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Komünist ve işçi pa rti lerin in  teori ve enformasyon dergisi 

Leninizm ve zamanımız 

Mihail Suslof 

I nsan l ık  tarih i nde, bütün memleketler ve bütün halklar tarafından kut
lanan önemli gün ler va rd ı r. Dôh i  düşünür, bjfimsel komünizm teorisyeni ,  
ateşli devrimci, Sovyet halk ın ın ,  u luslara rası işçi  s ın ıfı n ı n  ve yeryüzündeki 
bütün emekçjferin yüce önderi Vladimir  "iç lenin ' in  yüzüncü doğum yı ldö
nümünün kutlanacağı 22 Nisan 1 970 günü  de bu tarihsel gün lerden birid i r. 

V. ı. lenin ' in  yüzüncü doğum yı ldönümü, len in izm fikirlerin in  bütün dün
yaya geniş ölçüde yayı ldığı bir  zamanda kutlanmaktadır. I nsanl ığ ın haya
tında yeni bir devir açan Oktobr Devrimi başta olmak üzere, kapital izm
den sosya lizme ve komünizme geçiş g ibi yirminci yüzyı l ın en önemli devrim 
olayla rı ,  len in in  adına, f ikirlerine, eylemlerine kopmaz bağlarla bağl ıd ır. 
I nsanlara yen i  bir hayatı n, gerçek özgürlüğün, sosyal adô letin, barış ın ve 
genel refahın yollarını gösteren len in ,  dünya tari h i n i n  bu olağanüstü 
döneminde olanca u lu lu Iuğu jfe yükselmektedi r. 

lenin' in ömrü ancak 54 yıl sürdü. Fakat devce ça l ışma larla, fedakôrca 
savaşlarla dolu bir ömürdü bu. Insanların hayrına adanmıştı. lenin ' in  fikir 
ve eylemleri daima emekçilerin menfaatlerine yönelmişti. lenin ,  eşsiz 
kabiliyetin i ,  bütün kuwetlerini emekçjferin mutluluğu ve insanl ığ ın jfer
lemesi uğrundaki savaşa adadığı  için, adı ,  fikirleri ve eylemleri ebediyen 
yaşıyacaktır. 
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1. Leninizm, yeni tarihsel koşullar içinde Marksizmin devamı 
ve gelişmesidir 

V . ı. len in in  adı ,  uluslararası proletaryan ın  dahi önderleri K. Marks ve 
F. Engels'in adlariyle sıkı sı kıya bağl ıd ır. Marksizm lenin ' in  kiş i l iğinde en 
seçkin savaşçıs ın ı  buldu. O, en bilgi l i ,  en çetin ve en a rdıcı l  Marksistti, 
Marks'ın öğretis in in en yüce devamcısıyd ı .  Marksizmin,  biricik doğ ru dev
rimci teori, tüm tarih, ekonomi ve felsefe bi l imlerin in  en yüksek gel işmesi 
olduğunu anlayan lenin ,  Marks i le Engels' in  bi l imsel sosya l izme dair fikir
leri ni hararetle propaganda ediyordu. Işçi s ınıfı n ın  hakl ı  davasında zafere 
u laşması için kendisine gerekli bi lgiYi ancak Marksi zmin sağlamakta 
olduğunu herkesten iyi an lamıştı. «Işçiler bi lgisiz ka ldıkça güçsüzdürler, 
bi lgi l i  olunca kuvvettirler» diyen lenin ,  işçi s ın ıfı n ın ,  yürüttüğü savaş ın 
amaçları ,  ödevleri ve örgütlenmesiyle i lg i l i  temel fikirleri, u luslara rası işçi 
sınıfı n ın  tüm tecrübesini genel leştirip kapsayan Marksizmden olabi leceğin i  
s ık s ık  bel i rtiyordu. 

Marks ve Engels'in ölümünden sonra, başta ii. Enternasyona l in önderleri 
a lmak üzere, kendi lerini Marksist sayan birçok toplum faa l iyetçi leri, pro
letaryanın bu yüce öğretis ini  şu veya bu şekilde çığrından çıkarı rken, 
Marksizmin en önemli unsurları n ı  - devrimci özünü, kapita l ist düzenin  
devri lmesi ve yeni ,  sosya l ist düzenin kuru lması i le i lg i l i  bi l ime dayanan 
çağ rıs ın ı  - yoketme denemeleri nde bu lunurken, Marksizm bayrağın ı  yük
selten leni n  olmuştur. Bütün oportünıstler, devrim savaşından vazgeçtik
lerin i ,  burjuvaziye tesl im  olduklarını ,  emekçi lerin temel menfaatlerine 
ihanet ettikleri n i  gizlemek için Marksizmi paravan olarak kul lanıyor, bol 
bol Marksist laf ebel iği yapıyorlardı. lenin kesin olarak Marksizmi savun
duğunu açıklamış ve bu öğretiyi her çeşit oportünistin yozlaştırma ve 
saldırı denemelerinden koruyarak, devrimci Marksizm bayrağın ı  yükselt
mişti. 

Bi l imsel komünizmin kurucusu ve uluslararası proleta ryan ın  öğretmen 
ve önderleri K. Marks ve F. Engels'in ölümünden sonra, dünya çapındaki 
toplumsa l  gelişmelerde önemli olaylar  meydana geldi. U luslara rası prole
ta ryan ın  devrim hareketi yeni tecrübelerle zengin leşirken, doğal bi l im
Ierde i leri doğru büyük adımlar atı ld ı .  Bütün bun lar  bi l imsel i ncelemelere 
girişi lmesin i ,  tamamiyle objektif a raştı rma lar yoluyle teorik genelleştir
meler yapılmasını gerekti riyordu .  Marksizmi devam ettirmek, yeni tarihsel 
koşu l lar  içinde ve yaratıcı bi r şekilde gel iştirmek g ibi son derece güç ve 
ayni zamanda yüce görevi yerine getirmek V. i. lenine nasip oldu.  

V .  i .  lenin ,  insan l ığ ın  yarattığı bütün bi lgi lerden kuvvet alan, sonuçların ı  
objektif maddi  hayatın gel işmesine bağl ıyan ve bunları n  doğrulukların ı  
toplumsal - tarihsel uygulamalarla ıspat eden Marksizmin bi ricik devrimci 
teori olarak taşıdığı önemi çok yönlü ola rak ortaya koydu .  V . ı. len in in  
eserlerinde ve pratik eylemlerinde, Marksi zmin bütün temel u nsurları -fel-
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sefe, ekonomi politik, bi limsel komünizm, işçi s ınıf ının devrimci savaşın ın 
strateji ve taktiği-devam etti ri ld i, geliştiriidi ve konkreleştiri ldi .  

lenin  «masa başı» bi lg in i  deği ldi .  Marksizm teorisini proletaryanın sınıf 
savaşları süreci içinde gelişti riyor, devrimci eylemin kı lavuzu sayıyor ve 
çeşit çeşit yozlaştı rma, sahteleştirme ve değiştirme çabalarına karşı savu
nuyordu. lenin' in ve kurduğu Komünist Partisinin, devrim hareketinin 
Marksist yolu ve karakteri uğrunda, hareketin içi nde yer almış birçok 
hasımlara karşı a ra l ıks ız bir savaş yürütmeleri gerekiyordu. lenin ve Par
tisinin, narodnikler, «Iegol Marksistler», «ekonomistler», menşevikler, eser
ler, anarşistler, sağcı oportünistler, u lusalcı eğ i l iml i ler, ulusla rarası poli
tika sahnesinde çeşitli ak ım ve görüşleri temsi l eden revi zyonistler ve 
benzerleri g ibi, devrimci Marksizmin fi kri ve politik düşmanla rına karşı, 
Marksizm teorisi prensiplerini korumak için aralıksız olara k  çetin bir savaş 
yürütmeleri gerekiyordu. Sözde eskimiş Marksizmi «yeni leştirmek», «mo
dernleştirmek» bahanesiyle harekete geçen, asl ında ise Marksi zmi burjuva 
hayat ta rzına uydurmaya, sınıf görüşüne yabancı ideolojilerle suland ı r
maya, devrimci savaşı özünden yoksun etmeye çal ışan uluslararası reviz
yon izm, bütün diğerleri nden daha inatçı ve teh l ikeliydi .  Revizyonizmin 
maskesini s ıyı ran lenin  şunları ya zmıştı : «Marksizmi ekonomi politi k a la
n ında olduğu g ibi, taktik sorunlarında, genell ikle felsefede, g neseoloj ide 
veya sosyolojide g itg ide daha ustal ı kla yozlaştırmak, Marksizm adı a ltında 
a nti-materyal ist öğreti lerini yaymak zamanımızda revizyonizmin karakteris
tik özel l iğidir.» 

Marksizm felsefesinin revizyon istler tarafından yeni-kontçı l ık, pozitivizm .  
progmatizm, mahizm v.s. g ibi gericj öğretilerle değişti r i lmesine karşı 
koyan lenin, diyalektik ve ta rihsel materya l i zmin bütün temel sorunların ı  
derinleştirmiş ve geliştirmiştir. Marks ve Engelsin materya list bi lgi teorisini 
gel iştiren lenin, bunun, asl ında yankı teorisi olduğunu beli rterek, i nsan
lardaki duyu ve kovramla rın ,  d ış maddi a lemdeki imajların, onla rın  
düşünce ve bilinçlerindeki yankı ları olduğunu ispat etmiştir. lenin' in yankı 
teorisi, bi lg in in bi l imsel yoldan ayd ın lafı lmasını sağ lamakta, felsefedeki 
çeşitli g erici öğreti lerin ,  batı l itikatların, cahil l iğin ve mistis izmin yolunu 
kapamaktadı r. lenin, objektif gerçeği tan ıma yeteneğ ine sahip olan insan 
zekasın ın mua zzam gücünü keşfetmiş ve bi lg in in doğruluğunu anlamak 
için biricik güvenilir kıstasın uygu loma olduğunu ispat etmiştir. Zekanın 
g ücü, başarı ları ve önünde aç ı lmış  bu lunan perspektifler hakkında iyim
serl i k  dolu şu satırları yazmışt ır :  «Insan a kl ı ,  doğada birçok şeyler keşfet
m işti r ve daha birçok şeyler keşfederek, doğa üzerindeki egemenl iğin i  
artıracaktır . . . » 

V. ı. lenin «Materya l izm ve empiriokrititsizm» adl ı  klasik eserinde, fiziğ in 
daha önceden ortaya koyduğu prensip ve kavramları temelinden yıkarak 
fizikte bunal ıma yol açan, d iya lektik metaryal izmin doğru luğunu ispat 
eden doğa bi l imin in en yeni keşiflerini felsefi bakımdan esaslandırmıştır. 
lenin, meydana gelen bunal ımdan kurtu lmak için, fiziği n, gel iş i-güzel, 
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bi l inç d ışı eski metafizik-materyalizminden sıyrılarak, dünyayı en iyi izah 
eden ve dünyadaki süreçleri en doğru şekilde yorumlayan diya lektik 
materyalizme geçi lmesi lôzım geldiğini önemle bel i rtmiştir. Doğa bi l imi  
i le  uğraşan birçok ileri ci bi lgin bu yolu tuttu ve maddenin hareketin in  son 
derecede çeşitli şekilleri ve bunları tan ıtan sayısız metotla r  hakkında bi l
g i ler veren diya lektik materya lizm mevzi lerine geçti. 

Diya lektik metoda büyük bir önem veren ve diya lekti k materyal izmin 
Marksizmin ruhu olduğunu belirten Lenin,  diyalektiğ i n  özünü keşfederek, 
bunun as l ın ı ,  yenin in  eskiyi değiştirmesi sürecinde maddeni n  kendi l iğ in
den gelişmesinin anahtarı n ı  sağlıyan b i r l ik  ve çelişkiler a rasındaki savaş 
kanununu teşkil ettiğ in i  ispat etti. Lenin, Marksist diyalekti k metodun 
eleşti rici l ik ve devrimciliğ in i  da ima belirtti, i leriyi, geleceği, eski n in  yeni 
i le değişti ri lmesi yolunu gösterenlerin de bunlar olduğunu ortaya koydu.  
Marksist felsefi materya l izmin ve diyalekti k metodun uygulanması saye
sinde eskin in geçici ka rakteri açıkça görülmekte. kapitalist düzenin i nsan
lığın ihtiyaçlarına  cevap vermediği a nlaşı lmakta, yeni ,  daha gelişmiş bir 
düzenle değişti ri lmesi şartların ın  olgun laştığ ı  sonucu inkar edi lemez bir 
tarzda ortaya çıkmaktadır. 

Toplumsal gelişmenin objektif g idişi, kapital izmin yen i  bir  düzenle, 
komünist düzenle değişti ri lmesini istiyen ve tarihsel bakımdan gerekli bu 
değ işmeyi yapmakla görevli en devrimci sınıf olan  proleta ryan ın  ve bütün 
emekçi leri n emelleri ne tamamiyle uygundur. Lenin'in esaslandırı p  geliş
tirdiği ideoloj i  ve politikayı parti görüşüne dayandı rma prensibi, en  ilerici 
s ın ı f  olan  işçi s ın ıf ın ın saflarında bi l inçli ola ra k  yer a lmaya davet etmek
tedir, çünkü bu s ın ıf ın devrimci görüşleri ve emelleri hepsinden daha 
objektif, doğ ru ve ôdildir. 

