David' in revizyonizmi hakkındaki tartışma 
seyrinde savunduğum bir fikir üzerinde Sizin le de konuşmak istiyorum. 

Bu Baylara göre, proletarya, siyasi iktidarı n  elde ed i lmesinden önce, 
emeğin  savunulması ve benzeri tedbirlerin yardımiyle kapita lizmi «içerden 
çöktertebil i r». Fakat, benze, «sosyal reformlar» deyimiyle kastedilen her 
şey kapital izmi çökertmeye yeterli değildir. Burjuvazi i ktidarda bulundukça, 
sosyal reformlar, ona ancak kapitalist kazancını sağlama ve s ın ıfsal ege
men l iğini  koruma a racı olarak gereklidir. Siyasi i ktidarın p roletarya tara-

(1) Notlar V. ı. lenin tarafından konmuştur. 
(2) Klara Setkin, Komintern'in 13 Kas ım 1922'de toplanan iV. Kongre

si'nde, V. ı. lenin' in «Rus devriminin beşinci yılı ve dünya devrimi  perspek
tifleri» başlıklı raporundan sonra bir konuşma yapmıştır. 
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fından elde edilmesinden sonra, sosyal reform onun g üclü ellerinde başka 
bir an lam ve önem kazanır. Ve a rtık ekonomiyi ve toplumu komünizme 
doğru dönüştürme aracı hal in i  a l ı r. Sendikalar, kooperatifler ve diğer 
proletarya örgütleri bu a landa büyük bir rol oynarlar;  çünkü arkalarında 
sovyet düzeni biçiminde devlet iktidarı vard ır. 

Bu fikri destekl iyecek b i r  örnek olarak  Almanya'daki duru m  i le Sovyet 
Rusya'daki durumu karşılaştı ro l ım :  Sovyet Rusya'da ağır  endüstrin in  v.b. 
sosyalizasyonu ;  Almanya'da bunun sti nnezasyonu(O) ; Sovyet Rusya'da işçi 
yasaHığ ın ın  en büyük titizlikle gerçekleştirilmesi, Almanyada bunun budan
ması, ka ldırı lması v.b . • • •  

«Yeni politika»nın(4) gerçekleştirilmesi ve bu politikan ın  tabanı olarak  
Sovyet iktidarın ın  korunması için proletarya diktatorasının gerekli olduğu 
hususunu da daha iyi  aydın latmak isterdim. «Yeni politika» yalnız Rusya 
koşu l la rında kaçın ı lmaz deği ldir;  komünizme doğru yönel işin gerçekleş
mesi için de gerekl idir. Siyasi egemenliğ i n  diğer memleketlerde de elde 
edilmesinden sonra, proletarya «yeni politika,mın zahmetli yolunda mutatis 
mutandis(O) yürümek zorunda ka lacak ve elbette sizdeki duruma kıyasla b i r  
hayli daha elverişli koşul lar içinde yürüyecektir. 

Proletarya diktatorasın ı  gerçekleştirmenin ve «yeni politika»yı hedefe 
uygunlukla yürütmenin en önemli esası partin in ve proletaryan ın  tutumu
dur. Parti, en yüksek düzeyde tarihsel bi l inçlenme sürecinin, proletaryan ın  
gelişmesi ve  aktifliğ in in  ifadesi olmal ıdır. 

Bu a ncak ideoloji birliği, örg ütlülük ve titiz disiplin le mümkündür. Bu
nunla i lg i l i  olara k, komünist ideolojisinin enine boyuna ve a çıklıkla işlen
mesi ve en geniş yığ ın lar a rasında yayı lması, «yen i  politika»nın tamam
layıcı ve düzeltici etkeni olara k  halk eğ itimi sisteminin, gerek yığınları n  
ekonomik ve tekniksel hazırl ığı, gerekse komünizm ruhunda eğitilmeleri 
bakımından Iüzumu gözönünde tutularak sağlamlaştırılması ve gel iştiril
mesi olağanüstü bir anlam ve önem kazanmaktadır. Tek sözle, bence, 
Rus devrimi Marksizmi teoriden uygulamaya aktarmanın ve buna göre de 
«tarih yapma»n ın  ilk yüce evrensel tarihsel deneyidi r. 

özel l ikle  Sizin koç kereler üzerine üzerine yürüdüğünüz «hatalar ve 
aptal l ıklar»a rağmen, ben onun izlediği doğrultuda tesadüfi zikzaklar 
değ il ,  sistemli, dosdoğru ve kesin bir hat görüyorum. (17 Nisan 1917 tarih l i  
Programınıza bakın ız.) Ne var ki, Siz, Rus devriminin kendi çıkış mevzilerin
den daha geriye atılmaması için, öngörülen hedefin çerçevesi dışına çık
mal ısınız. 

(3) Klara Setkin'in yazdığ ı ,  Levi 'n in tutumunu do eleştiren «Rozo Lüksem
burg ve Rus devrimi» başlıkl ı broşür. 

(4) Yeni ekonomi politikası kastolunuyor. 
(0) Stinnes, geçen yüzyılda Almanya'da yaşamış büyük bir kapitalisttir. 

Burada kapitalist tekelci l iğ i  anlamında kullanı lmıştır. (Redaktör) 
(*) gerekli düzeltmelerle. 
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Bana kal ı rsa, Sizinki g ibi hiçbir devrim, daha i l k  hücumda, gerçekleşti ri l 
mesi reel olarak mümkün başlangıç aşaması ötesinde bu kadar mesafe 
o lamamıştır. 

Aziz dost Lenin, bana, birkaç satırla da olsa, hangi memleketler ve 
problemler üzerinde özellikle durmamı a rzu ettiğinizi bi ldirirseniz, çok 
minnettar olacağım. Zira, Sizin a rtık benden çok daha iyi söylemiş oldu
ğunuz şeyleri kötü biçimde tekrar eder duruma düşmek istemiyorum.  

Size, eşiniz Krupskaya'ya ve kızkardeşlerinize candan seıômlar. 

K/ara Setkin 

Orij inal i  Almancadır. 
I lk  kez yayınlanmaktadır. 

* 

(1921 yılı) 

Lenin yoldaş, 

Ben inanmış bir komünistim. Bunu Sol-Sosya list (Komünist) Partisi de 
teyid edebi l i r. Yüce eserinizi görmek üzere, Moskova'ya parasız olarak 
gel iş ve dönüşüme izin veri lmesi için Sizin yardımınızı rica ediyorum .  Ben, 
bundan iki yıl ewel,  Sizin tarafınızdan bütün dünyada devrimci düşünceye 
sahip insanlara yöneltilen bi rçok soruya cevap veren lerden biriyim. (Ceva
bımız Rusya'ya u laşmış mıd ır, bilm iyoru m ;  burada ROSTA temsilcisi bulun
duğum sırada göndermiştim.) Sizi n mühendislerin izle bazı yeni buluşlar, 
özellikle köy ekonomisi ô letleri a lanındaki buluşlar hakkında görüşmelere 
başlamak istiyorum. (Orneğ in, burada, Danimarka'da patent veri len bir 
süt sağma makinesi hakkında.) Bu araçlar, büyük modern işletmelerde, 
çalışmaları tamamiyle devrimleştirmek için öneml idir. Bunların yaygın  
şekilde kullanı lması Rusya Işçi Cumhuriyeti için aynı za manda bi r şeref 
meselesidir. Bizim kapitalist memleketimizde bu iş yalnız kapitalistin 
harcıd ı r  • . .  

Bana - ingi lizce veya Almanca - cevap vererek teklifimi kabul edip 
etmed iğinizi bi ldirirseniz, müteşekkir olurum. 

Orij inal i  Ingi l izcedir. 
Ilk kez yayınlanmaktadır. 

208 

* 

Devrimci selômlarımla 
L.  Stenved 

TÜSTAV



( .. Bel'den ... ( 1) 
.. Arşiv ... (1) 

7 Ağustos 1921 

Değerli Len in  yoldaş ! 

Fayf'da (Iskoçya) Profintern'in(1) B irinci Kongresine Madenciler Birliği 
delegesi olarak katı lan iki a rkadaşımla bugünkü konuşmamızda, Büyük 
Britanya'da hareketimizin gelişmesi hususunda bir  örnek olarak Sizin de 
i lginç bulacağ ınıza inandığ ım  gayet enteresen bazı  bi lg i ler edi ndim. 

Güney Galyo Madenciler Federasyonu'nun 24 Temmuzda Kardif'de yapı
lan yı l l ık kongresinde 63'e karşı 1 20 oy çoğunluğuyla i i i .  Enternasyonal'e 
katı lma kararı a lı ndığı herhalde Sizin de malıimunuzdur. Işte aşağıda 
vereceğ im bi lgi bu kararı tamamlamakta ve hareketin Ing ilterede doğru 
yönde gelişmekte olduğuna tanıkl ık etmektedir. 

1 )  Arkadaşlar, sosyal mutfaklar (kendileri bu adı vermişler) örgütleme 
a lanında yaptıkları işleri büyük bir şevkle a nlattı lar. 

Burada her şeyden önce Madenciler Birl iği 'n in mal i  imkônlarının çok 
sınırl ı  olduğunu belirtmeliyiz. Şöyle ki, 25 b in kişiye 6 bin l i ra düşüyordu. 
Bu para mahall i örgütler a rasında - her üyeye haftada bir ş i l ing hesa
biyle - dağıtılmıştı . Bu hususta Methiyl ve Bakheyvın bölgeleri örnek 
olarak gösteri lebi l ir. 

Sağ l ık  Koruma Şubesi 'n in kendi mahal l i  örgütleri emrine bıraktığı mal i  
imkanlar s ın ı rlıydı .  Bunu bilen arkadaşlar ellerindeki ödeneği tamamen 
ve gayet hesaplı kul landılar. 

I htiyaç sahiplerin in  tesbitinden sonra : 

o) Iki yaşına kadarki çocuklara ikişer buçuk pinta (1 pinta = 0,5 /itre -

NR) süt veri ldi. I ki yaşından beş yaşına kadarki çocuklar için günde altı 
pensa tutarında yiyecek sağ landı .  5-14 yaşolarındaki çocuklar oku lda 
yemek yiyebiliyorlardı. 

b) Bütün hasta ve gebe kadınlara et ve özel şarap veri liyordu. 

c) Evli o lmıyan hasta kadınlara da aynı tayın veriliyordu. 

ç) 25 galon çorboya 4 funt et i htiva eden yekune ek olarak, kayıtlı 
işçilerin her birine, yarım funt ekmek, iki paket çay, bir funt şeker, yarım 
funt margarin ve bir miktar pekmezden müteşekkil kuru tayın veriliyordu. 
Spor ve eğ itim örgütlerinden bu maksatla para toplanm ıştı. 

Bütün bunlar karşısında, Leybırist Partisi n in  geçen yılki Avam Kamarası 
Grupu Başkanı Vilyam Adamson'un tutumuna dair bazı i lg inç ayrıntıla r  da 
ortaya çıktı. Sendikalar Birl iğ in in mevcut ödeneği tükenince, sendikaları n  
malları rehine konula rak kredi arama i htiyacı doğmuştu. Adamson Sendi-

(1) Sendikalar Enternasyonali .  
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kalar Birl iği 'ne ait bir evde oturuyordu .  Ve evin rehine kunulması söz
konusu olunca, o hemen bir belge a ltına imza toplamaya koyuldu. (Bu, 
Keyr Hardi'nin de başından geçmiş bir olayd ı ;  adamın ka ryolası ve diğer 
taşın ı r  mal ları «şerif .. tarafından musadere edi lmişti.) 

Yiyecek yard ımı nda bulunma plônında, bu yard ımın  madenci olan ve 
olmıyan bütün işçileri kapsamına a lması öngörü lüyordu.  Adamson buna 
itiraz  ediyor, yardımla yalnız madencilerin gözeti lmesinde ısrar ediyordu. 
Ama onun dediğ i olmadı .  Kredi iç in dilekçe verilmesi sözkonusu olduğu 
zaman da. küçük burjuva elemanların ın mahalli kooperatiflerdeki payla
rını yarışırcasına geri a ld ıkları görüldü. 

Grev esnasında askeri bi rliklerin tutumuna dair bazı ayrıntıları da i lg inç 
buluyorum. Bu bölgeye evvelô deniz piyadesi gönderilmişti. Fakat bu her
hangi b ir  şey değiştirmedi. ve kadınlar. daha önce de yaptıkları g ib i .  
kömür a lmaya g iderken nöbetçi leri n yanından geçiyorlardı. Skandal a rtık 
nerdeyse uç verecekti. Derken. deniz piyadesi geri a l ındı .  Kaldı ki. polisler 
de kadınlara ses çıkarmıyorlar. hattô çokluk kovalarına kömür doldurma
ları na yardım ediyor ve bu orada grevei işçilerle kadeşleşiyor. onlara 
başarı lar  temenni ediyorlardı. 

Deniz piyadesinin yerine kara askerleri gönderi ldikten sonra da. işveren
lerin durumu iyileşmedi. Gösteri ler, kasten. ocaklar dolayında. askerlerin 
duyabi leceği kadar  yakın yerlerde yapıl ıyordu. 

Ve her yerde «Ateş etmeyiniz ! .. yazı l ı  plôkatlar  göze çarpıyordu. Duvar
lar «Komünist .. derg is inin karikatürleri ile donatılıyor. beyannameler asker
ler arasında da serbestçe dağıtıl ıyordu. Bu sayede, zaten buraya gönderi l
mekten pek de memnun olmıyan askerlerin mora l i  adamakı l l ı  sarsı lmıştı. 
Burada nöbet tutmaktan bıkmışlardı .  Bir an önce değiştiri l ip  g itmek isti
yorla rd ı .  /şçiler onların serbest saatlerini kolluyor. kendileriyle kardeş/eşi
yorlardı .  Araları nda boks maçları yapıyor. her türlü spor yarışmaları 
tertip/iyor. beraber eğleniyorlard ı .  Böylece doğan Esprit de Corps(*). subay
ları öylesine endişelendiriyordu ki. b irkaç askerin tüfek mekanizmaların ı  
çıkartıyor, ötekileri de cephanesiz gezdiriyorlardı. Pol in ve Sti rl ingşir g ibi 
yerlerde askerlerin düpedüz itaatsizl ik etti kleri de görü lmüştü. öyle ki. b i r  
keresinde. g revci ler buralarda çalışmaya devam eden birkaç g rev kıncıyı 
kovalamak istediler. Ve g revciler tam onların çalıştıkları yerlere doğru/
dukları zaman, subay ansızın ateş emri  verdi. Ama kalabal ığın a rasında 
askerlerden biri «cephanemiz yak !» d iye bağı rıverd i. Diğer bazı ları da bir 
beyaz bayrak ka ldırıverdiler. Tek sözle. subayın gözdağı vermek istediği  
an laşı/dı. Ve kalabal ık. g rev kıncı lara doğru yöneldi. 