Marks ve Engels' in  bi l imsel teorisini  kı lavuz edinen Lenin,  emperyaliz
min özeıı iklerini ayrıntıla riyle ortaya koyarak, emperyalist aşamada kapita
l izmin, ekonomik ve politik çel işki lerin son derece keskin leştiği bi r' devreye 
girdiği, bunları n  emperyalist harplere yol açtığ ı ,  her bakımdan en aşı rı 
gerici liğe yer verdiği, emekçi lerin sömürü lmesin in  son derecede arttığ ı  ve 
u lusal baskın ı n  fazlalaştığı bir devre olduğu görüşünü formüle etti. 

Len in' in çağdaş kapita l izmi inceliyerek ortaya çıka rdığ ı  en önemli sonuç, 
emperyal izmin en derin çelişki ve kusu rları n ın  önüne geçi lmez olduğuna, 
emperya lizm aşamasındaki kapital izmin can çekişmekte, ölmekte bulun
duğuna ve toplumu doğ rudan doğruya sosyalizme götürdüğüne dair  görüş
tür. Emperyal izmin yokedi lmesi, sosyalizmle değiştirilmesi gereği sorununu 
gündeme koyan toplumsal-tarihsel gelişmedir. Len in  «Emperya list kapita
lizm devri, olgunlaşan ve olgunlaşman ın  ötesine geçen, iflası n eşiğ ine 
varan, yeri n i  sosya lizme bırakacak derecede olgunlaşan kapita l izm devri
di r,. demektedir. 

Kapitalizmin emperyalizm devrindeki yen i  gelişme kanunları nın, tekelci 
kapita lizmden önceki devreye kıyasla «çok daha şiddetli, sıçrayıcı, felô-
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ketiere ve anlaşmazl ıklara yol açıcı .. olduğunu meydana çıkaran V. ı. Lenin, 
sosya l izmin başlangıçta birkaç ü lkede, hattô bir tek ü lkede zafere u laşa
bileceği sonucuna varmakta ve şunu bel i rtmekted i r :  « . . .  sosya l iım ayni 
zamanda bütün ü lkelerde zafere ulaşamaz. Başlangıçta bi r veya birkaç 
memlekette zafere erişecektir, diğer ü lkeler ise bel i rl i  bir devre içinde 
burjuva düzeninde veya burjuva öncesi düzende ka lacaklard ı r... Rus
ya'daki Büyük Oktobr Devrimi ,  Lenin'in, daha önce Marksist çevrelere 
hôkim olan, sosyal izmin ayni zamanda birçok gelişmiş ü lkede birden 
zafere ulaşaçağı hakkındaki görüşten kökten fa rklı olan bu görüşünü 
tamomiyle ve baştanbaşa doğrulamıştır. 

Sosya l izmin bi r tek ü lkede üstün gelebileceğ ine dair  Leninci öğreti 
Marksizmin gelişmesi s ı rasında ortaya atı lan yeni bir buluştu. Bu bu luş, 
işçi s ı nıfına, sosyalist devrimin  uzak bir geleceğe değil, pek yakın günlere 
a it bi r sorun olduğunu an latm ış, gerekli objektif ve subjektif koşul lar 
ortaya çıkar çıkmaz, işçi s ın ıfı n ın  her kapitalist ü lkede devlet egemen
liğini ele a lmak için seferber olmasın ı  sağ lamıştır. Bil indiği üzere, böyle 
bir olanak, herşeyden önce dünya kapita l ist sisteminin en zayıf ha lkası 
olduğu ve işçi sınıfın ın  sosyalist devrimi gerçekleştirmeye en hazırl ıkl ı  bu
lunduğu anlaş ı lan Rusya'da ortaya çıktı ve ondan başariyle fayda lanı ld ı .  

Bi l imin en yüksek düzeyine er işmiş olan V. i .  Len in, esas ödevin in, dün
yayı izah etmek değ il ,  değiştirmek olduğuna inanmış düşünürlerden biriydi. 
Proleta ryanın gerçek önderi olması dolayısiyle s ı nıfların yaşama ve savaş
lar ını  deri nl iğine izliyordu, emekçi yığın ıyle s ıkı ve kopmaz bağlar  kur
muştu. Proletaryayı zafere götürecek devrim strateji ve taktiğin i  dikkatle 
hazırl ıyor ve işçilerin kapital izme karşı devrim savaşlarını doğrudan doğ
ruya yönetiyordu. Lenin' in bütün eserlerinde Marksist ruh; daima yaşa
yan, gel işen, prensiplere bağl ı  olan, fakat basmakal ıpçı l ığı  ve clogmala rı 
kabu l etmeyen, her zaman gerçek tarihsel koşul lara dayanan bir öğreti 
şekli nde bel i rmekted i r. 

Lenin, işçi s ınıf ın ın zaferi için hazırl ıkla r yaparken, sosya l izm uğrundaki 
savaş ın koşul, yol ve a raçlarını bi l imse l  temellere dayandı rıyordu.  

Marks ve Engels'in fiki rlerini yaratıcı bir  şekilde geliştirirken, onlar tara
fından kurulan Komünistler Birliği i le Uluslararası Işçi Derneğin in  tecrü
belerini de gözönünde bulunduran V. ı .  Lenin, yeni  tipten devrimci partiye 
dair  ahenkli bir öğreti yaratmıştı. Işçi s ın ıf ın ın öncü m üfrezesi, proletar
yanın yönetici örgütü ve esas silôh ı  olan parti olmadıkça, işçi s ın ıf ı ,  serma
yenin eğemen liğini  yokedemez, politik iktidarı e le alamaz ve sosyal izmi 
kuramaz. Lenin sadece işçi  s ı nıfın ın  devrimci partisinin öğretisini ya rat
makla kalmadı, böyle bir partiyi, Sovyetler Birl iği Komünist Partisini, kurdu 
ve eğitti. 

Lenin «Proletaryanın ,  egemenl ik uğrundaki savaşında örgütten başka 
silôhı  yoktur .. görüşünü özellikle belirtiyordu. Işçi sınıfı, karşısında hiçbir 
s ın ıf düşmanının dayanamıyacağı bir güc hal ine ancak örgütlenme saye-
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sinde gelebi l i r. Işçi sınıfı n ın. işçileri örgütliyecek. savaşla rına yön verecek 
kendi partisine sahip olması şa rttır. Lenin partiyi yaratırken. onun örgütsel. 
ideoloj i k. taktik. teorik temellerini çok yönlü olarak haz ı rladı .  

Legal Marksistıere. ekonomistlere. menşeviklere ve işçi hareketini bur
juvazin in menfaatleri emrine vermeye ka lkışan gelişi güzelliğin. kuyruk
çuluğun bütün hayranlarına karşı y ı l lar  boyu çetin bir savaş yürüten Lenin. 
bitmez tükenmez bi r enerj iy le çalışarak. yeni tipten bir parti kurdu. Bu. 
Bolşevik Partisi idi .  Onun bağrında. partin in  rolü ile i lg i l i  şu temel Mark
sist prensiplerin tümü birden birleşti : parti işçi s ın ıfın ın  bi l i nçli öncü 
müfrezesidir. i lerici teori ile si ıôh lanmal ıd ı r. toplumsal hayatın gel işme 
kanunla rın ı .  s ın ıf savaş ın ın  kanunların ı  bi lmel id i r. 

Lenin' in öğretisinde bel i rti ldiği g ibi. işçi s ın ıfın ın  partisi. seferber edici 
ve yön verici rolünü. ancak. eylemleri nde Marksist. devrimci teoriyi kı lavuz 
edindiği takdirde başarıyle yerine getirebi 'l i r ;  Marksist teori. komünistleri. 
toplumun devrimci metodlarla yeni baştan kurulması i çi n  yürütülecek 
ekonomik. politik ve sosyal savaşın bilimsel programiyle si lôhlandırı r. 

Partinin. ödevini  yerine geti rebi lmesi için. işçi hareketine en s ıkı bağ
la rla bağl ı  bulunması .  proleta ryanın köklü menfaatlerini a rdıcı l o larak 
dile getirmesi ve savunması g ereklidir. Işçi leri n savaşı. « . • •  bu savaş dev
rimcilerin sağlam bir örgütü tarafı ndan yönetilmedikçe .. başarıya erişe
m ez. V. i. Lenin bi l imsel sosya lizmle işçi ha reketinin birleşmesini yeni tip
ten partinin başlıca nitel iği sayıyordu ki. bu nitelik. partiyi. işçi s ınıf ın ın 
daha ewelki bütün politik örgütlerinden kesin olarak ayırır. Teori i l e  
uygulama ve  en i lerici fiki rlerle devrimci eylem a ra sındaki sı kı bağ lar  
Marksist-leninist parti için zorun lu  b i r  koşuldur. 

Sovyetler Birl iği Komünist Partis inin ku rucusu ve önd eri yüce lenin.  
partiye. burjuva düzenine karşı nefret. işçi  sın ıfın ın  dôvôsına sadakat 
duygu la rı aşıladı. partiyi zafere u laşma yönünde çel i k  bi r i radeyle silôh
Iandırdı .  ona güçlüklerden yılmamayı . kararlaştırılan hedefe doğru. en 
geniş emekçi y ığınlar ın ı  beraberinde götürmek. bi rleşti rmek. esinlemek 
ve örgütlemek s uretiyle. cesaretle yürümeyi öğretti. 

lenin. parti nin birliğ in i  gözbebeğimiz  g ibi korumamızı ,  yönetici ler için 
olduğu kadar parti n in erleri için de ayni ölçüde zorunlu olan d isipl ine 
saygılı olmamızı .  partin in genel doğrultusunu çiğniyerek safla rın ı  bozan 
panikçilere. teslimiyetçi ve oportünistlere karşı a mansız bir savaş yürüt
m emizi  öğretiyordu .  lenin .  komünistlerin, başarıla riyle gösteriş yapmama
larını ,  gözyummaya ve kendi kendinden memnun olmaya a l ışmamala rın ı .  
yapılan hataları kesin olarak tenkit etmelerin i  ve ortadan kaldı rmalarını 
istiyordu .  Bütün partin in  ve her üyenin halka sımsıkı bağl ı  olmasını . onun 
güvenine değer vermesini. halkın gerçek menfaatlerin i  iy i  öğrenmesini 
son derecede önemli sayıyordu.  Komünistler, diyordu lenin. ha lk  deni
zinde bir damladı r. Onlar y ığın ları. ancak halkın istekleri n i  doğru o lara k  
dile g eti rebi ldikleri takdirde yönetebi l ir ler. 

Yeni tipten parti nin örgütlenmesiyle i lg i l i  leninist prensibin can dama-
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r ın ı  demokratik santral izm teşkil eder, ki bu prensipte demokrasi i le san
tral izm b i r  bütünün bi rbi ri nden ayrı lmaz kısımlarıd ı r. 

Demokratik santra lizm, her komünisti n, her parti örgütünün uymak 
zorunda olduğu, parti program ve tüzüğünde yer olon, partinin fikri, taktik 
ve örgütsel temel in in  birliğ id i r. Santra lizmden, partinin en yüksek orga
nın ın kongre, kongreler a rasında do merkez komitesi olduğu, tek dis ip l ine 
bağl ı l ık, tüm eylemlerde azın l ığ ın  çoğunluğa, a lt kademe örgütleri n in 
daha üst kademedekilere kayıtsız şartsız itaat etmesi anlaşı l ır. V. i. Lenin 
«yetkil i organlar ın kara rından sonra hepimiz, bütün parti üyeleri, tek 
insanmış gibi hareket ederiz" diyordu.  

Parti, kongreler ve merkez komitesi tüm örgütün genel yönünü, genel 
doğrultusunu kararlaştırmakta, fakat ayni zamanda komünistleri ve bütün 
parti örgütlerin i ,  parti doğrultusunu gerçekleşti rmek, parti politi kasın ı  
mahal l i  özelliklere ve farkıara göre ayarlamak hususunda kendi lbaşına 
çal ışma, aktif olma, teşebbüslerde bulunma gibi nitelikleri geliştirmek 
bakım ından, en geniş ölçüde teşvik etmektedir. Len in, gerçekten demok
ratik a nlam taşıyan santra l izmin, " . . .  amaca götüren yolları, metodları 
ve a raçları çeşitlendi rmek bakım ından sadece mahal l i  özel l iklerin değil, 
mahal l i  usu l lerin ,  mahal l i  teşebbüslerin de tomomiyle ve engelsiz bir 
şekilde gelişmesine olanaklar" sağladığını bel i rtiyordu. Demokratizme 
gel ince, o do seçimle işbaşına gelmeyi, üyelere hesap vermeyi, yönetici 
organ ların baştan aşağı değişti ri lmesini ,  kollektif parti yönetimini, bütün 
komün istlerin parti hayatı na a ktif o larak katı lmalar ın ı ,  tenkid in  ve kendi 
kendin i  tenkidin geniş çapta gelişti r i lmesin i  gerektirmektedir. 

Demokratik santra lizm prensibi , partiye, bütün savaşçı ları n ı  daha aktif 
hale getirmek, onları n  güclü enerj is in i  tek i radede bi rleştirmek ve toplumu 
devrimci yoldan yeni baştan kurulması amacına yöneltmek olanağını  ver
mektedi r. Komünist partisi düşmanlar ın ın Len in ' in  yeni tipten partiye dair  
öğretis in in en önemli  yanı o lon demokratik santra l izm prensibine daimi 
surette soldırmaları rastgele değ i ldir. 

Bütün Leninizm prensipleri Sovyetler Birliği Komünist Partisinin temel 
s i lôhları hal ini  a lmıştı r ve partideki birl iğin, kuvvetin temelini meydana 
getirmektedir. Sovyetler Birliği Komünist Partisi bugün güclü, birleşmiş, 
y ığ ın la ro en sağlam bağlarla bağ l ı ,  Sovyet toplumunun yönetici ve yön 
verici kuvveti, Sovyet ha lkı n ı n  komünizm uğrundaki savaşın ın i lhamcısı ve 
örgütçüsü bir partidir. Bunu Lenin tarafı ndan kurulmuş ve eğiti lm iş olma
sına, onun öğretisini kı lavuz edinmesine, Lenin ' in  hazırladığı örgütlenme 
prensiplerin i  ve parti hayatı normları n ı  gözbebeği gibi  korumasına borç
ludur. 

Komünist Partisi, Sovyet halkı a rası nda büyük bir itibara sahiptir ve 
ha lk, parti eylemlerin in ,  politikası n ın  kendisin in ,  en  köklü menfaatlerini 
d i le  geti rdiğini  gördüğü için, onun bütün tedbirlerin i  aktif su rette destek
lemektedir. Sovyet halk ın ın politik yöneticisi ve savaş öncüsü olon Sovyetler 
Bi rl iği Komünist Partisi, evvelce olduğu gibi,  bugün de, herşeyden önce, 
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toplumumuzun en i lerici s ın ıfı olon işçi s ınıfı n ı n  partisidir. Hôlen SBKP 
saflarında 13,5 mi lyondan fazla komün ist yer a lmaktadır. Komü nistlerin 
hemen hemen yüzde 40'1 işçi, yüzde 15,6'51 kolhozcu köylüdür. Partimizin 
saflarında, ayni zamanda, üretim a lanında ça l ışan birçok öncü teknisyen
aydın,  bilim, kültür ve sanat' adamı vard ı r. 

Uluslara rası devrim hareketi için, Lenin ' in  geliştirdiği proletarya dikta
turaşına da i r  Marksist öğreti muazzam bir önem taşımaktadı r. Marks 
« . . .  s ın ıf  savaşı mutlaka proletarya diktaturası ile sonuçlon ı r» diyor ve 
kapitali zmle sosyalizm arasındaki geçiş devresi devletini  söz konusu 
ederek, bunun « • • •  devrimci proletarya diktaturasından başka h içbir şey 
olamıyacağın ı» belirtiyordu. Proletarya di ktaturası sorununun Marksizmin 
temelini teşkil ettiğ in i  belirten Lenin ,  eserlerinde proletarya diktaturas ın ın 
en önemli yanları ,  toplumsa l karakteri, gerçekleşme koşuı ıarı , en önemli 
görev ve şekiııeri, rolü ve görevi üzerinde önemle durmuştur. Proletarya 
diktaturas ın ın a leyhinde olan oportünistlere kesin şeki lde karşı koyan 
Len in ,  böyle bir d iktaturan ın  sömürülmeye meydan vermeyen yeni, sosya
l ist düzenin kurulmasında tarihsel bir zorun luk  olduğunu ispat etmiştir. 
Onun  kanısına göre, insanl ık, sosyalizme başka yoldan değil, ancak pro
letarya diktaturası yolundan kavuşabil ir. Lenin ,  sömürücü a zın l ığ ın  çıkar
ları n ı  temsi l  eden burj uva demokrasisinin karşısına, s ın ıfl ı toplumdakine 
kıyasla,  yeni ,  daha yüksek demokrasi şekli olarak ,  emekçilerin toplum ve 
devlet işleri n i  yönetmesin i  en geniş ölçüde sağlıyan ve halk ın büyük  çoğun
luğunun menfaatlerin i  dile getiren proletarya diktatu ras ın ı  koyuyordu. 

K.  Marks'ın proletarya d iktaturasına dair  öğretis in i  yaratıcı b i r  şeki lde 
gel iştiren Len in'in tarihsel h izmeti, yeni t ip devlet olarak sovyetleri (şura
ları)  keşfetmiş olmasıdır. Len in  her türlü parlamenter burjuva cumhuriye
tiyle kıyaslanamıyacak ölçüde daha demokratik olan proletarya dikta
turası devlet şekl inin, sovyet cumhuriyetinin  tarihsel önemini keşfetmiştir. 

Lenin bu sonuca, 1905-1907 burjuva-demokrotik devrimi sıralarında 
Rusya'daki halk yığ ın ların ın, ilk defa olarak, kendil i klerinden işçi miııet
vekiı ıeri sovyetleri kurmaları teşebbüsü ne dayanarak varmıştır. Halk, dev
rim savaşı süreci içinde, burj uva-parlamenter sistemini  kesinlikle reddet
miştir, çünkü bu sistem burjuva d iktaturası n ı  g izlerneye yarıyan bir para
vanadan, emekçileri a ldatma ve baskı altında tutma aracından başka 
bir şey değildir. Sovyetler, halkın yaratıcı l ı k  kabil iyetinin  tarihsel bir ürü
nüdür. lenin ,  sovyetleri, emekçi-sosyalist devletinin ilk örneği saymıştır. 

Sovyetleri yeni, daha yüksek tip demokrasi olara k  karakterize eden 
Lenin:  «Bu herkese açık olan, halk yığ ın ların ı n  gözü önünde gerçekleşti
rilen, yığınları kapsayan, doğrudan doğruya halk ın bağrından doğan ,  
yığın lar ın dolaysız ve vasıtas ız  organıdır,» diyordu. 

Leninizm ideleri Rusya'da Büyük Oktobr Devrim i  ile ve yeryüzünün 
altıda birinde Sosyalist Sovyet Devletinin kurulması i le  zafere ulaştı. Lenin, 
Oktobr Devriminin ilhamcısı, örgütçüsü ve önderi, dünyadaki ilk işçi köylü 
devletinin  kurucusu ve yöneticisi oldu. 
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Lenin,  Oktobr Devrimi ve onun zaferi sonucunda yaratı lan Sovyet ege
menliğinin dünya çapındaki tarihsel önemini, u luslararası değerini defa
larca belirtti. Oktobr devrim ine dünya ölçüsünde bir  dönüşüm, dünya tari
hinde yeni bir sayfa gözüyle bakan Len in, onun « • • .  bütün dünyaya sosya
l izm yolunu göstermek ve burjuvaziye, sosya l izmin zafer an ın ın  yaklaştı
ğ ın ı  ispat etmek" hizmetini yerine getirdiğini beli rtiyor ve Sovyet egemen
liğinin bütün ü lkelerdeki emekçi ler için taş ıd ığ ı  muazzam öneme işaretl e :  
«Bizim Sosyalist Sovyet Cumhuriyetim i z  u l us lararası sosyal izmin meşalesi 
ve bütün emekçi yığ ın larına örnek olara k  dimdik ayakta kalaca ktır» 
diyordu.  Oktobr Devrimin in ve Sovyet egemenl iğinin u lusla ra rası önemine 
sarsı lmaz bir inanç besliyen Lenin şun la rı yazmıştı : «Tecrübe şunu göster
mişti r :  proletarya devrimin in bazı temel sorunlarında bütün ü lkelerin 
Rusya'nın yolundan yürümeleri kaçın ı lmaz bir  şeydi r". V. ı. lenin, ayni 
zamanda, diğer ü lkeleri n, sosya list devrim in  ve proletarya diktaturas ın ın 
biç im ve karakterine, bunların  en öneml i  prensiplerinden vazgeçmeden, 
b irçok yeni, özel ve yaratıcı yönler kazandıroca klarını da belirtiyordu. 
Daha sonraki proleta rya devrimleri ve çeşitli memleketlerdeki sosya l izm 
kurucu luğu lenin'in öğretisini, genel hatlarıyle, doğrulamıştır. 

Marks' ı n  idelerini kı lavuz edinen ve Sovyet devletinin tecrübelerin i  ge
nelleştiren V. ı .  lenin, bi l imsel komünizm teoris in i  geliştirmiş, sosya l izm 
kuruculuğuna ve bunun komünizme dönüşmesine, yani  komünist toplumun 
iki  aşamasına da i r  sorunları işlemiş ve konkreleştirmiştir. Sosyal izmin, 
düşman kapita l ist devletlerle sarı l ı  bir ü lkede de kuru labi leceği hakkın
daki lenin ist teori, sosya l ist devrimin Sovyetler Birl iği'nde zafere u laş
masında kesin b i r  rol oynamıştır. Memleketimizdeki sosyal izm kuruculu 
ğunun  somut p lan ı  lenin' in yönetmenliğ inde haz ı rlanmıştır. lenin sadece 
sosyal izm kuruculuğunun yolları ve araçlarını deği l, ayni zamanda, dünya 
çapında önem taşıyan bu tarihsel ödevi çözebilecek toplumsal gücleri de 
ortaya koymuştur. lenin, sosyal i zmin ha lk, işçi ler ve köylülerin canl ı  eseri 
olduğunu öğretiyordu.  Emekçi ler yeni hayatı ku rmayı başaracak, toplumun 
sosya l izme uygun şeki lde örgütlenmesi sorunların ı ,  ne kadar karmaşı k olur 
larsa olsunlar, kend i tecrübeleriyle çözüml iyeceklerdir. lenin halk  yığınla
r ının yaratıcı teşebbüslerine büyük bir  önem veriyor, tarihte gerçekten yüce 
ve i lerici hiçbir şeyin, holk yığ ın larının kahramanca savaşı, tarihsel yaratı
c ı l ığ ı  olmaksız ın gerçekleşemiyeceğine inanıyordu.  

K.  Marks ve F. Engels' in  ya rattığı ,  V. ı .  lenin' in gelişt irdiği bi l imsel komü
n izm teorisi, Sovyetler Birl iği i le diğer sosya list ü lkelerin tecrübesiyle 
olduğu kadar, kapitalist memleketlerdeki komünist parti lerin in tecrübe
siyle de zenginleşmiş, dünya sosyalist sistemi tarafından doğrulanmıştır. 
Bu teori sosya list sisteme dahi l  memleketlerdeki büyük sosyal ist değişikl ik
lerin bilimsel temeli, u luslararası işçi sınıf ının ve kurtuluş hareketinin, sos
yal izmde geleceklerini gören bütün halkların i lham kaynağı olmuştur. 

Kapita l i zmin emperyalist aşamasını son derecede derinl iğine inceleyen, 
tüm ulus lararası işçi ha reketinin, ayni zamanda, sömürg e  ve bağıml ı  ü lke-
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lerdeki kurtuluş hareketinin tecrübelerine dayanan Lenin,  Marksist teoriyi 
o derecede zengin leştirmiş, gel işti rmiş ve ön safa çıkarmıştı r ki, bugün 
a rtık leninist olmadan ve len in'in Marksizm hazinesine katkı ların ın tümünü 
benimsemeden gerçek Marksist olmak imkônsızdır. Bunun için zomenı
mızda Marksizme hakl ı  olarak Marksizm- lenin izm deni lmektedir. Mark
sizm-leninizm bütün hal i nde, bö!ünmez bir dünya görüşüdür. 

Onemli olan, çağdaş toplumu yakından i lg i lend i ren tüm problemlerin, 
örneğin, emperya l izmin gelişme yönü, kapital ist ü lkelerdeki sınıf savaşı , 
sosyal ist devrim ve devlet egemenl iğin in işçi s ınıfın ın  el ine geçmesi, savaş 
ve barış, ulusal kurtuluş hareketi, birbi rin in karşıt iki sistemin barış içinde 
yanyana yaşaması, sosya l ist ve kapita list devletler arasındaki i l işkiler, 
sosya lizm ve komünizmin gelişme yol la rı g ibi sorunlar ın her biri üzerinde 
Len in  derin ve etraflı incelemeler yapmıştır. lenin in öğretisi, bizlere, zama
nımızın,  hayatın i nsanlığın karşısına çıkardığı bütün sosya l-polit ik sorun
lara doğru cevaplar bulmamıza yardım  etmekte, dünyayı komünizm pren
seplerine göre yeni leştirmekle görevli bütün devrimci güclere güveni l i r  
bir ideler kılavuzu ola rak hizmette bulunmaktad ı r. 

lenin' in ideleri hayati gerçekleri d i le getirdi kleri içindir ki, geniş halk 
y ığın lar ın ın kafa ve gönü llerine yerleşmektedir. Leninizm, bütün emek
çilerin hayati menfaatleri n i  savunan, on ların sömürüye, baskıya ve köle
leşti ri lmeye karşı yü rüttükleri ôdil savaşlarında, yeni bir dünya kurma 
gayretlerinde etki l i  bi r teorik ve pol itik si ıôhtı r. Bugünkü kuşaklar, Leniniz
min,  dbnya tarih in in gidiş in i ,  bütün halkların ve ü lkelerin kaderini ne 
büyük ölçüde etkilediğine, m i lyonlarca yen i  ve a ktif, bi l inçl i komünizm 
kuruculuğu savaşçısını şanl ı  bayra klan altında birleşti rdiğ ine tanık olmak
tad ı rlar. 