Askerler sokaklarda ıs l ıkla «Kızı l Bayrak .. marşını  söyliyerek yürüyor ve 
g revei lerin istedikleri gibi hareket etmelerine göz yumuyorlardı. Aktif 
madenci lerden birçoğu savunma müfrezeleri i le bağ kurup birleşmeye ve 

(*) Tabaka mensubiyeti ruhu. 
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ŞinfeynerF) ta raftarlariyle birli kte bu demora lizasyon aksiyonunda önemli 
bir rol oynamayı başardı lar . . .  

Resmi görevleri olan ve g reve baştan sona katı lmış bulunan i ki arka
daşımdan edindiğim bu bi lg i leri aynen Size sunuyorum. Bunla rın,  Ingi l
teredeki hareketi değerlendirmenizde faydal ı  olacağını umuyorum. 

.. t3IVIII. tarihinde cevap verildi.»(!) 

Orij inal i  Ing i l izcedir. 
ıık kez yayınlanmaktad ı r. 

* 

Roza lüksemburg'un bir pusulası 

Değerli Vlad imir !  

Komünist se/dmlariyle 
Tomas Bel 

20 Aralık 1918 

Dayl'nın(l) oraya gelmesinden faydalanarak. hepinize bizim ailenin(2), 
Karl'ln(3), Franz' ln(4) ve öteki lerin candan selômlarını gönderiyorum. Gele
cek yıl bütün arzularımızın gerçekleşmesini d i lerim .  Iyil i k  sağl ı k !  Bizim 
nelerle haşı r-neşi r olduğumuzu Size dayı anlatacak. Elin izi sıkar, Sizi 
seıôm farım.  

Raza 
.. Pravda», 15 Ocak 1925. 

* 

Yayınlanan bu mektuplar, SBKP MK'ne bağlı Marksizm-Leninizm Ensti
tüsü tarafından, .. Mısli» Yayınevi'nin yakında ikinci baskısını yapacağı 
.. V. I. Lenin'e dış ülkelerden mektuplar» başlıklı derleme için hazırlanmıştır. 

(1) Notla r V. ı. Lenin tarafından konmuştur. 
(2) Şinfeyner: ırlanda kurtuluş hareketi mensupları. 

(1) Fuks Eduard - .. Spartak Birliği» Merkez Konseyi üyesi. V. i. Lenin'e 
Almanyadaki durum hakkında bilgi vermek üzere Moskova'ya kuriye olarak 
gönderilişi sözkonusu. 

(2) .. Spartakistler». 
(3) Ka rı li bkneht. 
(4) Franz Mering. 
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En Büyük işçi örgütü 

Yohan Koplenig 

Kominterni Sovyet diplomasisin in el inde dünya ölçüsünde baltalama 
işleri için gizl i  b ir  mekanizma sayan burjuva ve sosyal-demokrat anti
komünistler, karşı larında tarihin en büyük ve en kapsaml ı  işçi örgütü 
bulunduğunu hiç de anlamadılar. Onlar, kısa görüşleriyle bugün de komü
nist parti lerin in  her işbi rl iğ in in kaçını lmaz olara k  Enternasyonalin doğuşu 
sonucuna götürmesi gerektiği düşüncesindedirler. 

Bu büyük bir  hatadır. Kortıün ist Enternasyonali 'nin dağı lmasından yirmi  
beş y ı l  sonra, komünist hareketi, bütün dünyada yeni ve başka koşullar 
içinde büyüyüp gelişmişti r ve bugün de büyümeye devam etmektedir. 

Bununla beraber, pek tabi idir ki, şu veya bu komünist partisi, dün 
olduğu gib i  bugün de,  kendi ü lkesinin u lusal koşullarından doğan spesifik 
ödevleri nin yanısıra, çok önemli ortak ödevlerle de karşı karşıyadır. Burada, 
bu ortak ödevlere örnek o la rak, her şeyden önce, bugün emperya lizmin 
Viyetnam halkına karşı saldırısına son vermek üzere g i rişiimiş mücadelede 
somut ifadesini bulan barış savaşına işa ret etmek isteriz. 

Dünyan ın  en güclü emperyalizmine, Amerikan emperyalizmine, onun 
ıatin Amerika ha lklarını ezme hedefine yönelmiş hücumlarına ve sosyal ist 
Küba'yı devaml ı  su rette tehditlerine karşı yürütülen mücadele bu ortak 
barış savaşı i le sıkı sıkıya bağlıdır. Bu savaşta her komünist partisinin 
başka başka ödevleri vard ı r. Fakat bunların hepsi aynı hedefe yönelmiştir, 
ve enternasyonal dayanışma değişmez kanundur. 

Bundan daha az önemli olmıyan ikinci ödev, bütün partilerin Mark
sizm-leninizmi gel iştirme, bu ideoloji s i ıahımızı ve onun zamanımız savaş 
koşul la rına uygunluğunu eleştiri açışından sürekli olarak yokloma don 
geçirme ça lışmalarıd ı r. Bu işin sadece iktidara gelmiş partilerin ödevi 
olduğunu söylemek doğru olamaz. 

Bizim Enternasyonalimizin tarih in i  doğru olarak değerlendi rmek için 
sadece onun kararların ı  çözümlemek yeterli deği ldir. Bu kararlar Komin
ternin ve diğer örgütlerin yaşadığı zamanın savaşları çerçevesi içinde 
gözden geçi ri lmelidir. Bu cümleden olarak, o zaman üye sayıları kabarık 
birçok sendika örgütlerini ve devrimci muhalefeti bi rleştiren, bir yandan 
reformist sendikalarda da faal iyet gösteren Kızıl Sendikalar Enternasyo-
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nalinin de Komünist Enternasyonal i  i le  aynı saflarda olduğu unutulma
malıd ı r. Bundan başka, bütün dünyada enternasyonalist dayanışmanın o 
zamana kadar eşi görülmemiş örneklerini veren üç büyük yığınsal örgüt 
daha vardır. 

Bunlar arasında önce Uluslararası Işçi Yard ımlaşma örgütü'nü anma
hyız. Bu örgüt, 1921 yı l ında, Volga boyunu kasıp kavuran bir  açl ığ ın  pen
çesindeki insanlara enternasyonal yard ımı  örgütlemek amacıyla kurul
muştu. Avrupa ü lkelerin in, henüz Birinci Dünya Harbi yıkımın ı  giderip 
toparlanamadıkları o zamanlarda bu yardım işi çok zor mesele idi. Böyle 
olsa da, bu iş, Lenin'in de belirttiğ i g ibi ,  büyük bir başarıyla yürütülmüştü. 
Kuruluşundan sonraki yı l larda işte bu Uluslararası Işçi Yardımlaşma ör
gütü'dür  ki, çeşitli ü lkelerde grevler yapan işçiler a i le lerin in  geçimini  
sağl ıyor ve bunun yanısıra y,ığ ınsal propagandanın örgütlenmesinde de 
önemli ödevler başarıyordu. Sovyetler Birliğ i s ın ırları ötesinde i lk devrimci 
filmleri de bu örgüt meydana getiriyordu.  Onun Almanca organı ve büyük 
Alman ressamı Jon Hartfi ld' in yönettiği «Arbayteri lüstrirte», anti-faşist 
savaşta önemli bir  rol oynuyordu. 

Bu işçi yardım örgütünün kurulmasından kısa bir zaman sonra, Bolşevik 
Partisi 'nin ünlü mi litanlarından Elena Stasova'nın g i rişimiyle meydana 
getirilen Uluslararası Kızıl Yard ımlaşma örgütü, çeşitli ü lkelerdeki siyasi 
tutuklu ve hükümlülere, kovuşturmaya uğrıyanlara yard ım işi ni örgütlü
yordu.  Dünya dayanışma aksiyonlarına öncü lük  eden bu örgüt, Amerikan 
sınıfsal adl iyesinin kurban ı  Sakko ve Vansetti 'n in hÇlyatları n ın  ku rtarı lması 
için a ltı yı l  boyunca mücadele yürüttü. Vi lhelm Pik 15 Temmuz 1 927 tari
h inde bu örgütün verdiği  ödevle Viyana'ya gelmiş ve Temmuz savaşlarının 
kurbanları na yardım iş in i  örgütlemişti. 

Kızıl Yard ımlaşmanın Avusturya'da da kuvvetli bir örgütü vard ı .  Bu örgü
tün başında Malkeşor yoldaş bulunuyordu. Unutulmaz avukat - komünist 
Dr. Egon Şenhof, Kızı l  Yardımlaşma tarafından ödevlendirilerek, birçok 
defalar Macaristan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Rumanya'da komünistlere 
karşı açılan büyük dôvalara savunma avukatı olarak katılmıştı. 

Kız ı l  Yard ımlaşmanın  etkisi komünist partileri çerçevesinden çok daha 
geniş çevrelere yayılıyordu. 

özel karakterli üçüncü yığı nsal örgüt de Anti-emperyalist Birl iği  id i .  Bu 
örgüt, kapitalist ü lkelerdeki işçi hareketi i le sömürgelerdeki kurtuluş hare
keti arasında kendine özgü bir köprü ödevi görüyordu. Anri Barbüs Birl iğ in 
başkanıydı. Daha sonraları bu örgüt, merkezi Amsterdam'da olan Barış 
Hareketi'ne dönüştü. Barış Hareketi örgütü, Cumhuriyetçi Madrid'de ve 
Paris'te büyük kongreler tertipledi. 

Biz bu yığınsal örgütlerin varl ığ ın ın ve çalışmalarının  özel surette belir
tilmesi gerektiği kanısı ndayız. Zira bunları n  eylemleri söz konusu edil
meden, komünist/erin mücadelesine dair genel b ir  tablo çizi lmesi ôdeta 
imkansızdır. 
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Işlerin g idişine dair  kendi tasavvurla rın ı  doğru zanneden bazılarına 
göre, Komintern'de Dimitrof yoldaşın raporu ve onu izliyen Vii .  Kongre 
kararları komünist partileri için sürprizdi. Oysa bu doğru deği ld i r. Dimitrof 
yoldaş, ayrı ayrı partilerin deneylerini çözümlemeyi ve bütün partilere 
değğin önemi olan durumlar belirtmeyi parlak bir şekilde başarmıştı. Ve 
hayat bunları doğru ladı : Faşizme ve harp tehlikesine karşı mücadele 
içinde, işçilerin el ve eylem birliği yapmaların ın gerekli olduğundan başka, 
bu mücadelede bütün demokratik güclerin işçi s ın ıfın ın  müttefiki olabile
cekleri de anlaşı ldı .  Burjuva demokrasisinin savunu lması yolunda geniş 
bir anti-faşist cephe meydana getirmenin faşist diktatu ran ın  alternatifi 
olabi leceğ inin aydınlatılması ıazımdı. 

Almanya'da ve diğer Avrupa memleketlerinde, bu, Komünist Enter
nasyonali 'nin daha 1922 yı l ında ortaya koyduğu tekcephe tezlerin in  teme
lini teşkil eden ve artık kısmen unutulmuş olan prensiplere dönüş anlamına 
geliyordu. Sömürge ve bağıml ı  ü lkeler komünist partileri için de, sömürge 
egemen l iğine karşı savaşta mil l i  burjuvazinin önemli bir kısmın ın işçi sını
fının müttefiki olabi leceği anlayışiyle yanaşmak demekti. 

Bununla i lgi l i  olarak, burada, Lenin' in 1920 yıl ında bir dereceye kadar 
kapitalist memleketlerdeki genç komünist partileri için ders kitabı olarak  
yazdığın ı  söyliyebi leceğimiz .. Komünizmin çocukluk hastal ığ ı  Solcu luk» :  
adl ı  eserinden bir görüşü zi kretmek yerinde olur. Lenin «Asla uzlaşma yok» 
başl ık l ı  bölümde şöyle diyor :  .. Uluslararası burjuvaziyi devirmek için sava
Şı rken, yani devletler a rasındaki olağan harplerin en çetininden yüz defa 
daha zor, daha sürekli, daha karmaşık bir savaş verirken, bir yandan 
dolambaçlı yol lardan da yararlanmaktan, düşmanların (geçici de olsa) 
çıkarları a rasındaki çelişkileri kullanmaktan, müttefik olabilecek güclerle 
(bunların geçici, güvenilmez, kararsız, şarta bağ l ı  olduğunu bile bile) 
anlaşma ve uzlaşmalar yapmaktan peşin olarak  vazgeçmek a labildiğine 
gülünç deği l  de nedir? Böyle davra nmak, henüz incelenmemiş ve şimdiye 
kadar çıkı lamamış bir dağa güçlükler içinde tırmanırken, arada bir zikzak
lar yaparak yürümekten, bazan biraz geriye dönmekten, i lkin tuttuğumuz 
yönü b ırakmak ve değişik yönleri denemekten peşinen vazgeçmeye ben
zemez mi?» 

Büyük taktik ustası lenin, burada, her komünist partisinin, belirli koşul
lar içinde kendi taktiğini daima yoklamadan geçirmesi ve her şeyden önce 
geçilecek yolun hiç deği lse bir kısmın ı  komünistlerle beraber yürümeye 
hazır müttefikler bulmaya gayret etmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. 