2. Sovyetler Birliği Komünist Partisinin Leninist doğrultusu 

Yüce Oktobr Sosya list Devrimi ,  Sovyet halkını, daha önceleri sadece 
teori çerçevesinde ka lan, tarihte eşi görülmemiş ölçüde olağanüstü kar
maşık bir ödevi, sosyal ist toplumu meydana getirme ödevin i  gerçekleş
tirmekle görevlendird i .  Len in  ve Komünist partisi, Sovyet halkını sosyal izme 
doğru, henüz kimsenin geçmemiş olduğu yol lardan götürdüler. Len in : 
«Biz yen i bi r ödevle, henüz dünyanın h içbir yerinde denenmemiş bir ödevle 
karşı karşıyayız . . .  » diyordu.  Ve bu ödeyin ,  ne derecede karmaşık olursa 
olsun, tamamiyle gerçekleşebi l i r  olduğunu da ekliyordu. Onun kanısına 
göre Sovyet Cumhuriyetinde tam bir sosyal ist toplum kurulması iç in gerekli 
her şey vardı ve yeterliydi .  «Bizde doğal servetler, yedek insan gücü ve 
büyük devrimin halk yaratıcı l ığına sağladığı mükemmel bir atı l ış gücü 
var . . .  » diyordu. 

Proletarya devri mi,  başında Lenin' in bulunduğu Komünist Partis inin 
yönetmenliği a ltında, burjuvazi i le büyük toprak ağaların ın  sosya l izm 
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yoluna yığdıkları tarihsel hurda ları kesin ola ra k  temizliyordu. Kaybettikleri 
egemenliği yeniden ele geçirmek, eski i l işki lere dönmek için Rus ve dünya 
burjuvazis in in g i riştiği sayısız çabalar, devrim ta rafından kurtar ı lan halk ın 
kahramanca d i renişi i le püskürtüıüyordu. Sovyet devleti son derecede 
büyük güçlüklere azimle göğüs gerdi, düşmanın bütün ça balarına şerefle 
karşı koydu, Vatandaş Harbin i  zaferle bitirdi ve 14 kapitalist devletin 
müdahaleci kuwetlerin i  tamamiyle daran  peran etti. 

Oktobr Sosyalist Devrimi, ezilen emekçi y ığ ın larına,  kendi kuvvetlerine 
güvenme inancın ı  aşı lamayı, onları örgütleyip birleşti rmeyi başarabilen bir 
devrimci Marksist partin in  yönetimindeki halkı n devrimci enerj is in in,  tüken
mez kuwetlerinin, özgürlük, demokrasi ve sosyalizm yolundaki bütün 
engelleri s i li p  süpürebileceğin i  ispat etmiştir. 

len in, emekçilerin tümünün birden sosyalizm kuruculuğuna aktif ola rak 
katı lmaların ı  sosya lizmin başarısı için en önemli şart sayıyordu. Sosya l izm 
en demokratik düzendir, çünkü emekçiler, yeni hayatı kendi leri kurmakta
dıriar. V. ı. lenin,  partiye, Sovyet halkını  yaratıcı emeğe seferber etmeyi, 
kendi deyişiyle, en aşağı düzeyde bulunanla rı tarihsel anlam taşıya n 
yaratıcı faaliyete çekmeyi öğretiyor: .. Zaferi, a ncak, halka inananlar, can l ı  
halk yaratıcılığı kaynağına eğilenler sağlıyabilir ve egemenliği elde tuta
bi l ir .. d iyordu. 

Tarih in  gerçek kurucuları olan halk yığ ı n la rına en geniş faa liyet alan
ların ı  tesl im etmek Sovyet toplum düzenin in başlıca özelliklerinden birid i r. 
Kapital izmdeki is imsiz, ki msenin  umursamadığı ,  çoğu defa lüzumsuz sayı
lan, ihtiyaç duyu lmayan emekçiler, Sovyetler Birl iği'nde, yeni hayatı , komü
nizm yapısı n ı  e l leriyle kuran, kendi ara larından binlerce ve binlerce yeni 
i nsan, sanayide ve ta rımda, bi l imde, teknikte, kültürde ve sanata öncüler 
yetiştiren insanla rd ı r. 

Oktobr devrimi zaferinden sonra lenin proleta rya diktaturasına dair  
öğretiyi bütün yönleriyle gel işti rmeye devam etti. Proletarya d iktaturası 
olmadan sosyal izm kurulamaz. Geçiş döneminde sınıflar varlıklarını korur
lar, dolayısiyle sınıf savaşı da devam eder. Burjuvazin in  tek a rzusu, kay
bettiği mevzileri yen iden ele geçi rmektir. Onun bu yöndeki a ra l ı ksız gay
retlerini ezmeyi, sömürücüle ri n  d i renişini k ırmayı ve yeni, sosyalist hayat 
kuruculuğunu örgütlemeyi a ncak proletarya devleti başara bilir. Proletarya 
diktaturas ın ın yüksek prensibi, len in in  öğrettiği gibi, işçi s ınıfı i le emekçi 
köylü yığ ı n ları arasındaki ittifaktır. lenin partiyi, işçileri, emekçi köylüleri, 
işçi s ın ıfı n ı n  yönetmenliği a lt ındaki bu ittifakı kuwetlendirmeye hararetle 
davet ediyordu. Bunun la i lg i li ola rak :  .. Işçi lerle köylüler a rasındaki ittifak 
temeline dayandıktan sonra yen i  toplumun kurulmaması imkônsızd ı r  .. 
diyor ve şunları i 1ôve ediyordu : " . . .  biz onu n  için, bu toplum için, işçilerle 
köylüler a rasındaki ittifak şeki l lerinin işlenmesine yard ım ediyoruz . . .  Bu 
ödevimizi başaracağız ve öyle sağla m  bir işçi-köylü birliği kuracağız ki, bu 
bi rliği dünyada h içbir kuwet bozamıyacaktır ... 
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Lenin, kaynaşmış birliği ve halka sımsıkı  bağ l ı l ığ ı  i le güclü, iktidarın  
işçi s ın ıfı tarafından e le geçiri lmesinden sonra rolü zayıflamıyan, tam 
aksine a rtan Komünist Partis in in proletarya d iktaturası ve sosya l izm kuru
culuğu için taşıdığı  büyük önemi tekrar tekrar bel i rtiyordu. 

Burjuvazi i le ajanları ,  işçi s ın ıf ın ın devrimci partisinden boş yere kork
muyorlar. Sovyet halk ın ın düşmanla rı Komünist Partisine karşı daima 
o mansız bir savaş yürütmüşlerd i r, çünkü partiyi zayıflatmanın, kaçını lmaz 
surette, proletarya d iktaturas ın ın  zayıflamasına yol açacağ ın ı  anlamış
lard ı r. Bu amaçla  karşı-devrim, hattd, «sovyetlerden yanayız a ma, komü
nistler katı lmamak şartiyie .. sloganına bile başvurmuşlard ı r. T rotskistler, 
Zinoviyefler, Buharin ler, burjuva mi l l iyetçileri ve kapital izmin restorasyo
nuna taraftar daha birçok kimseler, her çareye başvurarak, Komünist 
Partisini y ıkmaya ça l ışt ı lar. Parti n in  içinde yı kıcı, bölücü faaliyetlerde 
bulunan fraksiyonlar meydana getirdiler, sendikaları, Komünist Gençler 
Birliğ ini ve diğer yığı nsal örgütleri partiden koparmaya çal ıştı lar. 

Fakat partiye karşı g i rişilen bütün bu tertipler dara n  peran edi ldi .  
Komünist Partis i ,  Lenin' in öğrettiği g ibi ,  bi rl i k  ve beraberliği sağlamlaş
tırarak, saflarında ciddi, ayni zamanda bi l inçli disipl ini sürdürerek, partiyi 
oportünistlerden ve çeşit çeşit döneklerden kesin surette temizl iyerek, 
parti l i  y ığınlar ın aktifl iğ in i  san haddine kadar geliştirerek ve sadece emek
çileri n  menfaatlerin i  her zaman ve her bakımdan ön plôna alara k  çal ışt ı .  

Lenin ' in  dehôsı Sovyet halkının sosyalizm kuruculuğundaki görevlerin i  
bütün a çıklığı ve derin l iğ iyle ortaya koydu. Lenin, sosya lizmin, ancak 
çağdaş teknik  temeline, kudretli bi r sosyal ist endüstri temeline dayandığı 
takdirde zafere u laşabi leceğ ini öğretiyordu. Memleketin endüstrileştiri l 
mesi, yeni toplumun ekonomik temelinin yaratı lması, sosya lizm kuruculu
ğunda ona görevlerdi. Lenin : «Ta rım ı  da yeniden örgütlemeye yetenekli 
ağ ı r  makine endüstrisi, sosyal izmin biricik maddi temelidir  .. diyordu. Mem
leketi n kapita l ist devletler tarafından kuşatı lması ve dışarıdan doğrudan 
doğruya yard ım görme olanağının mevcut olmaması, endüstrileşme tempo
lar ın ı ,  genç cumhuriyeti n e l indeki araçları son derecede zorladı .  Len in:  
«Biz her  a landa tasarruf yapıyoruz, hattô okul larda bile .. diyordu.  Lenin in  
GOELRO plôn ın ın  ve i lk  beşy ı l l ıkların gerçekleşti ri ldiği senelerde Sovyet 
halk ın ın  partin in  yönetmenliği a ltında yaptığı büyük emek hamleleri, Sov
yetler Birl iğ i 'n in güc1ü bi r endüstri devleti hal ine gelmesini sağladı. 

Sovyetler B irl iği Komünist Partisi, Lenin' in, köylülerin kooperatifler 
yoluyle sosyalizme katı lmalarına dair  dôhiyane planın ı  g erçekleştirmek 
için de ayni enerjiyle savaş yürüttü. Lenin, köylülerin sosyal izm raylarına 
g i rmelerini, işçi sınıfın ın  olduğu kadar emekçi köylülerin de köklü men
faatlerine cevap veren son derecede önemli bi r görev sayıyordu, çünkü 
« . . .  ufak işletmelerle i htiyaçlardan kurtu lmanın mümkün olmadığını  .. görü
yordu. Emekçi köylülerin kulaklara (köy burjuvazisine) bağ ım l ı  olmaktan 
kurtarı lmaların ı ,  köyde kapital izmin kökleri n in yokedi lmesini ve böylece 
sosyal ist devrim in  en önemle görevlerinden bi ri n in çözümlenmesini ,  ancak 
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ufak ve dağ ın ı k  köylü işletmelerinin yeni, sosyal ist raylara oturtu lması 
olanakları sağlıyabi l i rdi .  

Sosya l izm düşmanları ,  Marks ve Engelsin köylü sorunu i le  uğraşmadık
larını, bunun sadece «Rus» görüşü olduğunu yazıyorlar. Bu iddia, gerçek
Iere aykırıd ı r. F. Engels : «Bizim ufak işletmelere sah ip köylülere karşı ödevi
miz, her şeyden önce onları n  özel ü retim leri ni kooperatifleşti rmekti r ;  bu 
zorla değ i l ,  örnekler yoluyla yapı lmal ı ,  bu a ma çla da toplumso ,ı ya rd ım  
teklif edi lmel i»  demiştir, V. i .  Len i n  ve  partimiz, Marks i l e  Engels' in  idele
rinden hareketle, köy sorununu çok taraflı o la rak ele a lmış, teorik bakım
dan esaslara bağlamış ve bunun çözümlenmesi yolunun,  işçi s ın ıf ın ın d ik
taturası koşul la rında sosyalist kooperatifler olduğunu ispat etmişlerdir. 
Lenin,  köylülerin kapital izmdeki ağır durumdan kurtu lmaları yolunun ancak 
işçi s ınıfiyle ittifak olduğunu söylüyor, sosyalizme köyde sağlam bir ekono
mik temeli, a ncak, ufak ü retimde meşgul köylülerin ,  sosya lizme uygun  
şekilde kooperatifleşmeleri sağ lar, d iyordu. 

Len in  memleketimizdeki halklar ın kültür düzeyinin yükselti lmesine ola
ğanüstü bir önem veriyordu. Parti n in  ve Sovyet devletin in  «, • •  bi l imin ger
çekten ölüm-karım sorunu  olması, yaşantın ın  tam manasıyle ve gerçek 
elemanı» hal ine gelmeSi için gayretler sa rfetmesin i  öğretiyordu .  

Hayat, Lenin' in siyasetinin doğruluğunu, bütün açı lardan ve tamamiyle 
teyit etti, Sovyetler B irl iği 'nin güclü bir  endüstri devleti haline gelmesi, 
memleketin iktisadi bağ ı msızl ığı, halk i ktisadiyatı n ın  bütün kolla rının yeni 
teknikle donatı lması için sağlam bir maddi temel sağladı ,  endüstride sosya
l ist i l işkileri geliştirdi ve ü lkeni n  savunmasını  iyice sağlamlaştı rd ı .  Lenin ' in 
kooperatif plan ın ın  gerçekleşti ri lmesi dünyan ın  en  i ri sosya l ist köy iktisa
diyatı üretimin in yaratı lmasına yol açtı, işçi sınıfı i le köylüler a rası ndaki 
ittifakı kuwetlendirdi. Kollektivizosyon sayesinde, son sömü rücü sınıf olan 
kulaklar da ortadan ka ldırı ld ı .  Memlekette yeni b ir  ha lk  eğitimi sistemin in  
kurulmasını ,  halkın  insan l ığ ın  b i riktirmiş olduğu kültür hazinelerinden 
faydalanmasını ,  lüzumlu kal ifiye kadroların ve emekçi ayd ın ları n  yetişti
rilmesini ,  tüm bi l im ve sanat alanları nda i leriye gid i lmesini ,  sosyal i st ideo
loj in in güclenmesini sağl ıyan kültür devrimi gerçekleşti ri ld i .  