Komünist taktiğ inin belkemiği olması gereken bu ana prensip, ne yazık 
ki, tam da faşizmin alıp yürüdüğü zamanlarda birçok defolar i hıaı  edi lmiş, 
küçümsenmiştir. 

Hitler faşizminin palazlanması ve yeni bir dünya harbi tehl ikesinin ufukta 
belirmesi yüzünden, hatırlanacağı gibi, o zamanlar Almanya'daki olay
ların g idişi u luslararası problemlerin görüşülmesinde ağır  basar olmuştu. 
Bu kaçını lmazdı, doğruydu ve Avrupa için gerekliydi. Ve hemen ekliyel im 
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ki, o zamanlar tam da yönetiminde solcu-sekter elemanları n  hayli ağ ı r  
bastığı Alman Komünist Partisi, lenin ' in  ileri sürdüğü prensibi her  zaman 
lazımgeldiği gibi gözetmiyor, ve faşizme karşı savaşta, kendisi işçi sınıfı 
için hayati önem taşıyan demokratik kurumların  savunucusu olarak ortaya 
çıktığ ı  takdirde ed inebi leceğ i müttefikleri - geçici de olsa - kazanmak 
için kayda değer bir  şey yapmıyordu. 

Bütün bunların, Enternasyonalde Avustu rya problemlerinin görüşülmesi 
üzerinde de etki yapması doğaldı ve netekim görüşmeleri etkiledi. 

Enternasyanalde o zamanlar Avustu rya'da da pek yakında devrim ola
nakların ın  kendini göstereceğ i ü midiyle, bu memlekette olayların nası l  
gel iştiği ne olağanüstü bir önem veril iyor, g idiş di kkatle izleniyordu. Olay
lar öyle getirdi ki, Komintern, 1 5  Temmuz 1927'de devrimci i ktidar organ
ları  sıfatiyle işçi konseyleri kurulması çağrısiyle ortaya çıkmıyan Avusturya 
Komün ist Partisin i  eleştirdi. Tarihin gösterdiğ i g ibi, bu görüş doğru deği ldi ; 
zira o zaman Avusturya'da i ktidarı a lmak için gerekli önşartlar yoktu. 

Fakat partimizin Alman Komünist Partisi i le  daha sıkı temasla, faşizme 
ve gerici l iğe karşı ortak mücadele yürüttüğü bir gerçekti, tarihsel b i r  
zorunlu luktu ve tamamen doğruydu. Ne var  k i ,  y ine bunun sonucu olarak, 
Alman Komün ist Partisinde solcu-sekterlerin başladığ ı  g rupçu ağız kavga
ların ın  biz im partimize yansıd ığ ı  do bir gerçektir. 

Biz, burada, bazı yoldaşların propoganda etti kleri bir davranışa, Sov
yetler Birl iği'nden uzak durma sorununa do önemle parmak basmak isti
yoruz. Her şeyden evvel şunu söyliyelim ki, Sovyetler Birl iği 'nde, komünizme 
götüren yolda henüz çözülmemiş nice problem ler olduğu hiçbir komünist 
için sır değ i ld i r. Bunda tabi i  olmıyan bir şey de yoktur. Sovyetler Birl iği ,  
kendisinden önce h içbi r memleketin geçmediği b i r  yolda yürümektedir. 
Bu do, b i l im ve tekniğ in  h ızla geliştiğ i  bir  zamanda kolay iş deği ld i r. 

Şimdi, yaln ız  ekonomik problemlerin çözümü değil, insanlar a rasındaki 
i l işki lerin karmaşık problemlerin in  de çözümü gerekmektedir. Yani kapita
l izmin yaln ız  ekonomideki deği l ,  i nsanların düşünüşündeki kal ı ntı ların ın  
do bertaraf edilmesi söz konusudur. Bu do öyle basit ve hele kağıt üzerinde 
çözülecek bir iş deği ldi •. 

Bizler, komünistler olarak, sosya list ü lkelerdeki kardeş parti lerin karşı 
karşıya bulundukları güçlüklere uluorta eği lmemeyi öğrenmeliyiz. Bir başka 
deyişle, iktidarda bulunan kardeş partilerin de kendi güçlükleri ve prob
lemleri olduğunu anlamayı öğrenmeliyiz. Bu takdirde, sosyalizme karşı 
olanlarla tartışmayı yürütmemiz daha kolay olacaktır. 

Ayrıca kaydetmeliyiz ki, dünya komünist hareketi tarih in i  iyi öğrenip 
kavramak do bizim için sadece faydal ı  o lur. 
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Paris Görüşmeleri ve VaşingtonJun 

tutumu 

Olaylar ve yankalar 

Beyaz Saray'ın artık sabık olmuş bulunan efendisi Conson 31 Mart 1968 
günü i ki nci defa Başkan l ık  görevi için Demokrat Parti'den adayl ığını  koy
mıyacağın ı  açıkladığı zaman, onun faaliyetini ve Bi rleşik Amerika'da duru 
mun gelişmesini izliyen nice siyasi gözlemciler veya yorumcular bu açıkla
maya şaşmışlardı. Şaşmakta da hakları vardı. Zira Conson Ameri kanın en 
muhteris politikacı larından biriydi. Bütün ömrünce göz d iktiği Başkan l ık  
makamına ulaşmaya hazırlanmıştı. Istifa etmek şöyle dursun, bunun sözünü 
etmekten bile nefret ederdi. Ve işte hal böyleyken, adam, dört el le ve 
i natla sarı ld ığı  Başkan l ık  koltuğunu koruma olanağı ndan kendi i radesiyle 
vazgeçiyordu.  

Conson'un bu kararı o lmasında, sayıca küçük, fakat cesur ve kahraman 
Viyetnam halkının,  bağımsızlı k  ve mutlu geleceğini  savunarak yürüttüğü 
savaşın büyük ölçüde etkisi vard ı r. Hedeflerine u laşmaları için Viyetnam 
yurtseverlerine yardımda bu lunan sosyal ist cephenin gösterdiği dayanışma 
bu savaşın  dayanağıd ı r. Conson'un tutumuna, Birleşik Amerika içinde bu 
saldı rı harbine, bu kirl i, an lamsız harbe karşı duyulan ve artmakta olan 
hoşnutsuzluğun da etki yaptığı kuşku götürmez. 

Amerikan haftal ı k  dergilerinden «Nyüzui k», 20 Ocak 1969 günlü sayı
sında, Conson yönetimin in ve eski Başkan Conson'un icroatını değinererek 
şunları yazıyor: 

.. Conson'un  başkanl ığı traji k  bi r yenilgiyle sona ermiştir. Bunun ana 
nedeni, takı l ıp kald ığ ı  ve aşamadığı Viyetnam engeli  deği l  midir? Ortada 
bu kanıyı doğrulıyan kuvvetli gerekçeler var . . .  Şüphesiz ki, Birleşik Ame
rika gençliği, aydınları ve dolayısiyle seçmenleri a rasında hoşnutsuzluk 
uyandıran ası l sorun Viyetnamdır, ve Başkan Conson bu yüzden çekilmek 
zorunda ka lmıştır. Büyük toplumu meydana getirme yönündeki geniş iç 
programları gerçekleşti rmek için alabildiğine l üzumlu ödenek ve olanak
ları n bol keseden israfına sebep olan da Viyetnam harbidi r  . . .  " 

Kornel Oniversitesi öğretim üyelerinden olup, B irleşik Ameri ka'nın pol i 
t ik  doğru ltusu i le  i lg i l i  sorunları uzun süre i ncelemiş bulunan Klintın 
Rositer de, lindın Conson'u asıl Viyetnam'daki yenilgilerin yendiği kanı-
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sında olanlar a rasındadır ve bu kanısını şöyle ifade etmektedi r :  «Yene
miyeceğ iniz ve yen ik  de çıkamıyacağınız bir  harbe tutuştunuz mu, o sizin 
enerj in izi kemiri r, vaktin izi alır ve sonuç olarak sizi tökezletir. Viyetnam 
bizim en büyük problemimiz değ ildir;  oma öyle bir  problemdir ki ,  bu 
adamı (Conson'u) perişan etmiştir.» 

Vaşington'un 31 Mart 1 968'de Viyetnam Demokratik Cumhuriyeti üze
rindeki bombardımanların  kısmen durdurulduğu hakkındaki açıklaması, 
Kuzey ve Güney Viyetnam yurtseverleri için çok büyük bir  başarıd ır. Bu 
olay, kentleri ve köyleri, köprüleri, hastaneleri, okulları ve tapınaklariyle 
bütün bir ülkeyi barbarca ve en yoğun şeki lde bombolomakla bir halkı 
dize getirme amacını güden düşüncenin, kesinl ikle haklı savaş yoluna 
g i rmiş bir  u lusun kurtuluş azmini asla kıramıyocağı gerçeğ ini yeter bir  
açıklı kla göstermiştir. 

Viyetnam Demokratik Cumhuriyetinin g i rişimi ve Conson'un 31 Mart 
gün lü  kararı, Paris'te, 1968 Mayısı nda, Hanoy ve Vaşington temsilcileri 
a rasında i ki l i  temasların başlamasına yol açtı. Bu resmi görüşmeler bütün 
dünyada hayl i ümitler uyandırd ı .  Ne var ki, Viyetnam halkına düpedüz 
tesl im olmayı dayatmaya ça lışan Birleşik Amerika hükümetin in i kiyüzlüğün
den ötürü bu görüşmelerde herhangi bir  i lerleme olmadı .  Amerikan diplo
masisin in Paris'teki manevraları ,  Demokratik Viyetnamın önemli b i r  kesimi 
üzerinde bombardımanların şiddetlendiri lmesi ve aynı zamanda Güney 
Viyetnamdaki saldırıda hunharl ık politikasının a labi ldiğine genişletilmesi 
ile atbaşı g idiyordu. Mi l letlerarası kamuoyu, Amerikanın Viyetnam yurt
severlerine çifte baskı yapmaya çalıştığ ın ı  görüyordu.  Ama Amerika bu 
taktikle umduğu boşarıyı sağ l ıyamadı. 

Kahraman Viyetnam halkı yeni b i r  zafer ka,zandı. 31 Ekim 1968 günü, 
Başkan Conson, Demokratik Viyetnam üzerindeki bombardımanların 
tamamen kesi ldiğini ,  Paris'te dörtlü görüşmelere razı olduğunu ve bu 
görüşmelere Mil l i  Kurtuluş Cephesi temsilcilerin in  de katı lmasını kabul 
ettiğ in i  i 1ôn etmek zorunda kaldı. 

Bu karardon sonra, Ameri ka'n ın,  Demokratik Viyetnama ve Güney 
Viyetnam Mi l l i  Kurtu luş Cephesine kend i şartların ı  dayatmaktan vazgeç
mesi, doğrudan doğruya Viyetnam problemi üzerinde ciddi görüşmelere 
gerçekten hazır olduğunu göstermesi beklenirdi .  Fakat hayli uzun bir  süre 
boyunca Vaşingtan bu yönde hiçbir konkre adım atmodı .  Görüşmelerin 
başlaması ertelensin diye i leri sürülen nice bahaneler üzerinde didişmekle 
vakit geçirildi. 

Oysa ono sebepler ortadayd ı :  Vaşington, yeni Başkanın görevine başla
masına kadar herhangi bir  karar olmak veya belirl i  bir adım atmak iste
miyordu. Sonra Amerikal ı lara tamamen bağ ıml ı  olon Saygon kukla yöne
ticilerin in beklenmedik  «isyan»ı başgösterdi .  Yon Saygon yönetici leri, 
Güney Viyetnam Mil l i  Kurtuluş Cephesinin temsil i sorunu çözü lmeden, 
Paris'e kendi  görüşmecilerin i  göndermiyeceklerini bildi rdi ler. Onların mak-
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sadı, Mi l l i  Kurtuluş Cephesinin başlıbaşına bir ta raf olarak görüşmelere 
kat ı lmasını önlemekti. 

Paris'te, Averel Hariman'ın başkanl ığ ındaki Amerikan heyeti ve Vaşing
ton hükümeti i le Saygon rej imi arasındaki «sürtüşmel er» hakkında az  şey 
yazı lmadı. Etrafta, hiç değilse, Paris'e temsilcileriyle galmiş olan Amerika
l ı ların «iyi» olduğu, görüşmelerin başlamasına gayret ettikleri, amma şu 
Saygon yönetici leri n in «kötü» olduğu ve bir sürü engeller çıkardıkları 
izlenimi uyand ı rı lmak isteniyordu. Ne var ki, başta Tiyö olmak üzere 
Güney Viyetnam yöneticileri ni n, Amerika'ya tabla tesl im olmuş bu kukla
ların, Amerika'daki alabi ldiğine güçlü efendilerin in  ve onların Güney 
Viyetnamdaki harp makinesini işletenlerin büyük destek ve teşviki olma
dan herhangi bir sabotaja g i rişebilecekleri düşünülemezdi. Netekim, 
«Vaşington Post»un yorumcusu Mürey Mardır  20 Ocak 1 969 günü şunları 
yazıyordu : «Eski devlet sekreteri Rask, Paris görüşmelerinden kayda değer 
bir şey beklemen in  doğru olmıyacağı kanısındaydı.» Eski Başkan Conson'un 
bi ldirdiğ i  g ibi, Güney Viyetnam'daki Amerikan kuvvetleri Başkomutanı 
general Kreytın B. Abrams Kuzey Viyetnam' ın bombalanmasına son veri l
mesini kabul etmiş olsa da, «Vaşington Post» yorumcusu Mardır' ın sözle
rine göre, Saygon'daki Amerikan askeri çevreleri, Paris'te hangi şekil 
altında olursa olsun görüşmelere g i riş i lmesine ve Viyetnam sorununun 
barış yoluyla çözülmesine kesin l ikle karşıydı lar. Ne olursa olsun, o rtada 
duran söz götürmez gerçek, 6 Kasım 1968'de başlaması gere ken dörtlü 
görüşmelerin, bu tarihten daha 10 hafta sonrasına kadar da başlıyama
m ış olmasıdı r. 