Partin in ,  Lenin' in gösterdiği yolda yürümesi sayesinde sosya lizm mem
leketimizde tam ve kesin zafere u laştı. Sosya lizmin SSCB'nde zaferi, işçi 
s ın ıfı n ı n  tarihsel ödevin in  ne derecede büyük olduğunu ı spat etti. Bu, 
Marksizm-Len inizmin zaferiydi, Sosyal izm,  kapitalist topluma kıyasla üstün
lüğünü her a landa ispat etti. Oretim araçlar ın ı  toplum mülkiyeti hal ine 
getirirken ve işçilerle köylüleri sömürüden kurtarırken, bütün halk ın maddi 
refah ı n ı n  ve kültürel düzeyin in  sistemli  olarak yükselmesi koşul lar ın ı  
yarattı, i nsanların  toplumsal  ve u lusal bakımdan eşitliklerini pekiştirdi, 
halk ın tam özgürlük ve demokrasiye kavuşmasını sağladı ve i nsanların 
önünde kabil iyet ve istidatları nı gösterebilmeleri için s ın ırsız olanaklar 
a çtı .  Böylelikle sosya lizmin, birçok kuşaklar iç in uzak bir  geleceğe a it b ir  
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emelmiş g ibi g orunen .. herkesten kabiliyetlerine göre, herkese emeğine 
göre» temel prensibi gerçekleşmiş oldu.  

Sosyal izmin büyük başa rı la rından ve muazzam güclerinden biri de,  çok 
uluslu Sovyet halk ın ın  birl iğ i ,  işçilerle kolhozcu köylüler ve ayd ın lar  ara 
s ındaki, çeşitli u lusla ra mensup emekçiler a rası ndaki kardeşçe dostluk  ve 
işbirliğid ir. SSCB halkları arası ndaki sars ı lmaz kardeşliğ in  pekişmesi, yur
dumuzdaki sosya list cumhuriyetlerin ekonomik ve kültürel gelişmeleri, 
u l usal sorunun  çözümlenmesiyle ilgili Leninci öğretini n  ve parti politika
s ın ın  doğruluğunu, proletarya enternasyonalizmi ideleri nin zaferini inan
d ı rıcı b ir  şekilde doğrulamaktadır. 

Sosya lizmin dayanık l ı f ığı  ve hayati gücü, Sovyetler Birliği'n in  faşist 
Almanya'ya karşı yürüttüğü Büyük Vatan Harbi yı l larında çetin imtihanlar 
verdi. Bil indiği üzere Sovyet halkı bu ölüm-ka l ım  savaşında sadece vata
n ın ı n  şerefini ve bağ ı msızl ığ ın ı  savunmakla kalmadı, Hitlerci sürüleri 
tamamiyle ezdi ve böyleli kle dünya uygarlığ ı n ı  nazil i k  vebasından kurtardı. 

Sosya l izmin kurulmasına dair  Marksist-Leninist öğretinin gerçekleştiril
mesi, Sovyet halkı n ı n  önünde tedricen komünizme geçmenin perspektif
lerini açtı . Lenin sosya lizm ve komünizm kuruculuğunu, daima, partiye ve 
Sovyet halkına ait tek ödevin birbirinden ayrı lmaz iki yan ı  saymıştır. 
Bununla ilgi l i  olara k « . . .  sosyalizmi kurmaya çalışı rken, onun komünizme 
dönüşeceğine  eminiz» diyordu .  Sovyetler Birliği Komünist Partisi, komünizm 
kurucu luğu ile i lgil i  konkre programın ı  hazırla rken, Lenin'in di rektif ve 
vasiyetlerini gözönünde bu lunduruyordu. Lenin komünizm konusunda şöyle 
diyordu : «Kurmayı amaç edindiğ imiz gelecekteki toplumun, ya ln ız işçiler
den ibaret olması gereken toplumun, hiçbir farka yer vermemesi gereken 
toplumun kuru lması için uzun zaman ça l ışmamız gerekecektir». 

Zafere u laşmış sosya lizm koşul ları içinde, bir bütün hal i ndeki komünizm 
savaşında, başlıca faaliyet a lan ın ı  kaçı n ı lmaz olarak ekonomi teşkil 
etmektedir. Bundan dolayı SBKP Programı i le partin in  XXiii. Kongresi Sov
yet halkı n ı n  komünizm kurucu luğu ile i lgi l i  başl ıca ödevlerini formüle 
ederken, pa rtinin ve halk ın başta gelen ekonomik ödevinin komünizmin 
maddi - teknoloj ik temelini yaratmak olduğu kararına vardı lar. Emekçile
rin maddi refahları n ı n  ve kültürel düzeylerinin sistemli olarak daha da 
yükseltilmesi, sosyalist toplum ilişkilerinin geliştirilmesi ve tedricen komü
nist ilişkiler hal ine getirilmesi, sosyalist demokrasinin geliştirilmesi ve 
komünist toplum insan ın ın  fikir ve moral bakımından şekil lenmesi V.S. bu 
temefe dayan ı lara k  sağlanmaktad ı r. 

Sovyet ekonomisi bugün o kadar  yüksek bir düzeye ulaşmıştır ki, komü
nizm kurucu luğunun temel görevleri n i  başariyle yeri ne getirebilecek 
durumdadır. Toplum düzenimizin karakteristik bi r özelliği ve üstünlüğü de, 
sosya list ü retimdeki yüksek gelişme tempolarıd ı r  ve bunlar kapitalist eko
nominin gelişme tempoları ndan çok hız l ıd ır. 

1951-1967 devresinde endüstri ü retiminde tem pola rı n  yı l l ı k  orta lama 
artışı Sovyetler Birl iği' nde yüzde 10,5 iken, Amerika Birleş ik  Devletleri'nde 
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yüzde 4,S, Ingi ltere'de yüzde 2,8 ve Fransa'da yüzde S,S'ten yuka rı çık
mamıştı r. Gelişme tempolarında üstünlüğü muhafaza eden SSCB i le diğer 
sosyalist memleketler, 1968 yı lında endüstri ü retimi hacmini, harpten 
önceki devreye kıyasla 12 kat artırırken, kapitalist ü lkelerde bu artış sadece 
4 kat olarak kalmıştır. Bu ise i ki ekonomik sistem arasındaki i ktisadi yarı
şın gelişmesinde üstünlüğün dünya sosya lizminde olduğunu inkô r  edi lmez 
bir  şekilde göstermektedir. Lenin: «Ben Sovyet iktidarın ın  kapita l istlere 
yetişeceğ ine, onları geçeceğine ve kazancımızın sadece ekonomik olmakla 
ka lmıyacağ ına ina nıyorum .. diyordu. 

1968 yı l ı nda memeleketimizde, 1 913 yı l ındakine kıyasla endüstri üretimi 
78 kat artmış, 107 m i lyon ton çelik, 309 m i lyon ton petrol, 638 m ilyar 
kilovat-saat e lektrik enerjisi üretilmiştir. Sovyetler Birl iğin'deki elektrik
leştiri Imiş  demiryolu hatla rı Amerika Bi rleşik Devletleri, Ingi ltere, Fransa, 
Federal Almanya Cumhuriyeti ve Japonya'daki leri n topunu birden aşmak
tadır. Lenin in : «komünizm, Sovyet i ktidarı i le  birlikte tüm ülkenin elektrik
leştiri lmesi demektir .. şeklindeki öğretisi, zamanımızda, gözle görü lür  bir 
muhteva kazanmıştı r. 

Parti, halkı n yiyecek ve endüstrin in ham madde ihtiyaçları n ı  tamamiyle 
karşılamaya e lveriş l i ,  yüksek derecede gelişmiş bir köy ekonomisi yaratıl
masına daima önem vermektedi r. Bunun sonucunda gayrisafi köy ekono
m isi üretimin in  yı l l ı k  orta lama hacmi 1 966-1968 devresinde, 1961-1 965 
devresindekine kıyasla yüzde 1 9  a rtmıştır. 1 968 yı l ında toplam zahire 
üretimi 1 0,3 m i lyar pudu bulmuştur ki, böyleli kle 1961 -1 965 devresindeki 
orta lama yı l l ı k  zahire üretimi yüzde 30 oranında aş ı lmıştır. 

SSCB'nde komünizm kuruculuğunun bugünkü aşamasın ın  karakteristik 
çizgilerini bi l imsel-teknoloj i k  devrimin gelişmesi i le, parti nin memlekette 
ekonomik, sosya l-politik ve manevi hayatı n bi l imsel yönden geliştiri lmesi 
uğrunda aldığı  önemli tedbirlerin gerçekleştirilmesi teşkil etmektedir. Hali 
hazırda halk ekonomisinin h ız la  gelişmesin in olağanüstü önemli bir şa rtın ı ,  
sermaye yatır ımı etkis inin yükselti lmesi, emek verimin in art ırı lması, mamul
ler in n itel ik ve sağlam lığ ın ın gel iştiri lmesi teşkil etmektedir. Bu bakımdan 
bilim, üretimde gitgide büyük rol oynamaktadı r. 

Sovyet ekonomisinin yüksek düzeyi, artık, endüstrinin önde ge/en kolla
rında yüksek gelişme tempoların ı  muhafaza etmek şartiyle, emekçilerin 
maddi ve kü/türel i htiyaç/arın ın  karşı lanmasına doğrudan doğruya bağlı 
sanayi kolların ın  önemli derecede geliştiri lmesine imkôn vermekted ir. 
Partin in ortaya koyduğu ödevlerin ne derecede gerçekıere uygun oldu
ğunu,  halk ekonomisinin u lusal gel irle i lgi l i  en öneml i  kollarında - en
düstri üretiminde, perakende mal lar sürümünde, işçi ve memurlar ın orta
lama ücretinde, kolhozcula rın geli rlerinde - erişilen gelişme tempoları en 
açık bir şeki lde göstermektedir;  çünkü beşyı l l ığın üç y ı l ında, ortalama 
y ı l l ı k  tempolar SBKP'n in  XXiii. Kong resi d i rektiflerinde öngörülenleri aşmış  
bulunmaktad ı r. 

Partimiz halk ekonomisinde planlama ve ekonomik teşvik işlerinin geliş-

41 5  

TÜSTAV



tirilmesine büyük bir önem vermektedi r. Bu hususta biz V. i. Lenin in sosya
list ekonominin yönetimine dair  olağanüstü önem taşıyan direktiflerine 
dayanmaktayız. Sosya lizmin başlıca üstünlüğünün, ekonominin planlı ge
l işmesi, memleket çapında merkezleşti riimiş planlı  yönetim olduğunu 
beli rten Lenin : «Herkesin  genel bir plana göre, ortak toprakla rda, ortak 
fabrika larda ve ortak bir yönetim a ltında çalışması gereklidi r» diyordu.  

Memleketimizdeki ekonomik reform, sosyo l ist ekonomi kanunla rından 
ve portinin ekonomik gelişme sırasında elde ett'ı ği geniş tecrübelerden 
daha iyi faydalanı lması gözönünde tutularak hazırlanmıştır. Bu reform, 
her şeyden önce ekonominin yönetiminde demokratik esaslar gelişti rilerek, 
merkezi perspektif devlet plônla rının kuwetlendirilmesine, halk ekonomisi 
planlarının en önemli kollarında bi l imsel temel in güclendirilmesine yönel 
t i Im iştir. Devlet plônlama işleri mükemmel leştirildikçe üretim daha yoğun
laşır, tüm halk mülkiyeti daha yüksek düzeye ulaşır. 

Bugün memleketimizde emekçi yığınlarının mahal l i  teşebbüslerin in en 
geniş ölçüde gelişmesi sayesinde, onlar ü retim yönetiminde daha aktif 
hale gelmekte, her işletmede bütün iç yedeklerden faydalanma imkôn  ve 
zorunluğu görülmemiş derecede a rtmaktadır. Çağdaş koşul larda, Lenin'in ,  
devlet plônlama işlerini kuwetlendirmenin yanısıra, «her büyük işletmede 
mali a raçlar ve maddi kaynaklar esasına dayanıla rak bağ ımsızl ığı ve 
teşebbüsleri geniş letmek»le i lg i li d i rektifi yeni bir öz kazanmaktadır. 

Sovyet toplumunun gel işmesi, Lenin'in komünizm kuruculuğunda hem 
maddi, hem de manevi teşviklerden faydalan ılmasına dair görüşünün 
isabetini tekrar tekrar doğru lamaktadır. Iktisadi reform süreci içinde geli
şen ekonomik yönetim metodları ,  sosyal izmin üstünlüklerinden daha geniş 
ölçüde faydalanılması, emekçilerin, kollektiflerin, işletmelerin ve tüm top
lumun ekonomik menfaatlerini n birl iğine ve özel l iklerine dayanmaktad ı r. 
Bununla i lg i l i  o larak, sosya lizm ve komünizm kuruculuğunun başarısı bakı
mından mal  - para i l işkileri ve kategorileri - kôr, fiat, kredi, ekonomik  
hesop - büyük b i r  önem kazanmakta dır. Sosya list ekonomi sistemin de bu 
kategoriler, kapita lizme kıyasla, prensip bakımından bambaşka bir  öze 
sahiptirler" çünkü, sosyal izmde mevcut olmayan sömürüye hizmet etme
mekte ve ekonomin in bütün halkın menfaatine yarıyacak şeki lde geliş
mesinde i ktisadi kaldıraç ödevi görmektedirler. 