Saygon yöneticileri b ir  sürü saçma istekler i leri sürerek, Paris'e temsilci 
göndermemekte direndi ler. Onların bu kışkırtıcı tutumu şu nedenlere 
dayanıyordu : 

Birincisi, gerçeği yansıtan veriler ortada durup dururken, Güney Viyet
nam'daki Amerikan komutanlığı, Birleş ik  Amerika halkını Viyetnam'da bir  
askeri zafer kazanma olanağına «ikna» edebi leceğine hôlô inanıyordu. 
Pantagon, «reorganizasyon» işelerin in ve Saygon ordusunu yeni baştan 
si lôhlandırmanın geniş ölçüler aldığı ve bunun Viyetnam yurtseverlerine 
karşı g i riştikleri harpte artık (sonuç belirleyici deği lse bi le) önemli bir rol 
oynıyabi leceği kanısı ndaydı ve bu kanıyı yaymaya ça lış ıyordu .  Işte Say
gon'un artık «kesin .. ve «uzlaşmasız» bir davranışa geçtiği, «tam zafere .. 
kadar harbe devam etmeye hazır olduğu yolunda ortaya atı lan ve Ameri
kan komutanl ığ ı  i le önceden uyarlandığı kuşku götürmez olan açıklama
lar da yukarıda bel i rttiğimiz kanııarın ürünüdür. 

I ki ncisi, Saygon yöneticileri Mil l i  Kurtuluş Cephesi temsilci leriyle yuvar
lak masa etrafında karşı karşıya oturmaktan biraz korkuyorlar, z ira bu 
masadaki görüşmelerin dünya basını tarafından geniş ölçüde yansıtı ld ığın ı  
ve bu suretle Viyetnam probleminin çözülmesi konusunda Saygon'un olum
suz tutumunu bütün mi l letlerarası kamu oyunun olanca açıklığ ı  i le öğrene
ceğ in i  bi liyorlardı. Kaldı ki, artı k bütün dünyada, Saygon politikacı ların ın  
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Viyetnam halkının çıkarına değ i l, B irleşi k Amerika'nın ve Güney Viyetnam 
egemen çevrelerin in çıkarına çalıştıkları da bi l iniyordu. 

Nihayet, üçüncüsü de, Amerikan halkının önemli b i r  kısmı a rasında 
Viyetnam harbinden bezgin l i k  ve büyük bir yorgunluk hüküm sürüyordu. 
Birleşik Amerika yönetici çevrelerin in b irçok temsilcileri, onların yüksek 
yasama organları, Ameri ka'nın ümitsiz bir harp yürütmekte olduğunu ve 
bu yüzden Amerika'nın dünya işleri nde ön plônda rol oynama olanağın ın  
azald ığını  açıkça bel i rtmekten çekinmiyorlard ı .  öyle görülüyor k i ,  Saygon 
rej imi temsilcileri de, Pentagon'un yordımiyle Pari s  görüşmelerini sabote 
etmekle, Birleşik Amerika içinde Viyetnam probleminde barışçı çözüme 
ulaşma eğ i l imin in gelişmesini  bertaraf edebileceklerin i  tahmin ediyorlardı.  

Ve bütün bu plônlar, yine Viyetnam yurtseverlerin in  kahramanca savaşı, 
Demokratik Viyetnam ve Güney Viyetnam Mi l l i  Kurtuluş Cephesi temsil
cilerin in uyguladıkları kesin ve sert, fakat aynı zamanda esnek politika 
sayesinde suya düşürüldü. Dünya kamuoyunun tedi rg in l ik  ve öfkesini, 
Viyetnam'daki genel durumu gözönüne alan Vaşington, artık görüşmeleri 
kendisi de erteliyemez ve Saygon rej imi temsilcilerin in  sabote etmesine de 
göz yumamaz oldu. Ve n ihayet 25 Ocak günü, Pariste, Kleber sokağındaki 
Mil letlerarası Konferanslar Sa lonu'nda, dört taraf temsilci leri n in katı lma
siyle Viyetnam görüşmelerinin i lk oturumu açıldı. 

Hemen bel irtmeliyiz ki, Paris görüşmelerin in  ilk oturumu, Birleş ik  Ame
rika'nın yeni Başkanı Nikson'un görevine başlamasiyle aynı günlere ras
ladı. Ve bununla i lg i l i  olarak, Paris görüşmelerine katı lan Amerikan heye
tinde değ işikl ik yapıldı .  i l k  önce, Averel Hariman'ın yerine Henri Kabot 
Loc getiri ld i .  Kabot Loe Güney Viyetnam'da i ki defa elçi l ik  yapmış, sonra 
Birleşik Amerika'nın Birleşmiş Mil letler temsilcisi olmuş, son zamanlarda 
da Bonn elçi l iğ i ne atanmış bulunuyordu. 

Kabot Loe'un Saygon'da bulunduğu süreler içindeki faal iyeti, Paris 
görüşmelerin in başarı l ı  olmasını a rzu edenleri endişeyle düşündürse gerek
tir. Kendisi komünizme şiddetle karşı olmasiyle tanınmış bir d iplomat ve 
politikacıd ır. «Nyüzui k  .. dergisi 20 Ocak 1 969 günlü sayısında şunları belir
tiyordu : «Güney Viyetnamhlar Kabot Loe'un Amerikan heyeti başkanl ığına 
atanmasından memnunluk duyuyor ve bunu gizlemeye de lüzum görmü
yorlar. Onu belirli ölçüde "kendi adamları" saydıkları şüphesizdi r  . . .  Bu 
ülkede elçi göreviyle bulunduğu her i ki süre içinde, Kabot Loc, Saygon'un 
kuvvetli askeri çevreleriyle iyi i l işki ler kurdu.  1963 yı l ındaki darbe ile Baş
kan Ngo Din Diyem'i devirenleri sessizce onaylomaktan ve övmekten geri 
durmadı. 1 965 yı l ı nda Saygon'da tekrar görev a ld ıktan sonra da, Başbakan 
Nguen Kao Ki askeri rej iminin şahsan politik desteği kesildi .  O günlerde 
Loe'un barış görüşmeleri hakkındaki görüşü, Saygon'un şimdiki görüşünün 
tamamen aynı idi .  1 967 yıl ında Güney Viyetnam'dan ayrı lan ve daha 
sonra Bonn elçi l iğ ine atanan Loe, Viyetnam harbi hakkındaki kişisel teşhi
sini, bu harb in  barış görüşmeleri i le değil, komünistlerin askeri bakımdan 
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tedricen «yıpratı lması» suretiyle sona ereceği şek·linde ortaya koydu. Ve 
açıktan açığa "barışçı çözüm yolundaki çabaların gerekli sonuçları vere
ceğ ine dair hiçbir ümit yoktur" dedi.» 

Ortada endişe verici başka delil ler de var. Vaktiyle Saygon'da elçi yar
dımcı l ığı  yapmış ve geçenlerde politi k sorunlar devlet sekreterliği yardım
cı l ığına atanmış olan Aleksis Conson, 21 Ocak 1969 günü verdiği demeçte, 
kendisin in  yeni Başkan Nlkson'a Ameri ka'n ın  Güney Viyetnam politika
sında herhangi bir değişiklik yapılmasını salık vermiyeceğ ini söyledi .  
«Daha önceki Amerikan politikasının uygulanması»nı teklif edip etmiyeceği 
sorulunca da, «Bizim o memlekette izlediğimiz politi kanın kazanç getirdiği 
kanısındayım j bu politikan ın  doğru yönde geliştiğ ini tohmin ediyorum» 
cevabın ı  verdi. 

Aleksis Conson'un bu demeci, Güney Viyetnam'daki Amerikan kuwet
leri komutanı Abrams'ın ve Ameri kanın Saygon elçisi Bınker' in ,  22 Ocak 
tarihl i  .. Vaşington Post» gazetesi haberleri a rasında sözü edilen raporla
rı n ın bir yankısıdır. Bu raporun özü şu birkaç cümlededir :  «Güney Viyet
nam ordusunun artırı lması ve hayli geciki lmiş olsa da, Amerikan yardımlyle 
yeniden silôhlandı rı lması 30 Hazirana doğru tamamlanmış olacaktır. Işte 
o zaman Ameri ka'nın olanakları (ve taktik durum) yeniden değerlendirile
cektir.» Bu sözlerin anlamı nedir? Paris görüşmeleriyle' i lg isi açısından bu 
sözler ne anlam kazan ı r? Acaba Birleşik Amerika'da söz sahibi bazı çev
reler bu harpten hôlô zaferle çıkacaklarını ümit ediyorlar  da, h iç olmazsa 
30 Hazirana kadar Paris görüşmelerinde belIrli sonuçla ra vard ı rabi lecek 
adımlar atmaktan titizlikle kaçınmayı mı düşünüyorlar? Bu g ib i  tahmin
leri, 1 8  Ocak tarihl i  «Nüyork Tayms» gazetesinin, Saygon'daki Amerikan 
komutanl ığ ını  harbi sürdürmek istemekle doğrudan doğruya suçlıyon baş
yazısı da doğru lamaktadı r. Bu başyazıda özetle şöyle deniyor:  «Paris'te 
barışa doğru yeni yönelişe karşı, Saygon'daki bazı askeri yetki l i lerin öte
den beri bilinen sürünceme taktiğinde direndikleri gözden kaçmamakta
d ı r  . . .  Bu taşlaşmış iyimserler, askeri zafere dair  şişi ri lmiş ümitler yayarak 
sahteci l ik yapmaktadırlar. Amerikan askeri önderleri, daha geçenlerde, 
Güney Viyetnam si lôhl ı  kuwetlerin in bir s ıra hezimetten sonra güya belle
rini doğrulttukları ve ka rşı larındaki kuwetlerin ise savaş ruhunu sözümona 
yitirdikleri iddiasını i leri sürdüler . . .  I pl ikleri kaç keredi r pazara çıkan 
askeri zafer kôhinleri nin, yeniden gözlere duman perdesi çekip, memle
ketin dikkatini, Viyetnam'da barışa doğru biricik sağduyu yolundan, bugün 
Paris'ten geçmekte olan yoldan saptı rmalarına müsaade edi lmemel idir.» 

Viyetnam halkının kahramanca savaşı sayesinde, sosyalist devletlerin 
ve dünya kamuoyunun bu kahraman halka destek olmaları sayesinde, B ir
leşik Amerika'nın kendi içinde de bu kirli harbe karşı muhalefetin git
ti kçe artması sayesinde, şimdi Paris'te Viyetnam problemin in esası üze
rinde görüşmeler başlamış bulunmaktadı r. Bu görüşmeler, bir yandan 
iyiniyetli ve dünya barış ın ın sağ lam laştırı lmasından yana insanlarda büyük 
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ümitler uyandırmış, öte yandan da Vaşington ve Saygon'da yuvalanmış 
olup, Paris görüşmelerini her türlü olanak ve araçla suya düşürmeyi hedef 
edinmiş olan en ölümcül harp kuwetlerini çı lgına döndürmüştür. Şüphe 
yok ki, mi lletlerarası a landa, karşıt görüşlü bu iki taraf arasındaki çetin 
mücadele daha da devam edecektir. 

Zigmunt BRONAREK 
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ısrail'in tehlikeli davramşlara 

1969 yı l ının i lk  günlerinden itibaren, ısrail askeri çevreleri, saldırganl ık  
eylemlerinde, Yakın-Doğu durumunu alabi ldiğine gerginleştiren kesin b i r  
tırmanışa geçtiler. ısra i l  i le  Arap ü lkeleri a rasında, çok daha geniş b i r  
çatışmaya dökülme istidadı gösteren harp tehli kesi yeniden bütün i nsan
lığın başı üstünde dolaşmaya başladı .  

ısrai l  hava kuwetlerinin, Beyrut (Lübnan) mi l letlerarası sivil uçak ala
nında 1968 yıl ı  Ara l ı k  ayı sonunda yaptıkları alçakça hücum, saldırgan
Iıkta yeni tırmanışın başlangıcı oldu .  Telôviv resmi çevrelerin in  de itiraf 
ettiğ i  gibi ,  bu saldırı , ısrail Bakanlar Kurulunun Eşkol'ün başkanlığ ında 
yapı lan özel bir  toplantısında a lınan kara r  gereğince uygu landı. Bir 
.. misi l leme», bir  «ceza» maskesi a ltında yapılan ve dünya kamuoyunda 
büyük tepkiler uyandıran bu saldırı, Hazira n  harbinden beri Arap ülkele
rine karşı en ciddi ve tehlikeli provakasyonu teşkil ediyordu. 

ısrai l  stratej i ustaları, l'Jrdün ve Lübnan'ı  Arap memleketleri zinciri nde 
.. zayıf halkalar» sayıyorlar.  Bundan ötürü, Telôviv'de, bu i ki memleketi, 
ısrai l ' le, 1967 Hazi ranındon sonraki durum temeli üzerinde boşabaş an laş
malar i mzalamak zorunda bırakmak, onları izole etmek ve bu suretle 
Arap ü lkeleri nin dayanışmasını balta lomak, Lübnan ve l'Jrdün içinde aşırı 
g erici kuwetlerin durumunu sağlamlaşt ırmak ve nihayet l'Jrdün ve Lübnan'ı 
Kahire ve Şam a nti-emperya l ist rejimierinden koparmak yolunda deneme
lere g i rişil iyor. Beyrut hava o lanına yapı lan hücum, ısrail yönetici çevre
lerin in l'Jrdün ve Lübnan'a yapageldikleri baskın ın  b i r  parçası ve deva
mıdır. 