Komün ist Partisi için emekçi lerin menfaati her şeyden üstündür. Parti, 
Lenin'in «onla rın menfaatlerine ancak sosya lizm cevap verebi l ir» d i rektifini 
kılavuz edinmektedir. Sosya lizmde üretimin başlıca a macı, hal kın durmak
sızın artan maddi ve kültürel i htiyaçla rın ı tam olarak karşılamak, kişileri 
her yönden geliştirmekti r. Işte Sovyetler Birliği'nde sosya l ist ü retim bu 
a macı gerçekleştirmektedir. 

1 968 yılında 1 91 3'e kıyasla vatandaşların reel gel irleri , i nsan başına ,  
sanayi ve i nşaat işçileri i çi n  7 ,  emekçi köylü le r  için i se 1 0  kat a rtmıştır. 
1 968'de memleketimizde işçi ve memurların ücretleri yüzde 7,5 oranında 
fazlalaşmıştır. Son yıllarda özel l ikle kolhozların geli rlerinde büyük artış-
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lar olmuştur. Vata ndaşlarım ıza, her yı l artmakta olan toplumsal fonlardan 
daha fazla yardım ve hizmet sağlanmaktad ı r. Bu fonların  tutarı 1 968 yı
l ı nda 55 milyar rubleyi bulmuştur. Fonlara ayrı lan parala rla bedava öğre
tim ve sağ l ı k  hizmetleri sağlanmakta, ücretli izinler artırı lmakta, emekli l ik  
maaşları, yard ımlar, burslar ödenmekte, sanatoryum-dinlenme evleri h iz
metleri genişleti lmekte, büyük çapta

' konut (mesken) inşa edi lmektedir. 
Son zamanlarda her y ı l  1 0-1 1 mi lyon Sovyet vatandaşı yeni konutlara 
yerleşti ri i mektedi r. 

Geçmişte okuma-yazma bilmiyenıerin yurdu olan memleketimiz bugün 
dünya kültür ve bi l iminin ön safına geçmiştir. 1 968 yı l ında SSCB'ndeki 
bi l im işçilerin in sayısı 800 bini aşmıştır. Bu, dünyadaki tüm bi l im işçilerin in  
aşağı yukarı bir çeyreği demektir. XX. yüzyı l ın  en dikkate değer başarı la rı 
Sovyetler Birliği tarafından elde edilmiştir. Dünyada i lk  atom elektrik 
santral i ,  ilk tepki i i  yolcu uçağı, ilk kıta lara rası balisti k ro ket, i l k  yapma 
ay Sovyetler Birl iğinde meydana geti ri lmiştir. Uzayın sonsuzluğunda i l k  
uçuşu bir sovyet vatandaşı yapmıştı r. Aya i lk  u laşan ve yumuşak in i ş  yapan 
roket Sovyetlere aittir. Keza ayın i lk  uydusu da Sovyet topraklarından fır
latı lmıştır. Sovyet topra klarında, hayatı n her a lanında dikkate değer yeni
l ikler yapı lmıştır. 

Sovyet halkı V. i. Lenin' in doğumunun yüzüncü yı ldönümüne heyecan 
dolu bir yaratıcı emek havası içinde hazı rlanmaktad ı r. Halkımız ın kesin 
kanısına göre V. i. Lenin' in 1 00'üncü doğum gününün lôyıkiyle kutlana
bi lmesi a ncak yeni  emek başarı ları e lde etmekle mümkün olabi l i r. Çünkü 
Lenin, halkı n özgür, bi l inçl i  ve yaratıcı emeğin i  komünizmin zaferi için 
başlıca şart saymıştır. 

3. Leninizm işçi sınıfının yüce enternasyonal öğretisidir 

Bütün ü lkelerdeki işçi s ınıf ının, tüm emekçilerin kapital izmin zulmünden 
kurtulması i le i lg i l i  Marksist öğretin in enternasyonal  karakteri Lenin izmde 
daha da gelişme olanağını buldu. Enternasyonalizm bayrağın ı  yükseklerde 
dalgalandı ra n  Lenin, komünistleri ve bütün emekçileri u lusla rarası daya
nışma ruhunda eğitiyordu. 

Lenin, gerçek bir proleter devrimci olması bakımından, bütün ü lkeler
deki işçileri n devrim savaşlarını ka lbten benimsiyor, sömürge ve bağıml ı  
halkların u lusal kurtuluş hareketlerini büyük bir  dikkat ve sempatiyle izli
yordu. Lenin bütün hayatı boyunca kapitalizm kölel iğinin yeryüzünün her 
tarafı ndan yokedi lmesi için ça lıştı. Uluslararası komünist hareketinin prog
ram,  örgüt, strateji ve taktiğin in bi l imsel esaslara göre hazırlanmasına 
büyük katkılarda bulundu, kardeş komünist parti lerin in sağ lamlaştı rı lması 
işine doğrudan doğruya katı ldı ,  onlara Bolşevik Partisinin geniş tecrübe
sini öğretti, bütün memleketlerdeki komünistleri, devrimci işçi hareketin in  
uluslararası birl iğini, her çareye başvurarak, sağlamlaştırmaya çalıştı, 
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bütün devrimci gücleri, gerçek öncüsü olabi lmekleri için yığınlarla bağ
larını durmadan genişletmeye çağı rdı .  

Leninizmin düşmanları ,  onu su katı lmamış b ir  «Rus .. görüşü diye göster
meye, enternasyonalist özünü inkôra ka lkışmaktadı rla r. Ara larından bazı
ları Oktobr yolunun iktisaden geri kalmış bir ü lkenin yolu olduğunu, Len i 
n izmin, geri ka lmış l ık şartları içi nde, özel şekilde yorumlanmış bir Mark
sizm sayılabileceğin i  iddia etmektedi rler. Diğer bir kısmı ise, SSCB'nin  
sosya l ist gelişme yolunun «Avrupa'ya mahsus .. bir şey olduğunu, dolayı
siyle, Len in izmin Asya, Afrika ve Lôtin-Amerika ülkelerine uymadığın ı  i leri 
sü rmektedi r1er. 

Leninizm hakkındaki bu çeşitli görüşler kökten yanlıştır. Leninizm bir 
«Rus .. özel l iği taşımadığı gibi, sadece «Avrupaya mahsus .. b ir  yol da değil
d i r. Kapita l izmin, son aşamasına, emperyalist aşamasına u laştığı dönemde 
Marksizmin devamı  olarak ortaya çıkan Leninizm, yeryüzündeki toplu msal 
gelişmenin obj iktif ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 

Leninizmin enternasyonal karakteri ni, ortaya çıkışında ve gelişmesindeki 
bazı özel liklerle belirtmek mümkündür. 

Birinci, XX. yüzyılın başlarında Rusya, birçok tarihsel nedenlerden ötürü, 
dünya çapındaki emperyalist sistemin bütün çelişmelerinin düğüm noktası 
hal ine gelmiş, Oktobr Devrimi  ise çağdaş devrim sürecinin çıkış noktası 
ve mihveri olmuştu. Dünya çapındaki devrim sürecinin başlıca kanunları, 
XX. yüzyı l ın  başlarında en önemli i lerici tarihsel olaylar olan üç Rus dev
rimin in  birbirin i  izliyen dalgaları karşısında gitgide daha beli rgin bir 
şeki lde ortaya çıktı. Bu devrimleri n  ve özellikle bütün dünyayı sarsan 
Yüce Oktobr Sosyalist Devrimin in temel çizg i leri u lus lararası a landa büyük 
bir  anlam taşımaktaydı ve bütün ü lkelerdeki devrim hareketlerine güclü 
etkilerde bulundu.  

i kinci, Leninizmin u luslararası karakterini, Oktobr Devriminin çok taraflı 
tecrübeleri kadar, devrimin zaferi nden sonar SSCB'nde g i rişilen sosya lizm 
kurucu luğu tecrübeleri de beli rlemektedir. Leni nizmin genel kapsamın ı  
i nkôr eden burjuva ideologları ,  Rusya'da, devrimin a rifesinde en çeşitli 
toplumsal-ekonomik sistemlerin fi i len temsil edildiğ in i  görmek istemiyorlar. 
O zamanlar Rusya'da biçimlenmiş işçi sın ıfiyle birli kte kapitalist endüstri
nin büyük çapta işletmeleri bulunduğu gibi, köylerde yarı-feodal çiftlik 
sahipleri s istemi,  Orta Asya'da sömürge veya yarı-sömürge rej imier, Uzak
Kuzeyde ise hemen hemen ilkel toplu luğa yakın geri ka lmışlık, yani en 
çeşitli ülkelere mahsus sistemler ve yaşayış tarzları mevcuttu. Devrimden 
önceki çok sektörlü ve çok u luslu Rusya çeşitli kıtaların birçok ülkelerin in 
karakteristik özellikleri n in toplandığı yerdi .  Bolşevik Partis inin yürüttüğü 
savaşın çeşitli aşama larında, ekonomik bakımdan gelişmiş bölgelerde 
olduğu gibi, geri kalmış yerlerde, endüstri ve işçi merkezlerinde olduğu 
kadar  ekonomileri perişan yoksul köylerde, kültür a lanında yükselmiş yer
lerde olduğu gibi alfabeden ve kültürden mahru m  geniş bölgelerde de 
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çeşitli görevleri yerine getirirken elde ettiğ i  muazzam tecrübeler Leni
nizmde d i le getirilmişti. 

Oçüncü, Batın ın  gelişmiş kapital ist memleketleriyle, Doğunun sömürge, 
yarı-sömürge ve bağıml ı  ü lkeleriyle s ın ı rdaş olan Rusya'nın durumu dola
yısiyle, Rus işçi sınıfı , bir taraftan Batı Avrupada'ki devrimci işçi hareke
tiyle, öte yandan da sömürge halkların ın  u lusal  kurtu luş hareketiyle, kaçı
n ı lmaz bir surette, sı kı temas hal indeydi. Leninizm, sadece Rusya'daki 
değ i l, dünyadaki işçi hareketin in ve ayni zamanda u lusal kurtuluş hareke
tinin, sömürgeci l ik a leyhindeki hareketin tecrübelerini genel leşti rerek 
doğdu ve gel işti. Uzun y ı l lar ısviçre'de, Fransa'da, Ingi ltere'de, Alman
ya'da, Polonya'da ve d iğer memleketlerde siyasi mü lteci hayatı yaşayan 
Lenin, Batı Avrupada'ki sosya l ist çevrelere s ıkı bağla rla bağ l ı  bulunuyordu 
ve daha ii. Enternasyonal devresinde uluslara rası sosyal izm hareketine 
aktif ola ra k  katı lmışt ı .  Bunun yanıs ıra Doğu halklarının 1 905 ve 1 917'deki 
Rus devrim lerin in etkisiyle gel işen sömürgeci l ik a leyhtarı savaşların ı  da 
di kkatle izlemişti .  Bunların  sonucunda Lenin' in ulusal sorun ve sömürgeler 
meselesi konusunda ortaya koyduğu teori, Marksizmin vazgeçi lmez ve 
olağanüstü önem taşıyan bir k ısmını  meydana getirdi. Lenin bütün ü lke
lerdeki devrim hareketleri nin ve u lusal ku rtuluş savaşın ın tecrübe, biçim 
ve metodlarını genel leşti rdi .  

Dördüncü, Len inizm, dayanaktan mahru m  olarak deği l , Marksizmin 
sapasağlam temeli üzerinde meydana geld i  ve onun devamın ı  teşkil etti .  
Oyle ki, Marks ve Engelsin u luslararası işçi hareketiyle i lgi l i  olarak ele 
aldık ları önemli teorik ve taktik sorun lardan bir teki olsun Leninizme eksik 
deği ld ir. Lenin, Marksizmi, K. Marks ve F. Engelsin öğretisindeki temele 
dayanara k  gel iştirip zenginleştirdi. 

Dolayısiyle, yeni tarihsel devirde Marksizmi dile getiren Leninizm, ide 
ve teori bakımından çağdaş komünizm hareketin in temeli haline geldi. 

Lenin' in dünya komünizm hareketinin gelişmesi uğrundaki hizmeti muaz- '

zamdır. U lusla rarası devri m güclerin in yeni bir düzeye geçmeleri zaruretini, 
bütün önemiyle, ilk defa ortaya atan Lenin, bu zorunluğun, tarihsel koşul
lar ın değişmesinden, kapital izmin emperyalist aşamaya geçmesinden, pro
leta rya devriminin doğrudan doğruya günün ödevi hal in i  a lmasından i le ri 
geldiğin i  ispat etmiştir. ii. Enternasyonal  iflôs edince, Lenin, u l uslararası 
işçi hareketin in devrimci kanadın ı  sağ lam laştırma işine koyularak, mevcut 
enternasyonal ist nüveyi yavaş yavaş güclendirmişti r ;  daha sonra bundan 
Komünist Enternasyonal i  doğmuştur. Lenin bu örgütün ide - teori platfor
munun biçimlenmesine, dünya komünist hareketinin başlıca stratej i k  ve 
taktik sorunların ın  tayinine ve Kominternin örgütsel prensiplerin in hazır
lanmasına büyük yard ımlarda bulunmuştur. 