ısrai l  Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Sekreteri Meyr Vi/ner, 
, pa rlômentoda söz o larak, Beyrut hava olanına yapı lan hücumu bir macera 
saldırıs ı  olarak niteledi ve bunun Yakın -Doğu'da barışın kurulmasına 
engel teşkil eden bir  eylem olduğunu belirtti. Vilner özetle şunları söyledi : 
.. Lübnan'a yapı lan bu saldı rın ın, bölgemizde son zamanlarda hasıl olan 
durumdan, mevcut bunalımı politik tedbirlerle gidermek suretiyle b i r  çıkış 
yolu bulmak için harcanan mi l letlerarası ısrarlı çabaları en ciddi şekilde 
baltaladığı apaçık ortada deği l  midir? Sa ldır ının bu çabalara ve bizzat 
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ısra i l'e alabi ld iğ ine zararlar verdiğini  kim ve hangi cesaretle i nkôr ede
bi l i r? .. 

Şunu da önemle kaydetmeliyiz ki, Beyrut hava a lanına karşı ısrail hücumu 
izole ve başlıbaşına b i r  olay olarak  e le a l ınamaz. ısra i l  hükümeti, komşu 
Arap ü lkelerin in  gerek askeri, gerekse sivi l n ice hedeflerine uzun zaman
dır karadan ve havadan defalarca saldırmışt ır. Bu arada, Birleş i k  Arap 
Cumhuriyeti n in ve diğer bi rçok Arap ü lkelerinin,  Birleşmiş Mi l letler Güven
l i k  Konseyi tarafından 1967 yı l ı nda al ınan kararı yerine g eti rerek mevcut 
bunal ımın politi k yoldan çözümüne yardıma hazır olduklarını bi ldirme
lerine de kulak asmamıştır. B i l indiği g i bi, söz konusu Güvenl ik Konseyi 
kararı, ısra i l  askeri kuvvetlerin in  işga l  ettikleri bölgelerden geri çekilme
lerin i, Israif i le Arap ü lkeleri a rasındaki harp hal ine son veri lmesini, onun 
kabul ve garanti edilen sınırlar  çerçevesi içinde egemen olarak  varolma 
hakkın ın tan ınmasını öngörmektedir. 

Provokasyonlarda tırmanma 

ısra i l  resmi temsilci leri ve yığınsal enformasyon araçları, Birleş ik  Arap 
Cumhuriyetine, Ordün'e ve Lübnan'a karşı g i rişi len askeri saldırı ları, Arap
ların seferi harekôtına b i r  karşı l ı k  olara k  sunmak ve kabul ettirmek istiyor
lar. Son zamanlarda ardarda yaptıkları saldırı ların ve bu cümleden olarak 
Beyrut hava a lanına hücumun nedenini açıklarken, Teldviv sözcüleri, bunun 
Arap mukavemet hareketine bir  .. misi l leme .. , b i r  «ceza .. o lduğunu i leri 
sürüyorlar. Fakat saldırgan amaçlara h izmet eden, ısra i l ordusunun 1967 
Haziran ındaki harpte g i rdiğ i  bölgelerde devam eden işgal ve i lhakların  
sebep olduğu yurtseverce mukavemet hareketine karşı yöneltilen bu saldı
rı ları «ceza .. diye n itelemeye kalkışmak ciddiyetle bağdaşır şey midir? 

ısra i l  yönetici çevreleri, daha bu devletin 1 948 yı l ında doğuşundan iti
baren toprak istekleri i leri sürmekle işe başladı lar. ısra i l  siyonist önder
leri gözlerini Ordün ı rmağı batısından, Gazze bölgesinden ve Suriye'n in  
Golan sırtlarından h iç  ayırmamışlardır. Ve öyle görülüyor ki, Arap ü lke
lerine karşı saldırı başlayınca, onların ası l  hedefi bu ard niyetlerini ger
çekleştiimek olmuştur. ısra i l  mi litaristleri, 1967 Haziran harbin in bütün 
gan imetIerini elde tutmak ve Arapları şimdiki «statüko»yu tanımaya zor
lıyorak aşağı layıcı şartlarıo bir  barış anlaşması i mzalamaya mecbur etmek 
istedi klerini g izlemiyorlar. ısrai l ' in  Birleşmiş Mi l letlere sunduğu program 
deklôrasyonunda da bu politika ağır  basmaktadır. Dışişleri Bakanı Aba 
Eban tarafından teklif edilen ve problemi n güya barışçı çözümünü öngören 
bu plônın özü şu p rensiplerden ibarettir :  

1 .  Yakın-Doğu'da ısrai l ' in g i riştiği saldırı harbi  sonucunda meydana 
gelen anormal ve adaletsiz durumun i nkôrı. 
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2. BM Güvenlik Konseyi'nin 22 Kasım 1 967 günlü kararında yer alan 
istekleri yerine getirmekten kaçınmak ve Arap ü lkeleriyle d irekt görüş
meler yapılmasında i natla d i renmek. 

3. ısrai l ' i  işga l  etmiş olduğu topraklardan askerlerini geri çekmeye mec
bur tutan Birleşmiş Mi l letler kararın ı  tanımamak. 

4. Toprak kazanımların ın  üstüne oturmak ;  Fi listin'deki Arap halkının 
kanuni haklarını tanımayı reddetmek. 

5. ısrail yönetici çevrelerinin, emperya lizm i le danışıkl ı  olarak izledik
leri .. kuvvete başvurma» politikası ve artık 20 yı ld ır  Arap halkların ın  men
faatlerini hiçe sayma politikası yüzünden Yakın-Doğu'da meydana gelen 
durumdan sorumlu oldukların ı  kabule yanaşmamak • . •  

Bu tutumun, mi l letlerarası hukuk ve Birleşmiş Mi l /etler yasasın ın temel 
prensipleriyle çeliştiği apaçık ortadadır. Bu, halklara karşı düpedüz kış
kırtıc ı l ıkt ır ve bundan ötürü barışa zerre kadar hizmet edemez. 

ısra i l  yönetimi, Arap topra klarını i lhakı ebed ileştirmek emel/erinden 
vazgeçmiyeceğ in i  hiçbir zaman g izlemiş deği ld i r. Hele son zamanlarda 
bu pervasızl ığı daha da artmıştır. Bu maksatıadır  ki, ı sra i l, işgal  ettiği 
topra kların özel l ikle demografik karakterin i  değiştirmeye, yani Arap ahal iyi 
bura lardaki evlerini terketmeye, IJrdün ı rmağı doğusuna göçmeye zorla
yıp, işgal  statüsünü koruyarak bu topraklarda Musevi lerin yerleştiği yeni 
yeni köy ve kentler meydana geti rmeye çalışmaktadır. 

ısra i l  aşırı ları ,  bu ü lke halkını ,  şimdi deği lse eğer, birkaç ay sonra, bi r 
veya birkaç yı l  sonra, yeni bir  seri harp operasyonuna g i rişmenin  kaçın ı l 
maz olduğuna ikna etmek çabasındadıriar. isra i l  s i lahl ı  kuvvetleri baş
komutanı Hayim Bor Lev' in sözlerine göre, Yakın-Doğuda barış olanakları 
henüz çok uzaktır. Boşkomutan bu durumun nedenini  açı klamak isterken, 
taraflardan birin in, meseleye, diğer tarafın i leri sürdüğü tekliflerden çok 
farklı şeki lde yonaşara k  kendine göre b i r  çözüm isted iğini  ve bu farklarlo 
görüş ayrı l ı kla rın ın  derin l iğ i yüzünden a ralarında a n laşmaya varı lmasın ın  
imkansız göründüğünü söylemiştir. Meseleye ne yandan bakarsak bakalım, 
bu durumda yeni b i r  harp tehli kesi, Telaviv mi l itaristleri ve onların emper
yalist koruyucuları tarafı ndan yaratı lmaktad ı r. Ama ısra i l  yönetici çevre
lerin in  BM Güvenl i k  Konseyi kararı nı yerine getirmeyi i natla reddetmeleri 
karşısında mi l letlerarası kamuoyunda a levlenen öfke, işgal a ltı�daki Arap 
toprakla rında halk mukavemet hareketin in gel işmesi, başta Sovyetle r  
Birliğ i olmak üzere bütün barışçı kuvvetlerin Yakın-Doğu bunal ımına adi l  
b ir  çözüm sağlanması yolundaki ısrarlı g i riş imleri, ısra i l ' in  kendi içinde 
Eşkol hükümetin in  izlediği politikadan duyulan end işe ve hoşnutsuzluğun 
gittikçe daha geniş kamuoyu çevrelerin i  kapsaması ısrail hükümeti üze
rinde büyük b i r  baskı yapmaktadır ve bu baskı isra i l  «atmaca lar»ın ın  bütün 
ümitlerini sonuçsuz b ıra kabi l i r. 
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Skrentın'ın misyonu 

Yakın-Ooğu'da Amerikan pozisyonunun zayıflaması ve bunun ısra i l  sal
d ı rıs ın ın Yaşington tarafından desteklenmesinden i leri geldiğin in bi l in
mesi ,  B irleşik Amerika'n ın yeni Başkanı Nikson'u, Pensi lvanya eyaleti eski 
val is i  Skrentın'ı özel elçi olara k  bu bölgeye göndermek zorunda b ıraktı. 
Gayet tabi idir ki, Beyaz Saray'dan Conson'un çıkması ve yerine Nikson'un 
g i rmesi, Birleşi k Ameri ka'n ın global stratej isini değiştirmiş deği ld i r. Fakat, 
Amerika'nın özel l ikle Yakın-Doğu politikasının son yı l larda büyük başarı
sızl ıkiara uğradığı gözönünde tutulursa, şimdi bu politikada bazı yeni 
taktik yöntem ve tutumlarla karşı laşmamız sürpriz olmaz. 

Skrentı n' ın bu misyonunda yükümlendiği esas ödevin, Yakın-Doğudaki 
bunal ıma «Amerikan usulü», yani Birleşik Amerikanın çıkarları na uygun  
ve ona  önemli avantaj lar sağlıyacak b i r  çözüm şekli bulmak olduğu şüphe
sizdir. 

Bu misyonun amacı ise, aynı zamanda Arap ü lkelerindeki Amerikan 
«dostlar»ına destek olmak ve onların, Araplarca Amerikan pol itikasına 
karşı düşmanca davranı lmasın ın  doğru olmıyacağı yolundaki iddialarını 
takviye etmektir. Bu iddiaların  dayanağı da «aksi takdirde Ameri ka'n ın  
ısrai l'e daha ziyadE: destek olacağı, bunun böyle olmaması iç in  de Vaşing
ton'la dost geçinme yolu aranması gerektiğ i»  şeklinde bir gerekçedi r. 

Bu stratej in in sahipleri, Skrentın' ın misyonunun aşağıdaki hususlara 
yardım etmesi gerektiğ i  düşüncesindeydi ler:  

1 .  Amerikan emperyalizmini ve onun Yakın-Doğu i le i lg i l i  plônlarını 
kesinl ikle açığa vuran Arap i lerici çevrelerine karşı mücadelenin şiddet
lendirilmesi. 

2. Arap ülkelerin in  Sovyetler Birl iği i le dostluğunda ikircimler yaratı l 
ması ,  a ra ları nda özel l ikle Sovyetler Birliğ i 'n in askeri ve ekonomik yard ımı  
ve politik desteği konusunda bağların ve işbirl iğ in in  artırı lması eği l im
lerine karşıkonması için her fırsatın kul lanı lması. 

3. Yakın-Doğu'da 1967 Haziran ına kadarki durumun tamamiyle yeni len
mesine imkôn olmadığı görüşünün yayı lması (Yani Arapların, gelecekte 
bunal ımın Amerikan «hayı rseverl iği» i le g iderilmesi yolunda atı labilecek 
adımlara şimdiden ortam hazırlamak üzere, Birleşik Amerika'n ın teklif 
ettiğ i  kısmi çözümü ôdeta kabul etmek zorunda oldukları havasın ın yara
t ı lması.) 

Bir başka deyişle, Skrentın' ın misyonu ile güdülen hedef, Yakın-Doğu'da 
i lerici rej imieri zayıflatmak ve orada gericilerin mevzi leri ni kuvvetlendir
mek, bu bölgede emperyalist plônların ın  gerçekleştirilmesi için ortam ve 
buna elverişli b i r  hava yaratmak, Arapları, teslimiyet de dahi l  olmak 
üzere, emperyal istlerin çıkarlarına uygun önemli  fedakôrlıklara zorlamak, 
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Fil istin sorunu için ısra i l  yönetici çevrelerin in  iddiaları na uygun  ve bura 
Arap halkının hakların ı  ve emellerin i  hiçe sayan bir  çözüm şekl in i  dayat
maktır. 

Tereyağı yerine bomba 

ısra i l  yönetici çevreleri Iıarp istemediklerin i  söyleseler de, memleket g it
ti kçe artan bir Iıızla mi l itarize edi lmektedir. Bu y ı l ın  Ocak ayı başında 
ısrai l  parlamentosuna sunulan 1 969-70 bütçe tasarısı üzerinde bir konuşma 
yapan Ma liye Bakanı, bu bütçenin Iıarcamalar kısmiyle i lg i l i  olarak 
şunları söylemiştir :  .. önümüzdeki mal i  yı l  bütçesi de, geçen yı ldaki g ibi ,  
b ir  askeri bütçedir. Bu kaçın ı lmazd ı r. Görü ldüğü g ibi, birçok kısıtlama lara 
gidi lmiş, güvenliği sağlama Iıarcamalarına biri nci planda yer veri lmiştir. 
Biz bütçenin bütün diğer kalemlerine ancak artanı  ayı rabi l i riz.» Yeni büt
çede yer alan kredi lerin toplamı 7,850 mi lyon ısra i l  l i rasını bulmaktadır. 
Bu geçen yı l ın  6,362 mi lyon l ira tutarı ndaki harcama ları ndan yüzde 23 faz
ladır. Ma liye Bakanın ın sözlerine göre, .. memleketin g üvenl iğ i  uğrundaki 
masraflar, dolaylı ve dolaysız vergi lerden elde edilen devlet gel irlerinin 
3/4 ünü yutmaktadır» ve bütçe giderlerin in  yüzde 37'si .. güvenliğ i n  sağlan
masına» ve diğer bazı özel işlere ayrılocaktır. 