Lenin, komünist partisinin, proletaryan ın  örgütlenmesinin en i leri biçimi 
ve kurtu luşun başl ıca si lôh olduğunu öğretiyordu. Partinin, a maçlarını 
açıkça bi ldirmesi, yüksek düzeyde disiplinl i  olması, sağ lam bir santra l izme 
ve iç demokrasiye sahip bulunması, kitlelerle s ıkı bağlar kurma_sı, refor-
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miz m ve oportünizme karşı kesin bir tavır takınması ıôzımdır. Lenin, komü
nistleri, partinin, proletaryanın sınıf  savaşını, bütün emekçilerin savaşını 
fiilen yöneten savaşçı, devrimci yığın partisi hal ine getirilmesi için azimle 
ça lışmaya çağı rıyordu. 

Lenin, Komünist Enternasyonal in in  kuruluşunu, u luslararası işçi hare
ketinin gelişmesinde bir dönüm noktası, bütün memleketlerdeki proleter
lerin, proletarya diktaturası s loganı etrafında aynı fikir ve tek örgüt içinde 
kenetlenmelerinin, devrimci proletarya hareketiyle sömürge ve bağ ıml ı  
ü lkelerdeki emekçi lerin ulusa l  kurtuluş hareketin in birleşmesinin b ir  baş
langıcı sayıyordu. Komintern de. Leninizmin teori ve pratiğini u luslararası 
işçi hareketine aşı lamaya. devrimci gücleri Leninizm bayrağ ı  a ltında bir
leştirmeye gayret ediyordu.  Komintern, yeni proleta rya partilerin in biçim
lenmesine, bun ların kendi memleketleri ndeki işçi hareketi nde ve demok
ratik harekette en kısa zamanda derin kökler sa lmalarına ve birer u lusal 
politik güc hal ine gelmelerine yard ım  ediyordu .  Komintern, genç komünist 
partileri için kel imenin tam anlamiyle Leninizm okulu hal ini a lmıştı . Komü
nist partileri onun yard ımiyle yavaş yavaş sosya l-demokrasinin mirasından 
a rındı lar ve yığınları devrimci politika mevzi lerinden yönetmek sanatını 
benimsediler. 

Komünist Enternasyonali bütün kıta ların çeşitli ü lkelerinde yeni tipten 
partilerin meydana gelmesine yard ım  etmek ve komünist hareketinin dünya 
çapında bir karakter kazanmasın ı  sağ lamakla tarihsel bir görevi yerine 
getird i. 

Kominternin önderi Lenin. dünya işçi s ınıf ın ın, komünist hareketinin bir
l iğ i  uğrunda a ra l ı ksız bir savaş yürüttü. Lenin'in eseri olan birleşik işçi 
cephesi politikası, u lus lara rası komün ist hareketin in faa l iyet programı  
o ldu .  Komintern, Lenin'in yönetmenliğinde, bu politikanın a maçlarını ve 
konkre ödevlerini, işçi s ın ıf ın ın birl iğ in i  sağlama metodlarını hazı rladı. 
Lenin' in b irleşik işçi cephesi kurulmasiyle ilgili görüşü, işçilerin hayati 
menfaatleri uğrundaki savaş sürecinde hareket birliğine varma ları ,  refor
m izmin etkisi a ltında bulunanlar dahil ,  işçi s ınıfın ın  en çeşitl i  müfrezeleri
n in bu birliğe girmeleri ve böylelikle işçi hareketi düzeyinin. kendi tecrü
belerine dayanarak, yükseltilmesi ve yavaş yavaş devrimci mevzilere u laş
tı rı lması  temeline dayanıyordu. 

Lenin, genç komünist partilerine, b irleşik işçi cephesi sloganın ı  doğru 
şekilde anlamaları için yard ım ediyor, bunun gerçekleştiri lmesinde solcu 
sekterlikten olduğu kada r, sağcı revizyonist hatalardan da kaçınmalan 
hususunda d i kkatleri n i  çekiyordu.  Böylelikle de komünistlerin, politikada 
prensiplerle esnekliği kaynaştı rma ların ı  sağl ıyordu. Faşizm tehl ikesi ufukta 
açık seçik biçim lenmeye başlayınca, Lenin, komünistlerin d ikkatin i ,  tek 
cephe politi kasını faşizm ve harp a leyhtarı savaşa, barışın, demokratik 
hakların ve özgürlüklerin korunması hareketine daha sıkı bağla rla bağ
lamaları zorunluğu üzerine çekti. Kominternin iV. Kongresi, Lenin' in b ir
leşik işçi cephesi politi kasın ı  geliştirerek. işçi hükümeti ve emperya l izm 
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a leyhtarı tek cephe sloganların ı  ortaya attı. Lenin' in sağ l ığında, onun 
iştirakiyle yapılan son kongre olan Komintern in iV. Kongresi kararları, 
Lenin' in, dünyanın ilk sosyalist devletiyle kapital ist ü lkelerdeki devrimci 
işçiler ve ul usal kurtuluş hareketi arasında sıkı b i r  ittifakın za ruri olduğuna 
dair öğretisine dayanmaktaydı. 

Dünya çapındaki devrim sü recin in bütün unsu rların ın  birleşmesine dair 
Leninci stratej i, bütün bir tarihsel devre, yani kapita lizmden sosya lizme 
geçiş dönemi gözönünde bulunduru lara k  hazı rlandı .  Daha sonra bu stra
teji, Kominternin Vii. Kongresinde, halk cephesi politi kası, faşizm aleyhtarı 
d irenme hareketi ve harpsonu yı l larında ise komünistler ta rafından geni$ 
bir u lusal cephe politikası haline geti ri ldi .  

Za manımız ın gerçekleri bütün kapita lizm ve emperya lizm a leyhtarı güc
lerin birl iğine dair  leninci fikirlerin ne kadar yerinde ve ne kadar a ktüel 
olduğunu tekrar tekrar doğrulamaktad ı r. Insanlığ ın  Oktobr Devriminden 
beri geçen 50 küsur y ı l l ık  tarihsel devredeki tecrübeleri, lenin' in dünya 
çapındaki devrim sü recin in başlıca kaynakları a rasında organik birl iğe ve 
karşı l ıkl ı  bağ lara dair  dahiyane görüşünün doğruluğunu inkar edilmez bir 
şeki lde ıspat etti. 

lenin'in fikirlerinden esinlenen ve yön alan uluslararası komünizm hare
keti büyük başarılara erişti ve çağımızın en etki l i  siyasi gücü haline geldi. 
Sadece bu kadarı bile leninizmin hayatiyeti, yeni lmezl iği için inkar edil
mez bir del i ldir. 

Komünizm hareketi n in ,  zamanımızın en etkili politik gücü hal ine gel
mesinin nedeni ,  insan toplumunun gelişmesindeki başlıca eğ i l imleri yan
sıtmasıdı r. Marksist-leninist dünya görüşü i le si lahlanmış ol'an komünizm 
hareketi, toplumsal gelişmenin kanunla rın ı  derin liğine anlamak ve bu 
temel üzerinde bi l imsel politikayı, bi l imsel strateji ve taktiği hazırlamak 
olanağına sahiptir ve zamanımızı n en i leri toplumsa l sın ıfı olan işçi  s ın ı
fına dayanmaktadır. Bu sınıf ın durmadan gelişmesini, sosyal-politik rolü
nün a rtmasını ,  i ri sanayi üreti minin ve teknik i lerleyişi sağ lamaktad ı r. 
Zamanımızdaki bi l imsel-teknoloj i k  devrim, komünizm hareketin in toplum
sal  temel in i  gitg ide geniş letmekle, işçi sınıfiyle onun bi l i nçli öncüsü komü
nist partis in in rolünü  daha da artırmaktadır. 

I ktidarda bulunan Marksist-leninist partiler komünizm hareketin in en 
önemli müfrezelerid i r. Onların ,  memleketlerinde sosya lizm ve kom ünizm 
kuruculuğuna yönelen faaliyeti, sosyal ist sistemin birl iğin i  korumak, bu 
sistemin usulararası mevzi lerini sağ lamlaştırmak uğrunda ki gayretleri 
dünya çapında tarihsel bir an lam taşımaktad ı r. Dünya sosyalizmi i le 
emperya l izm a rasındaki savaş, dünyanın gelişmesindeki ana yolu çiz
mekte, zamanımız ın bütün önemli olayları nı etkilemektedir. Emperya l izm, 
hiçbir aracı esirgemeden, sosya lizmin temellerini yoketmeye ça l ışmakta
d ır. Bunun için de komünist ve işçi partileri, sosyalist ü lkelerin halkları ve 
yeryüzündeki bütün i lerici gücler, daimi olarak büyük bir uyanık l ık  göster
meyi, sosyalizmin başarı larını korumayı ve emperya lizmin yı kıcı faa l iyet-

421 

TÜSTAV



lerine darbeler vurmayı ödev saymaktadırlar. Sosyalist sistem, komünizm 
hareketinin temel gücüdür ve sosya lizmin reel başarı ları komünistlerin 
bütün dünyada mevzilerin in  genişlemesine ve kuwetlenmesine hizmet 
etmektedir. 

Komünizm hareketinin politik etkisi için coğrafi sınırlar yoktur. Bütün 
kıta lardaki ü lkelerin birçoğunda komünist partileri faal iyette bulunuyor. 
Bu partiler gelişmiş kapitalist ü lkelerde olduğu kadar, ekonomik bakım
dan az gelişmiş memleketlerde de tekelci kapital izme karşı savaşın ve 
u lusal kurtu luş hareketlerin in ön safla rında yer a lmışlard ı r. Yığınlar ara 
sındaki etkileri her  ü lkede ayni o lmasa bile, dünyanın çeşitli bölgelerinde 
şu  veya bu ölçüde etkili oldukları bir gerçektir. 

Komünistler dünya çapındaki devrim sürecinde bi rleştirici etkendi rier. 
Emperyalizm karşı yürütülen savaşa katılanları n sosya l-politik a maçlarını 
d i le getirdikleri için büyük sayıda müttefik kazanmaktad ı rlar. Bundan 
dolayı da etkileri, saflarında birleşenlerin sayısından daha büyüktür. Bu 
etki, çeşitli devrimci güclerin, dünya çapındaki anti-emperyal ist devrimin 
tek sürecinde birleşmeleriyle artmaktad ır. 

Komünizm hareketinin kuwet ve etkisinin güclü kaynağı, ewelce olduğu 
gibi ş imdi de, Marksizm-Leninizme, proletarya enternasyonalizmine sada
kattır. Marksizm-Leninizm, dünya işçi s ın ıfının ideolojisini bil im yoluyle 
açıklıyon tek, bölünmez öğretidir. Bu demektir ki, Marksist-Leninist teori, 
bütün ü lke lerdeki devrimci hareketin tecrübelerini genel leştirerek geliş
mekte ve bütün kardeş pa rtileri n gayretleriyle zeng in leşmektedir. Bu, aynı 
zamanda demektir ki, her komünist partisi, ancak dünya çapındaki komü
nizm hareketin in bütün müfrezelerin in  devrimci savaşında kazanı lan kol
lektif tecrübelere dayandığı ,  Marksist-Leninist bi l imin orta k  prenseplerini 
yaratıcı bir şekilde uygu ladığı zaman, a maç ve ödevlerini başariyle yerine 
getirebi l i r. 

Marksizm-Leninizmin bütün lük, bölünmezl ik karakteri, doğrudan doğruya 
sınıfsal kökeninden i leri gelmekted ir. Işçi s ın ıfı, toplumdaki objektif du
rumu ve nihai  menfaat ve a maçları bakımında n  enternasyonalisttir. 
Bunun için de, proletaryanın ideolojisi u lusal sın ı rlar tanımaz. V. ı .  Len i n :  
.. Biz u lus lararası b i r  kuvvetiz, enternasyonal istiz» diyordu. Bu sözde gerçek 
komünistlerin en kara kterist ik  vasıfları d i le getirilmiştir. 

Marksizm-Leninizmin u luslararası öğreti olarak birl iğini ,  komünistlerin 
toplumsal olayları, tarihsel gerçekleri aynı bi l imsel ve diyalektik-mater
yalist açıdan incelemeleri sağlamaktad ı r. Bu sebeple de kardeş parti ler, 
içinde bu lundukları konkre koşul lar  birbirinden ne kadar farklı o lursa 
olsun, hepsi de ortak, denemiş öğretiyi, Marksizm-Leninizmi kılavuz edin
mektedirler. 

Bi l indiği üzere, zaman zaman, Marksist-Leninist teorin in ,  çeşitli ü lkelerin 
u lusal  özell iklerine uygu lan ışı i le onun enternasyonal ist kara kteri a ra 
sında zıtlıklar yaratılmaya çal ış ıyor. Fakat bu sun i  zıtlaştırmalar, Marksizm
Leninizm prensipleriyle bağdaşmamaktad ı r. Lenin,  Marksist öğretin in 
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u lusal koşul la rı n  özell iklerine göre, esnek bir biçimde uygulanmasını ,  an
cak konkre tarihsel tecrübelerin teorik incelenmesi temeline dayanı lara k  
yaratıcı b i r  şekilde zenginleşti ri lmesini i stiyordu. Bununla i lg i l i  ola ra k  
şunları yazmıştı : .. Biz Marksizm teorisine tamamlanmış ve dokunulmaz bir  
gözle bakmıyoruz, tam a ksine, şuna inanıyoruz k i  bu teori, sosyalistlerin, 
hayatta geri ka lmak i stemedikleri takdirde, her yönde daha i leri götür
mekle görevli bulundukları bi l imin temel taşlarını teşkil etmektedir. Bizim 
kanımıza göre, öze l l i kle Rus sosya l istleri için, Marksist teoriyi başlıbaşına 
gel iştirmek zaruridir, çünkü bu teori, sadece genel yönetici esasları ortaya 
koymuştur ki, bunlar Ing iltere'de Fransa'ya kıyasla başka, Fransa'da AI
manya'ya kıyasla başka, Almanya'da Rusya'ya kıyasla daha başka biçim
lerde uygulanabi l i r  .. . Bunun yanısıra Lenin, Marksizmin genel prensip
lerin in  titizlikle korunmasın ı  daima beli rtmiştir. 