Yeni bütçenin ısra i l  emekçilerine dalıa ağ ı r  bir yük olacağı  şüplıesizdir. 
Ma liye Bakanı,  vergi lerin geçen yıla nazaran yüzde 17 oranında artaca
ğ ın ı  ve böylel ikle ısra i l  tarilıinde görülmemiş bir düzeye çıkacağın ı  söyle
miştir. Fiyatların yükselmesine rağmen, iş ücretleri nde her Iıangi bir 
değişme olmıyacaktır. 

ısra i l  Başbakanı Eşkol, 30 Eylül 1 968 günü verdiği demeçte «Istai l in atom 
bombası yapabileceğ ini» de i lan etmişti. Bu söz hem ısrail'de. Iıem de 
bütün dünyada büyük tepki ler uyandırd ı .  Zira, Eşkol, bundan ötürü kendi 
hükümetin in atom si lahların ın  yayı lmasını yasaklıyan anlaşmayı imza la
makta acele etmemesi gerektiğ in i  sözlerine ilave etmişti. öte yandan, 
Batı ve özellikle Amerikan kaynakları da, ısrai l ' in en geç bir  y ı l  içinde 
atom bombası yapaHiecek yeteneklere sahip olduğu kanısına sahip 
bulundukların ı  söylemeye devam etmektedi rler. Bu kaynaklara göre, ısrai l ,  
yığınsal yoketme s i lah ı  yapmak iç in gerekli malzeme ve a raçlara artık 
sahiptir. Bu bi ldiri ler su ka ldırsa da kald ı rmasa da, gerçek ortadadır:  
isra i l  Başbakanı ,  Telaviv yöneticilerin in  atom bombasına el atmak iste
diklerini itiraf etmiştir. Bu durumda artık ısrai l in  atom si lahların ın  yayıl
masını yasaklıyan anlaşmayı imzalamaya neden yanaşmad ığın ı  sormak 
yersizdir. Onlar Isra i l i  .. Atom Klübü»nde görmek istemektedirier. 

ısra i l  mi l itaristıerin in  Arap ü lkeleri üzerindeki askeri baskıla rı ve ısrai l ' in  
bir gün atom bombasını da ele alacağı Iıususunda dünya kamu oyunu 
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psikolojik hazırlama çabaları, Yakın-Doğuda barış sağlanması yolundaki 
çal ışmalara zerre kadar yard ım etmedikten başka, bu bölgede yeni b ir  
patlama tehlikesini de artırmaktadır. 

Sovyet görüşü barışa hizmet etmektedir 

Barışsever güçlerin Yakın-Doğuda gerg infiğe son verme çabalarına Sov
yetler Birliği büyük bir  katkıda bulunmaktadır. Sovyetler Birliği, Birleşmiş 
Mi l letler Güvenlik Konseyinin daha 1 967 yı l ında aldığı  kararın uygulan
masında kesinli kle ısra r  etmektedir. Bu kararın  başlıca isteklerinden biri, 
bütün ısrai l  işgal kuwetlerinin, gaspettikleri Arap topraklarından kayıtsız
şartsız çeki lmeleridir. Bu y ı l ın  Ocak ayında, Sovyetler B i rl iği Bakanlar 
Kurulu Başkanı A. N. Kosigin, Japon .. Mayniti» gazetesi muhabirinin soru
ları na cevap verirken de, Yakın-Doğu bunal ımın ın ısrai l  tarafından gi ri
şilen saldırın ın  ürünü olduğunu bir daha belirtmiştir. 

Yakın-Doğu'da sürekli ve ôdi l  bir barışa u laşı lması yolundaki Sovyet 
çabaları ,  mil letlerarası kamu oyunun daimi olarak dikkat merkezindedir. 
Birleşmiş Mi l letler Güvenl ik Konseyinin 1967 Kasım ayında aldığı  kararın 
tam ve etkin olara k  uygu lanması suretiyle Yakın-Doğu probleminin çözümü 
için dört büyük devletin aktif yardımda bulunmaları şeklinde özetliye
bi leceğimiz görüş de olumlu yankılar uyandı rmıştır. 

Yakın-Doğudaki derin  buna l ımın giderilmesi için Sovyetler Birl iği 'nin 
teklif ettiği  ve dünya basın ın ın da önemle üzerinde durduğu tedbi rler, 
şüphe yok ki, ancak bütün i lgi l i  tarafların iyi niyet göstermeleri ve elbir
l iği  etmeleriyle hayata geçi ri lebil ir ve bu bölgedeki si lôh sesleri susturu
larak, harbin hôlô kül bağlamamış ateşi tamamen söndürü lebi l i r. «Herald 
Tribün» gazetesinin de 10 Ocak 1969'da yazdığ ı  g ibi ,  yüksek katlardaki 
bazı Batı diplomatları bile .. Sovyet teklifleri nin Yakın-Doğu a nlaşmaz
l ığ ın ı  barışçı bir çözüme u laştı rmaya yol açabileceğini» itiraf etmekte
dirler. 

ısra i l  resmi çevrelerine gelince, onlar, Arap topraklarından işgal kuwet
lerini çıkarma larına değğin her karara ve BM Güven l ik  Konseyi kararının 
uygu lanmasına karşı cephe olmaktadı rlar. Bu arada ısrai l  halkı harp his
terisi çalkantıları içinde yorulmuştur ve istikrar özlemi içindedir. Bu halk, 
Sovyet tekliflerinin barış ve g üvenl ik yararına ve ısrai l  de dahil ,  bütün 
Yakın-Doğu halkların ın  çıkarlarına uygun olduğunu gittikçe daha iyi 
anlamaktadır. 

Sovyetler Birliğ inin Yakın-Doğu politikası, emperya list çevreleri n saldır
ganl ık  plônların ın  suya düşürülmesine ve gerici kuwetlerin entri kaların ın 
bütün içyüzü i le açığa vurulmasına yardım etmektedir. Sovyet görüş ve 
tutumu, Yakın-Doğu probleminin en çabuk çözümünü hedef tutmaktadır. 
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ısra i l  Komünist Partis inin ve ülkenin bütün barışsever kuvvetlerinin kanı
sına göre. Yakın-Doğu problemlerin in çözümü hakkındaki Sovyet teklif
lerinin kabulü. bütün insanlığa daha büyük ölçüde b i r  si ıahlı çatışma 
tehlikesini bertaraf etme olanağın ı  verecek. yeryüzünün bu bölgesinde 
durumun normalleştiri lmesi için iyi bir temel hizmeti görecektir. 

Saliba HAMIS 
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Baskıya ve demokratlarin kovuşturolmasına karşı 

Protesto. Protesto. Protesto ! 

Kapital in  hükmettiğ i  memleketlerde ilerici kuwetlere daimi baskı yapı l
maktadır. Hatta, sözüm ona «parlamenter demokrasi»leri n i  s ık  s ık reklam 
eden burjuva devletlerinde bile i lerici fikirleri savunan, sosyal adalet 
isteyen,  kapitolist sömürücülüğünün yokedi lmesinden yana olan ve atom 
harbi hazırl ıklarına karşı koyan ları kovuşturan bir politika izlenmektedir. 
Bu politika burjuva kanunlarına da uydurulsa, açık terör ve işkencelerle 
de yürütüise gericidir. 

Burjuva propagandası, kapitalist toplumdaki «demokrasiyi .. , .. i nsansever
l iği>. g uya herkese hür düşünme ve siyasi faaliyet hakkı tanıyan bir demok
rasi gibi göstermek içi n her gün tonlarca kağıt  ve mürekkep harcamakta
dır . .. S ın ıf savaş ın ın  ortadan ka lkmakta olduğu», .. ulusal menfaatlerin 
a henkleştiri ldiği>. gibi  uydurmalar yayıyorlar orta l ığa. Oysa, insanseverl ik, 
demokrasi ve toplumdaki bütün zümreler arasında ahenkli işbirliği, hiçbir 
zaman sömürücülerin, emperya listlerin çıkarlarını koruyan devletlere özgü 
bir iş olmamıştı r ve olamaz da. Kapital lerin i  korumak, hakimiyetierin i  
sağlam laştırmak gerekince, onlar, en ağ ı r  zulüm ve  baskı yoluna giderler. 

Emperyalizm, halkların egemenl ik, sosyal ve ekonomik ilerleme gayret
lerini boğmaya ça lışıyor. Vatandaşların zaten az olan demokratik hakların ı  
açıkça çiğnemek, kaba kuwetle devrimci hareketi bastırmak iç in  askeri 
hükümet darbeleri tertipliyor, aşırı gericileri iktidara geti riyor. 

Politik nedenlerle yapı lan baskı lar, kovuşturmalar, ci nayetler burjuva 
adaletin in  soysuzlaştığ ın ı  gösteriyor. 

Endonezya, I ran, Yunanistan, Kolumbiya ve diğer bazı ülkelerde siyasi 
muhalifleri susturmak için gizli askeri mahkemeler kurmak adet oldu. 
Onlar komünistleri, parti faaliyetlerini .. tehl ikel i  bir  suç» niteliğinde gös
tererek ölüm cezasına, ağır hapis cezasına çarptırıyorlar. 

Bu iğrenç hareketlere boyun eğmemeliyiz. Devrimcilerin, demokratların 
emperyalistler ve ajanları ta rafından kovuşturulmalarına, en tabii insa n  
hakların ın  gerçekleşti rilmesini tehlikeye düşüren gerici rej imietin barbarca 
tutumlarına karşı mücadele etmek namuslu insanların borcudur. 

Dergimiz, emperya l izmin işlediği suçla ra karşı p rotesto seslerin in  daha 
da yükselmesi için çaba göstermektedir. Yayınladığımız  yazılarda emper-
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ya lizmin ve uşakla rı n ın  cinayetleri açığa vurulmakta, i lerici halklararası 
kamu oyunun, hapislere atılan, kovuşturulan komünist ve demokratlarla 
olan dayanışmaları di le geti ri lmektedir. Komünizm savaşın ın  kahraman
ları  ve halkların ın  mutlu luğu için ağır  işkencelere katlanarak savaşan mert 
ve yı lmaz yurtseverler hakkında dergimiz bundan böyle de s ırasiyle yazı lar 
yayınlayacaktır. 

Terör yurtseverleri dize getirernez 

«Binbir ada ülkesi .. Endonezya üzerine en gaddar terör ve kuduzca 
baskıların kara bulutları çökmüştür. 30 Eylül 1965 olayIC:ırından beri üç 
yıldan fazla bir zaman geçti. Sağcı gerici g üderin açtıkları azg ın  anti
komünist kampanyası durmuş deği ldir. Aldığı kurbanların sayısı artıyor. 
Yurttları nı hür ve gelişen bir memleket olara k  görmek isteyen ilerici insan
lara zulüm edil iyar. 

Dünya basın ında da görüldüğü gibi, kana susamış ceııatlar yüz binlerce 
komünist öldürmüşler ve anla rla i l işkilerinden kuşkul landıkları gençleri, 
üniversitelileri, kadın, köylü ve işçileri, kültürel ve başka milli örgütlerin 
üyelerini yok etmişlerdir. 

Endonezya Komünist Partisi önderlerinden Aydit, lukman ve Möto yol
daşlar mahkeme kararı olmadan idam edilmişlerdir. Geçen yaz Endonezya 
idarecileri, Doğu Cava'da Güney Biitar bölgesinde «Trisula .. adın ı  ver
dikleri polis harekatı s ırasında EKP Merkez Komitesi Politbüro üyelerinden 
Hutapea yoldaşın öldürüldüğünü bi ldirmişlerdir. Geçen yıl Ekim ayı son
larına doğru yeni bir cinayet daha işlemişlerdir. Dünya kamu oyunun 
protestolarına rağmen, EKP'sinin tanınmış yönetici lerinden, Merkez Komi
tesi Politbüro üyelerinden Nöno Sudisman ve arkadaşları, Cakarta (Mer
kezi Cava) parti örgütü başkan ı  Virö Martono, asılsız suçlamalarla, kur
şuna dizilmişlerdir. 

Endonezya'n ın şimdiki idarecileri tarafından veri len haberlere göre, 
1 00 binden fazla komünist ve yurtsever, öldürücü koşullar içinde hapis
lerde, toplama kamplarında tutulmaktadır. Parti işlerinde ça lışan ve artık 
i I Iegal faal iyet alanına geçen arkadaşların ı  ele vermeleri için kandi lerine 
görülmedik işkenceler yapı lmaktadır. Birçokları g rup halinde ve gayet 
gizli yollardan tenha yerlere götürülerek barbarca yok edilmektedir. Nazi
lerin vahşetini hatırlatan bu kitlevi öldürmelerden sonra, toplama komplo
rın ın  şefieri, bunların  kaçış anında vuru lduklarına dair raporlar vermekte
d i rier. Merkezi ve Batı Cava idarecileri ise, hapsedilen yurtseverlerin 
imhasını «yiyecek yetersizliği .. i le haklı göstermeye ça lışıyorlar. Pek çok 
mahpus açlık ve zındanlardaki gayet kötü sağl ık  şartları yüzünden mey
dana gelen salg ın  hastal ı klarından kı rı lmaktadır. 
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Endonezya'da zorbalıkla i ktida'
n ele geçiren generaller güruhunun 

elebaşı ları iç politikada gene,I hatların ın  Komünist partisini ve kadroların ı  
tamamiyle yok etme olduğunu açı kça i lôn etmektedirler. B u  güruhun 
yöneticisi Suharto, yı lbaşı demecinde, «Siyasi durumun istikrara kavuş
ması için EKP kal ıntı ları n ı n  yok edi lmesi şarttır» demiştir. 

Şehi rlerde polis ajanları, gerici rej imin «tehl ikeli .. saydığı  herkesi izleyip 
hapse atıyorlar. Köy bölgelerinde ise askeri ceza müfrezeleri dolaşıyor. 
Bunlar i lerici eği l iml i  köylü leri zorluyor, cungul larda «temizleme hareketi .. 
yaparak, ormanıara s ığınan yurtseverleri ele geçi rmeye ça l ışıyorlar. 

Fakat bu korkunç terör Suharto ve etrafındakileri n arzu ladıkları «istik
rara .. hiç de hizmet etmiyor. 

Baskı lar bütün halk yığınların ın, bütün i lerici Endonezyal ı ların, orta 
çağların barbarlığ ın ı  b ir  devlet politikası hal ine getiren rejime karşı 
nefretin i ' a rtı rıyor. Yurtseverlerin d i renişme hareketi g ittikçe genişl iyor. 
Son zamanlarda bu hareket silôhlı bir savaş şeklini a lmıştır. Memleketin 
çeşitli bölgelerinde geri l lalar meydana gel iyor. Komünistlerin gizli yu rt
severlik eylemleri, hele cungulların aşılması güç yerlerine yakın köylerde, 
gerici Endonezya ve Amerikan basın ın ın itiraf ettiği g ibi ,  Suharto rej imine 
çok büyük güçlükler yaratıyor. Bir çok eyalette, bi lhasse Doğu Cava'da 
geril lôcı l - r  ceza müfrezeleriyle çetin savaşlar yürüterek onları büyük 
kayıplara uğratıyorla r. Batı basını, resmi Cakarta kaynaklarına dayana
rak, Endonezya komünistlerinin mevzi lerini geri a lmak için canla başla 
çalıştıkların ı ,  g izli ve etki l i  i l legal faal iyet teşkilôtlandı rmaya uğraştı kları n ı  
bi ldiriyor. Bu yı l ın  Ocak ayında «Frans pres» ajansı 200 b in  aktif komü
n istin Endonezya'da hôlô faal iyette bulunduklarını bi ldirmiştir. Komü
n istler, işçilerden, köylülerden ve i lerici aydınlardan geniş ölçüde destek 
görmektedir. Hattô diktatör askeri rej imin en çok g üvendiği, dayandığı 
orduda bi le i lerici görüşler ve komünistlerin etkisi yok edi lememiştir. 
Endonezya basın ın ın  ve batı l ı  gazetelerin de üzerinde durdukları, ordu 
mensupları arasında yapı lan sık sık «temizlemeler» bunu açıkça göster
mektedir. Idareci genera l ler güruhuna ayak uyduracakları ndan şüphe 
edilen subaylar rütbeleri al ı narak  ordudışı edilmektedirler. 

General ler güruhunun g üttüğü politi kaya karşı duyulan memnuniyet
sizliği, bu politi kanın Endonezya emekçilerin in elde etti kleri sosyal ve 
i ktisadi kazançları yok etmeye ça lışması, tabii zengin l ikleri bol olan bu 
ü lkeyi Batı l ı  monopollerin, başlıca Amerikan monopollerin in  sömürü sahası 
haline getirmeye uğraşması bu memnuniyetsizliği gittikçe artırmaktadır. 
1966 yı l ın ın ortalarından beri Endonezya rej imi petrol araştırma ve üretimi 
için 22 anlaşma imzalamıştı r  ki, bunlardan on altısı ABD monopoleriyle 
veya Amerikan sermayesinin ağır bastığı kumpanyalarla yapı lmıştır. Endo
nezya'n ın ekonomisinde yabancı sermayenin hôkimiyetine elverişli koşul
lar yaratı ld ığın ı ,  Cakarta'da iktidarın mali yard ım için emperya l ist ü lke
lere başvurduğunu, komünistlerin, demokratla rın, ilerici vatandaşların 
gaddarca kovuşturu lmaları n ın bütün bunlarla sıkı sı kıya i lgis i  olduğunu 
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belirtmek gerekir. Endonezya yurtseverlerin in  kaniyle sadece cel lôtla rın 
elleri değ i l, aynı zamanda Suharto güruhunun memleketin egemenl iğini  
satarak a ld ıkları dolarlar, sterling ler, goldeniler de boyanmıştır. 

Gericiler her ne kadar kudururlarsa kudursunlar, komünistlere ve d iğer 
demokratlara ne kadar ağır baskı yapalarsa yapsınlar, Endonezya hal
kın ın özgürlük, sosya lizm ve yurtlarının egemenliği uğrunda yürüttükleri 
savaşı önl iyemeyeceklerdir. Bütün i lerici i nsan l ık  Endonezya yurtsever
lerinden yanadı r. Onlar, en büyük Doğu ü lkelerinden biri olan Endo
nezya'yı emperyalistıere yoranmak için kana boyayan ları, oranın halkını 
orta çağ barbarl ığına sürükleyenleri şiddetle suçlamaktadı rlar. 1 968 yı l ı  
Kasım ayında Budapeşte'de toplanan Komünist ve Işçi Partileri Halklara
rası Danışma Toplantısı Hazırl ık Komitesine katı lan 67 komünist ve işçi 
partis in in temsilcileri cel lôtların vahşice hareketlerini ıônetlediler. Oy bir
l iğ iyle kabul ettikleri deklarasyonda, Endonezya'da komünistlerin ve diğer 
yurtseverlerin hayatların ı  kurtarma çağrısında bulundular. 

Deklarasyonda şöyle deniyor :  "Yetsin  dökü len kanla r !  Yeni kurbanlar 
veri lmesine meydan veri lmemeli .  Biz Endonezya komünist ve demokrat
larından yana olduğumuzu bi ldiriyoruz. Kendi ü lkelerimiz halkların ın ira
desini dile getirerek haykırıyoruz : terör durdurulmalı ve siyasi makumlar 
serbest b ırakı lmal ıd ı r !., 

Bütün ü lkelerin komün istlerin Endonezya l ı  kardeşlerinden yanadı r. Onlar, 
ne işkencelerin, ne de idamların Endonezya yurtseverlerini dize getiremi
yeceğine, güclerin i  yeniden derip toplayarak «Birbir ada ülkesi.,ni neo
kolonializmin zulüm ve esareti a ltına almaya çalışan emperyalizmin uşak
larına, kati darbeyi indireceklerine inanıyorlar. 

Ali Huseyni 

Iron'daki gericilerin conavorhklorı 

Dergi idarehanesine I ran Halk Partisi nin (Tude) yayınladığı küçürek bir  
broşür geldi .  «I ran zındanları ve mahkumlar» adl ı  bu broşürde, siyasi 
mahkumlara, memlekette demokrasi ve sosyal i 1erleyiş için savaşanlara 
hükümetin gaddarca tutumunu gösteren pek çok del i l  var. 

l ran'da yurtseverleri kovuşturan en büyük örgütün SAVA K teşkilôtı oldu
ğunu bi ld iriyor broşür. Her türlü «dinsizl ik» bel irtilerin in ezilmesi ödevi bu 
teşki lôta yükletilmiştir. Gizl i polisin 50 bin kaatil memuru ve pek çok da 
jurnalcısı var. 

SAVAK, Amerikanlar tarafından meydana getiri lmiştir ve onların  yöne
timinded i r. Siyasi partileri, sendikalar, yabancı ları ,  «şüpheli» vatandaşları 
kontrol eden çeşitli kolları bulunuyor. 

l ran'da iktidar çevreleri, g izl i polis için büyük tahsisot ayırırlar. Resmi 
verilere göre SAVAK'in bütçesi 250 mi lyon reali aşıyor. Fakat gerçek rakam 
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bunun çok üstünded i r. Sadece Batı Almanya'da Iran l ı  öğrencilerin «yasak» 
faal iyetlerin i  izlemek için Iran gizli polisi yılda 5 mi lyondon fazla dolar 
harcamaktadır. 

SAVAK gizli poli sinin I ran s ın ı rları dışında kabaca .. faaliyeti» çok defa 
demokrati k kamu oyunun  protestolo rı na sebep olmuştur. Haber ajansıarı ,  
12  Ocak 1969'da Şahın Avusturya'yı ziyareti s ı rasında, Iron'daki halk 
aleyhtarı rej imi  protesto eden Iran öğrencilerine dayak atan SAVAM 
ajanların ın  küstahça hareketini protesto etmek amaciyle bir  koç yüz Avus
turya l ı  öğrencin in  yürüyüş yaptıklarını bi ldi rmişlerdir. Avusturya Oniversite 
öğrencileri ve Avusturya Komünist Partisi Merkez Komitesi, I ra n  polis 
ajanların ın  Avusturya'dan derhal kovulmalarını istemişlerd i r. 

SAVA K Ironda duruma hôkimdir. 
I ron'da siyasi tutuklamalar çokçası gece baskın ıoriyle yapılmaktadır. 

Once bir veya i ki ajan bir bahane ile eve g i rer. Onların a rkasından b i r  
g rup SAVAK subayı do içeriye dolar. Ve çok defa sadece tutukladıkları 
k imseye hakaret etmek ve dayak atmakla yeti nmezler, evdekilerin hepsin i  
dayaktan geçiri rler. 

Siyasi tutukluları n  soruşturulmalarında kanunlara uygun luk  asla a ran
maz. Cellôtların iş i ,  sorguya çekilene «suçlarını» itiraf etti rmektir. Tutuklu 
ya «suçunu» tan ımalı, ya do ölmel id ir. Zındanlarda kamçı, değnek, kızgın  
demi r  geniş ölçüde kul lanı lan «soruşturma araçları»d ı r. Fransız gazetele
rinden «Mond» yedi saat «sorguya» çekilen bir mahpusun «tekrar böyle bir  
işkenceye tutu lmaktansa cehennemi tercih ederim» dediğ in i  yazmıştır. 
San ıklardon Ali Han Şonsi, askeri mahkemede, «üç gün  süreyle dört subay 
nöbetleşerek kamçıyla beni  dövdüler» demişt i r. Parviz Edalatmaneş ad ında 
b i r  sanığa o derece ağır  işkence edi lmiş ki, sırtındaki yaralar  b i rkaç oy 
iyileşmemiştir. 

Mert yurtseverler, kendilerine isnat edilen suçları itiraf etmedikleri» için 
soruşturma sırasında öldürülmüşlerdir. Halk Partisi Tahran i i  Komitesi 
üyelerinden Kolya Zaharyan, Manmut Kuçek Souştari, Vaıtan Salôhyan, 
Huseyin Hari rj, Parviz Farhoumand v.b. öldürülen kahramanlar a rasın 
dadı r. 

Broşürde, demokratların yargı lanmalarında I ra n  Anayasasın ın ,  kanun
ların en kaba şeki lde çiğ nendiği yazı lmaktadır. Çokçası son ıklara avukat 
tutma hakkı veri lmemekted i r. Yargı lanmaları doğrudan hapishane hücrele
rinde, kendi leri ni sovunacak tek bir söz söyletmeden birkaç dakika 
içinde yapılmakta ve ölüme mahkum edi lmektedirier. Sadece son i ki yıl 
içinde I ran mahkemeleri demokratlara karşı açılan davalarda 56 idam 
kararı vermişlerdir. 1968 yı l ın ın Ağustos ayına kadar bu idam kararların
don 38'i yerine geti ri lmiştir. 

Tahran'da ve memleketin diğer şehirlerinde hapishaneler t ıkl ım tıkl ım 
doludur. Aralarında Halk Parti l i ler, Mil l i  Cephe i leri gelenleri, Musaddık 
ta raftarları, i lerici din adamları, sendika işçi leri bulunmaktadır. Ağı r  hapis 
cezasına çarptırı lan b in lerce işçi, köylü, üniversitel i ,  sanat adamı zından-
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larda çürümektedir. Salar Kahramani 21 yı ldanberi hapishanede yat
maktadır. I ran Halk Partisi ordu teşkilôt ın ın on iki üyesi 1 4  yı ldanberi 
hapishanededirier. Bir hayl i demokrat 18 yı la mahkum edilmiştir. 

Son zaman/arda, siyasi mahkum/ar g ittikçe a rtmaktadır. Iran demokra
tik ve yurtseverler hareketi yeni bi r kovuşturma ve baskıya uğramıştır. Bu 
kovuşturma sı rasında yapı /an işkenceler .. I ra n  Zındanları ve Mahkumlar. 
adl ı  broşürde açığa vuru lmaktad ı r. Son zamanlarda yayın lanan b i r  s ı ra 
dökümen da bunu açıklamaktadı r. 

I ran Halk Partisi Ara l ık  1968'de yayınladığı  b i r  açık mektupta, iktidarın, 
12  b inden fazla jandarma ve bir  tümen askerle I ran'da Kürtlere karşı hare
kete geçtiğ in i  bi ldiriyordu. Çok sayıda Kürt yurtseveri tutuklanmış ve b i r
çok demokrat idam edilmiştir. Tebriz, Rezaye ve diğer şehirlerde tutuklanan 
iki yüzden fazla Kürt ve Azerbaycan demokratını da böyle feci b i r  ôkıbet 
beklemektedir. 

I ran Halk Partisi, bütün dünyadaki demokratlara ve örgütleri ne, bu 
i nsan l ık  dışı hareketleri protesto etmeleri ve tutuklanan Kürt ve Azerbay
can' l ı ları n  serbest b ı rakı lmalarını istemeleri için çağrıda bulunmaktadır. 

Londra I ran Siyas.i Mahkumları Koruma Komitesi, 1 968 yı l ında Birleşmiş 
Mi l letler Genel Sekreteri U Tant'a yol ladığı  açık mektupta 14 yı ldanberi 
I ran'da bütün siyasi muhalefet partilerine ve i lericilere, insan haklarına 
ve vatandaşların özgürlüğüne zerre kadar saygısı olmayan zamanımızın 
en zal im rej imierinden biri tarafı ndan gaddarca baskı yapı ldığ ın ı  bi ldir
miştir. 

Komite, B irleşmiş Mi l letler Genel Sekreterine, I ra n'da anti-demokratik 
rej imin  muhal iflerine hukuk dışı kapal ı  yargı lamalar tertiplediğin i  açıkla
mıştır. Yurtseverleri yargılayan askeri mahkeme üyeleri g izti polis ajan
larından kurulmaktadı r. 

Tan ınmış ıtalyan avukatları ndan ıtalya Demokrat Hukukçular Birl iğ i  
üyesi Luici Kavalieri bu y ı l ın  Ocak ayında düzenlediği b i r  bas ın konferan
s ında, I ran aydın la rından 1 4  kişinin mahkum edilmesiyle sonuçlanan 
Tahran Askeri Mahkemesin in  kaba yargı lamasından söz etmiştir. Mahke
mede Uluslararası Demokrat Hukukçular Birliğ in in  gözlemcisi olan Luici 
Kava lieri kanunların çiğnendiğini ,  tutukluiara ağır  işkenceler yapı ldığını ,  
soruşturma protokolların ın  değiştiri ldiğ in i  öğrenmiştir. Sanıklardan çoğu 
işkence altında ifade verdiklerin i  ve bu ifadeleri tan ımadıkları n ı  söyle
mişlerdir. 

I lerici dünya komu oyu siyasi muhalifleri susturmak için gestapo metot
larını ca nlandıran I ran gericileri n in  cinayetlerin i  şiddetle suçlamakta, 
I ran'da siyasi mahkumların serbest b ırakı lmasını istemektedir. 

B. K. 
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Ispanyada : 

Halklar zorbalığı reddediyor 

Ocak ayı son larında Pardo sarayında General Franko'nun başkanlı
ğ ında toplanan ispanya Bakanlar Kuru lu memleketin bütün bölgelerinde 
üç ayl ı k  bir süre için s ıkı yönetim i lôn etti. Hükümet, ayrıca, gerekli 
görürse bu sürenin uzatı labileceğini  de bi ldirdi .  Bunun sonucu olarak 
Anayasa tamamiyle yürürlükten kalkmış, keyfi tutuklamalara, .. önleyici 
tedbir» olara k  vatandaşları beli rsiz sürelerle zındanlara atmolara yolu 
açı lmış oldu. 

Franko rejimi, "'iberalleştirme» maskesini yüzünden atarak demokratik 
g üclere baskı ve terörü şiddetlendirmişti r. Yüzlerce yurtsever zındanlara 
atı lmıştır. En ağır  işkencelere tôbi tutulmaktadırlar. 

Hükümetin memleket çapında aldığ ı bu tedbirlerin üniversitel i leri n  
gösterileridir. Madrit, Barselona, Saragüza g ibi şehirlerde yüksek öğrenim 
gençliği bütün öğretim sisteminde demokratik yeni l ikler yapı lmasını iste
mekle, i ktidarın artmakta olan terör ve baskılarına karşı gelmektedir. 
Gösteri ler s ırasında üniversitelilerle polis arasında şiddetli çatışmalar 
olmuş, Madrid'in Oniversite Mahallesinde gençler barikatlar bi le kur
muşlard ı r. 

Isp,anla gençliği arasındaki memnuniyetsizl iğin patlak vermesi, Franko 
rejimine karşı artmakta olan ulusal hoşnutsuzluğun yalnız bir şekl idir. 
Ahaliden gettikçe daha geniş zümreler, işçiler, köylüler, aydınların önemli 
bir kısmı ve ulusal  burjuvazinin bir  kesimi bu rej imi en büyük bir felôket 
saymaktadırlar. Ruhani ler, subaylar ve düne kadar Franko d iktaturasın ın 
sağlam bir dayanağı sayı lan Fa lang ist Parti üyeleri a rasında bile muha
lefet eği l imleri artmaktadır. 

Çürümüş rej ime karşı savaşanları n  ön saflarında şanl ı  bir devrimci 
savaş geleneğ ine sahip olan ıspanyol işçi s ın ıfı bulunmaktadır. \Jcretlerin 
artırı lması, iş kazalarını önleme tekniğinin iyileştirilmesi, hafta l ı k  çalışma 
saatlerin in azaltılması istekleriyle yapılan yığınsal grevler şimdiki rej imin 
bunal ımını  şiddetlendi rmektedi r. Orneğ in, cesur Avusturya madencileri, 
1 968 yılı Aralık ayından 1 969'un Şubatına kadar, işçi komisyonlarının 

yönetiminde mertçe savaş yürüttüler. Madencileri n bu hareketi genel g rev 
halini aldı .  Sıkı yönetime ve iktidarın gayet sert baskı tedbirlerine rağmen 

235 

TÜSTAV



Bi lbao, Barselona g ib i  büyük sanayi merkezlerinde, Madrit fabrikalarında 
Şubat ayı, g revler ve emekçi gösterileri i le geçti. Ispanyon halkının Franko 
esaretine karşı genel u lusal bir hareketi hal in i  olabi lecek işçi s ın ıfının 
genel g revine koşul lar yaratılmakta olduğu söylenebi l i r. Belirtmek gerekir 
ki, köylüler arasında memnuniyetsizl ik son kerteye gelmiştir. Şehirlerde 
genel hareketin bütün köylülerce destekleneceğ i umulabi l i r. 

Sıkı yönetim halk yığınlarına karşıdır. Iktidar işçi s ın ıf ın ın savaşını, köy
lü lerin, diğer toplum tabakaların ın  artan memnuniyetsiz l iğ in i  bastırmak 
istiyor. Madrit ve Barselono avukatları nın, hukuk dışı kanunları ve olağa
nüstü mahkemeleri protesto kararları, protesto seslerin in g üdendiğini  gös
termektid i r. Bu protesto kararlarına diğer şehirlerden avukatlar do katıl
maya başlamışlard ı r. Aralarında 1 13 üniversite p rofesörü ve 191 de yazarın 
bulunduğu 1 .500 kültür işçisinin i mzaladıkları ,  zorbalığı, baskıyı protesto 
deklarasyonu do memlekette muhalefetin a rttığ ın ı  göstermektedir. Şubat 
başlarında bu dokümanı imza edenlerin sayısı üç bini aşmıştı. 

ispanyol halkının ezici çoğunluğunun nefret ettiği diktaturayı en sert, en 
şiddetli tedbirler b i le  ayakta tutamıyacaktır. 

Memlekette sıkı yönetimin i lanı  ile i lg i l i  olarak  Ispanya Komünist Par
tisi MK Yürütme Komitesi, ıspanyol halkına, i ktidarın baskı ve keyfi hare
ketlerine karşı savaşını artırması çağ rısında bulundu. Bo çağrıda şöyle 
deniyor:  

«Sıkı yönetim i lan eden diktatörlük rej imine karşı yığınsal ve u lusal 
karşı-t ırmanma i le cevap veri lmel idir. 

Sıkı yönetimin  kaldırı lması, siyasi tutukluların serbest bıra kılması, kovuş
turmalara, olağanüstü tedbirlere son veri lmesi, siyasi mahkum ve siyasi 
mültecilerin tamamiyle affedi lmesi isteği bütün istekleri n başında gel
mel id ir. 

Yunanistanda: 

ABD, Ingi ltere, Federal Almanya ve saldırgan NATO'ya dahil diğer 
ü lkelerin desteğ ine dayanan askeri cunta yığınsal tutuklamalarla, mah
kemelerle demokrasi hareketin i  ezmeye ça lışmaktadır. Iktidarı gaspeden 
emperyal ist uşakların ın  keyfi hareketleriyle bağdaşamayanlar, en tabii 
Anayasa haklarına riayet edi lmesini isteyenler kovuşturulmaktadır. Cunta, 
bi lhassa Yunan halkın ın şeref ve vicdanı olan komünistlere karşı son dere
cede gaddarca davranmaktadı r. 

Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu i le  i l legol parti 
organı «Rizospastis»in bi ldird iklerine göre, geçen yılın Kasım ayı sonla
rı nda asfalya (gizli polis) Atinada YKP Merkez Komitesi Politbüro üyesi ve 

236 

TÜSTAV



diktatörlüğe karşı savaşan Yurtseverler Cephesi (PAM) yöneticilerinden 
Grigoris Farakos'u ve Yunan Kompartisin in  diğer tanınmış faal iyetçi le
rinden, "PAM .. 'ın aktif üyelerinden Georgios Moraitis, Nikos Politis, Laza
ros Kirizis, Pantelis Kirizis, Nestor Hadzuris, N ikos Kostopulos, Florentia 
Pera ve Yani N ikolopulos'un tutuklamıştır. Tutuklanma!arından bu yana 
hayli bir zaman g eçtiğ i  halde, cunta, ô kıbetleri hakkında hiç bir şey bi l
d i rmemiştir. YKP ve PAM gizli  örğütlerinden al ınan haberlere göre 
yakalanan yoldaşlara, Yunanistan' ın daha Hitlercilerin işgal i  s ıra larında 
bi linen, Atina'nın Bubulinas sokağ ındaki gizli polis hücrelerinde ağır  
işkenceler yapı lmaktad ı r. YKP Merkez Komitesi Politbüro üyesi Grigoris 
Farakos ara l ıksız şiddetli işkenceler yüzünden gayet ağir bir durumda 
bulunmaktadır. farakos yoldaşın ve diğer mahpusların hayatları tehlike
dedir. 

Bu yı l ı n  Ocak ayı sonunda Atina Askeri Mahkemesi, cuntaya karşı müca
dele eden direnme örgütlerine mensup demokratlardan on kişiyi mahkum 
etmiştir. Gizli polisçe tertiplenen Atina'nın merkezindeki infi lôk olayı 
suçu onlara yükleti lmeye çalışı lmıştır. Bu infi lôk Yunanistan'da azg ın  b ir  
anti-komünizm kampanyasına yol açmıştır. Sanıklar komünist olduklarını 
itiraf etmişler, fakat i nfi lôk olayı i le  i l işkileri bulunduğu iddiasını kesin
l ik le  reddetmişlerdir. Mahkemede «diktatörlüğe karşı savaşta komünistler 
ferdi terör metodunu reddederlerl .. diye haykırmışlardır. Buna rağmen 
mahkeme onları suçlu kabul etmiştir. Genç yurtsever Dimitris Dariotis, 
rej isör Anastasiazis, üniversite kız öğrencilerinden Kalergi, işçi lerden 
Reklitis ve Petropulos 16 şor yıl ağır  hapis cezasına mahkum edilmişlerdir. 
Yine Ocak ayında Atina askeri mahkemesi, askeri cuntaya karşı direnme 
hareketine katı lanlardan iki kişiyi (memur Pavlos Nefeludis ve mürettip 
Periklis Rodakis'i) mahkum etmiştir. Nefeluadis'e ömre bedel hapis cezası 
veri lmiştir. Şubat ayında Selônikte, Yunanistan'daki baskı rejimine karşı 
çıkan erlerin davasına bakı Imıştır. Erlerden i ki si 22 şer yıl ağır  hapis 
cezasına çarptırı lmışlardır. Girit  Adasındaki Amikarnisos hapishanesinde 
1 37 yurtsever kadın kapalı bulunmaktadır. Yunanistan Komünist Partis in in 
tanınmış faaliyetçilerinden Avra Parsalidi , Mina Yolu,  Rulo Kukulu, EDA 
partisinden eski mil letvekil i Mariya Karaergi v.s. bunlar arasındadır. Bir 
buçuk yıldır gayet ağır şartlar içinde zındanda bulunuyorlar. H ücreler 
ısıtı lmıyor. Kendilerine pek az yiyecek veriliyor. Içme suları yok. çoğu ağır 
hasta, fakat hastaneye kaldırı lmıyorlar. Bu siyasi mahkumlar a rasındaki 
anneler evlôtları n ın  nerede bulunduğunu b i lmiyorlar. Kocaları da kapa
l ıd ı r. 

1 .500 kadar siyasi mahkum Ege Denizinin doğu kısmındaki küçürek 
Leros adasında toplama kampına atılmışlardır. 700 kadar mahkum başka 
bir toplama kampında, Ege Denizi nin merkezi kısmındaki Yaros adası n
dadırlar. Yaros adasında su yoktur. Mahkumların en ağır  çilelerinden biri 
susuzluktur. Başka yerlerden getirilerek, her b i rine her gün ancak ölmeye
cek kodar su verilir. 
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Asfalye ve gerici cuntan ı n  d iğer ceza organları, tutukluiara, kend i lerine 
«gerekli ifadeleri .. kopertabi lmek iç in barbarca işkenceler yapmaktadırlar. 
Atina rej imi ,  c inayetlerin i  kal ın b i r  perdeyle g izlemeye uğraştığı halde, 
dünya basınına bu olaylar yine de sık sık sızab i lmektedir. Londra'da çıkan 
.. Son .. gazetesi, Yun a nistan'a g iderek ceza evlerinde işkence görmüş 
insanlarla görüşüp konuşan özel muhabiri nden Ocak ayında seri hali nde 
yazı lar yayınladı .  Asfalyen i n  Atina'da Bubul inas sokağındaki b inas ın ın 
beşinci katında, tutukluları n  demir çubuklarla dövüldükleri b i r  «hamam .. 
vard ı r, d iyor muhab i r. Tutukluiara elektrik akımiyle ve ağızlarına, burun
larına, kulakları na  kırmızı b iber  tıkı lara k  işkence yapı l ı r. Gözleri bağlana
rak, göğüslerine tabanca dayan ı r. 

Fakat askeri cuntan ı n  bütün bu kovuşturma ve baskılarına rağmen, 
i lerici g üclerle gerici zôl im gücler a rasında savaş devam ediyor. I lerici 
insan l ık  Yunan yurtseverlerinden yanadır. Ve Yunanista n'da faşist terö
rüne, Yunan halkının en iyi evlôtlarına yapılan zulme son veri lmedikçe, 
dünya kamu oyunun sert ve gü r  protesto sesi d inmeyecekti r. 

238 

TÜSTAV



ıÇ iN DEKI LER 

Komünist Enternasyona l in  El l inci Kuruluş Yı ldönümü : 
Yeni dokümanlar, mektuplar, an ı lar  . 

Boris Ponomaref 

Komünist hareketi ta rih inde şanl ı  bir yı ldönümü 
Kominternin harpte mücadele taktiği  
Lenin'e mektuplar . 

Y. Koplenig 

En büyük işçi örgütü . 

Z. Bronarek 

Paris görüşmeleri ve Vaşington'un tutu mu . 

S. Hamis 

ısra i l ' in  teh l ikel i  davranışları . 

Baskıya ve demokratların  kovuşturu lmasına karşı 

protesto, protesto, protesto i 
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