Marksizm-Leninizmin yaratıcı şekilde gelişti ri lmesi, her part inin, onu, 
i çi nde bulunduğu durumun konkre tarihsel koşul la rına uygun biçimde 
uygulamasını ,  fakat bu a rada Marksist-Leninist öğretinin temel prensip
lerin in  ve bunlara dayanan gene l  hükümlerin korunmasını gerekti rmek
tedi r. 

Tarihsel tecrübeler, genel enternasyonal kanunların, u lusa l  özelliklere 
ve geleneklere bağ l ı  olara k  çok çeşitli şekil lerde belirdiğini göstermiştir. 
V. ı .  Lenin,  komünizmin temel prensiplerinin, her u lusun, her ulusa l  devle
ti n özel l iklerine uygun olara k  uygulanması gerektiğine defala rca işa ret 
etmiştir. Lenin, as ı l  mesele, u lusal özeHiklerde genel enternasyonal kanun
ları görebilmektir, diyordu.  Sosya list devrimin ve sosyalizm kuruculuğunun 
genel kanunla rın ı  ihmal  etmek, sosyal izm dôvôsına pek büyük zararla r 
verir. Bu gibi  hal lerde «özel l ikler .. adı verilen an layış, gerçek sosyalist 
gelişmeyi, sözde sosyalist geHşmeyle, yani burjuva tarzında gelişme ile 
değiştirmeyi gizleyen bir a nlayış olara k  ortaya çıkmaktad ı r. işte Lenin, 
sosya l izmin teori ve uygulanmasında bu gibi yanl ış an layışlara şiddetle 
ka rşı koymuştu r. 

Marksizm-Leninizmi tek ve bütün bir enternasyonal öğreti olara k  anla
mak, dünya komünist hareketinin birl iği için gerekli olan koşu l lardan biri
d i r. Enternasyonal Marksist-Len inist teoriyi çeşit çeşit «ulusal biçimlel'»le 
değiştirme denemeleri, mi l l iyetçi tecride, parçalanmaya, bölgeciliğe yol 
açar, partin in  memleket i çindeki mevzilerini sarsar ve eninde sonunda 
tüm komünist hareketini zayıflatı r. Tarihsel uygulamalar şunu göstermiştir 
ki, her partin in  kendi ü lkesi nde başarı l ı  bir savaş yürütebilme, gerici l iğin 
saldırı la rına  karşıkoyabilme ve emekçi y ığınların ı  etrafında toplama yete
neği, geniş ölçüde, partin in uluslararası komünist hareketiyle mevcut i l iş
ki lerin in  sağlaml ığına, u lus lararası tecrübelerden faydalanma istek ve 
ustal ığ ına bağl ıdır. 

Ideoloj i k  kompromi leri n ve politik savaşların mantığı şudur :  bir bütün 
hal indeki Marksist-leninist öğretiyi, ona atfedilen «mi l l i  biçim ler .. yığını 
i le  değiştirme çabala rı, çoğu defa, Marksizm-Leninizmin karş ısına «evren-
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sel» olduğu, genel b ir  karakter taşıdığı iddia olunan bambaşka görüşler 
çı karı lması sonucunu verir. Bunun örneğini Maocu luğun gidişinde görmek
teyiz. Başlangıçta Marksist-Leninist teorin in bir biçimi olduğu ve ya lnız 
Çin i çin geçerli sayı ldığı  i lôn ed ilen «Çinl i leştiri lmiş Marksizm», Mao 
Tse-dun grubunun ideolojis ine ve pol it ik progra mına dayanı lara k  a rtık 
Marksizm-Leninizmi tamamiyle Maoculukla değiştirmektedir. 

Komünistler dünya komünizm hareketin in birliğ in i  yeniden sağ lamayı ve 
kuvvetlendirmeyi başlıca ödev saymaktad ı riar. Sovyetler Birliği Komünist 
Partisine geli nce, varl ığ ın ın  i l k  günlerinden beri işçi s ınıfın ın  devrimci 
güclerin in  u luslararası birl iğ in in kuvvetlendirilmesi hususunda Lenin tara
fından gösterilen yolu sebatla izlemişti r ve şimdi de izlemektedir. V. i. Len in  
bununla i lgHi olarak ;  «Biz, işçilerin ku rtuluşları uğrundaki savaşın büyük 
sorunlarını ,  devrimci proletaryan ın  u luslararası disiplin ine uyarak ve çeşitli 
ü lkelerdeki işçilerin tecrübelerini gözönünde bulundura rak, onların bi lgi
lerine, i radelerine saygı göstererek çözümlemekle ve böylece bütün dün
daki işçilerin komünizm uğrundaki s ınıf savaşında birl iğ in i  gerçekleş
tirmekle guru r  duymaktayız» diyordu. 

Komünizm hareketinde Marksizm-leninizm ve proletarya enternasyona
l izmi prensipleri temeline dayan ı la ra k  bera berl ik sağ lanması,  karmaşık, 
fakat gerekli bir süreçtir. Devrim hareketi ölçülerin in büyümesi, toplu msal 
temel in in  genişlemesi, komünist parti lerin in  fa'a liyette bulundukları mem
leketlerde ekonomik ve sosya l-politik gelişme koşu l lar ın ın çok tarafl ı l ığ ı ,  
tarihsel gelenekleri n çeşitli o lması  ve d iğer fa rklar, mevzilerin uyuşma
masına ve dol,ayısiyle şu  veya bu sorunda görüş ayrı l ığ ına yol açabil ir. 

Günümüzde dünya komünist hareketin in b irleşmesi uğrunda yürütülen 
savaşta, bu y ı l ın  Haziran ayında toplanması kararlaşt ırı lan Komünist ve 
Işçi Partileri Danışma Toplantısı son derecede önemli bir aşama teşkil 
etmektedir. Kardeş partiler, kol lektif olara k, Danışma Toplantıs ın ın hazır
lanması i çi n  çok büyük ve çok olumlu çal ışmalarda bulunmuslard ı r  ki , bu 
çal ışmaların toplantın ın  başarıs ın ı  sağlamaya yarıyacağına tam kanaati
miz vardır. 

Komünistler, emperyalist stratej is inin sosya list ü lkeleri ve komünist par
tilerini birbi rinden koparmak amacını güUüğünü bir  an bi le unutmamal ı 
d ı rlar. Emperyalistler bu amaçlarına u laşabi lmek i çi n  mi l liyetçiliğe ve 
şovenizme, sağcı ve avantürist revizyonizme ümit bağlamaktad ı rlar. Mark
sist-Leninist partiler emperya l izmin bu haince stratej isine proletarya enter
nasyonal izmiyle, emperya lizme karşı ara·lıksız savaşla, Marksizm-Leninizme 
yabancı olan burjuva ideoloj is in in maskesini  indirmekle ve ayni zamanda, 
sağcısına olduğu gibi «solcu» oportünizmine karşı da a rdıcı l  b i r  savaş 
yürütmekle karşı koymaktadı riar. 

Hayat, devrimci uygulamalar, birli k lehinde «çal ışmaktad ır». Çağdaş 
dünyadaki gel işmelerin hayati önem taşıyan sorunları, komünistlerin, ha lk
ların toplumsal ve u lusal kurtuluşları ,  barış, demokrasi ve sosyalizm 
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uğrunda yürütülen ortak savaşta dayanışma hal inde o lmOların ı ,  birl ikte 
hareket etmelerini kesin bir zorun luk  hal ine getirmektedir. 

SBKP, diğer kardeş partilerle birlikte, leninizmin hayatta denenmiş 
prensiplerine dayanarak, hayırl ı  amaçlar uğrunda yürütülen savaşta komü
nizm hareketini birleştirmek iç in  her  türlü a raçla hizmette bulunmayı b i r  
görev saymaktadır. Partim iz, yüce jübilenin, Komünist Partis inin ve dün
yan ın  i l k  sosyalist devletin in kurucusu V.  ı. lenin' in yüzüncü doğum yı ldö
nümü arifesinde yapılan Danışma Toplantısına, leninizm bayrağı, leninci 
idelerin temizliğ in i  koruma uğrundaki bayrağı a ltında katı lmaya hazır
lanmaktadı r. Biz, Danışma Toplantısına, proletarya enternasyonal izmi, 
bütün devrimci ve demokratik güclerin emperyalizm a leyhtarı tek cephede 
birleşmelerin in  bayrağı a ltında katılmaya hazırlanmaktayız. 

* 

Vladimir  Hiç lenin' in yüzüncü doğ u m  yı ldönümü Sovyet halkının, bütün 
ülkelerdeki emekçilerin yüce bayramıdır. Yeryüzünün bütün kıtalarında 
yaşıyan i lerici insanlar, ş imdiki devri, dünyanın devrim yolu i le  değişmesi 
devri olarak karakterize ederken, insanl ığ ın,  lenin'i n  düşündüğü yolda 
geliştiği görüşünü reddedemezler. Marksizm-leninizm fikirleri, bugün Sov
yet halkının, Komünist Partis in in yönetmenl iği  a ltında gerçekleştirdiği 
muazzam değişikl iklerde yaşamakta ve zaferler elde etmektedir. Mark
sizm-leninizm fikirleri sosyalist ü lkeler halkları n ın eylem ve eserlerinde, 
halk y ığınları üzerindeki etkisini kuvvetlendiren dünya komünist hareke
tinin başarı lariyle, u luslararası proletaryanın dünya kapita lizmine karşı 
savaşın ın güCıenmesinde, u lusal kurtuluş savaşların ın  ve emperyalizm 
aleyhtarı hareketin büyük atılımlarında yaşamakta ve zafere u laşmaktadır. 

leninizm fiki rleri, durmaksızın, m i lyonlarca ve m i lyonlarca insanın kal
bine ve kafasına yerleşmektedir. Mi lyonlarca i nsanın katı ldığı  barış, de
mokrasi ve sosya lizm savaşı ordusu, Sovyet şairi Mayakovski tarafı ndan 
yazı lan şu  heyecanl ı  mısraları haklı olarak benimsiyebilir: 

lenin bizimledir 
ölümsüz, yüce 

Doğanın  her katında nice nice 
zaferler için 

fikri 
sözü 

eylemi yol gösterir I liçin. 
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Lenin'in yönetmenliğinde 
çağdaş komünist hareketinin doğuşu 

Cek Vodis 

lenin, insanl ık ta ri hinde kesin dönüşümleri n  meydana geldiği bir çağda 
yaşadı .  Otuz yıldan fozla süren politika hayatı nda, yeni olayların özünü  
herkesten i y i  anladı, değiş imleri önceden gördü, yeni tipte bir  parti kurd u  
ve Rusya emekçilerin i ,  19 17  Oktobr zaferine götürdü, Vatandaş Harbinde 
sınıf düşmanları n ı  yen i lg iye uğratmalarını sağ ladı ve barış içinde sosya
lizm kuruculuğuna u loştı rd ı .  Işçi s ınıf ının bütün ü lkelerdeki öncü b i rl i k
leri, lenin' in yöneti minde, Iki nci Enternasyonali iflôsa sürükleyen opor
tünizmden ve Birinci Enternasyonale büyük zara rlar veren aşırı solculuk 
eğ i l imlerinden ayıklanmış Marksizmin bayrağı  a ltında birleştiler. 

lenin ' in u luslararası komünist hareketine yaptığı hizmetler o derecede 
çoktur ki, kısa bir makalede anca k  bir  kaçı ele al ınabi l ir. 0, komünist 
hareketin in bütün sorun la rın ı  a ydınl ığa kavuşturmuş, çözümlemiştir. Bun
ların bel l ibaşl r ları şunlard ı r: Emperyal izmin karakteri, emperyalist harp
lere karşı savaş, oportünizm ve sosyal-şövin izmin kökleri, devrimci parti
lerin kuru lması, emperya lizm çağında devrim savaşının strateji ve taktiğ i ,  
i şç i  s ın ı f ın ın ve müttefiki köylülerin rolü, enternasyonalizm, anarşistler ve 
aşırı (ultra) solcu larla savaş, proletarya d iktatörlüğü, demokrasi, sosya lizm 
kuruculuğu ve ekonomik  planlama, barışın korunması ve değ iş ik düzenli 
devletlerin barış içinde yanyana yaşamaları uğru nda mücadele, sınıf sava
şında değiş ik  şeki l leri uygulama zorunluğu,  burjuva parlamentolarına 
karşı tutum, ihtilôl san'atı, ne zaman geri çeki lmeli, ne zaman taorruza 
geçmeli sorunu, Komünist partis in in rolü v.s. lenin  bunları ve daha b i rçok 
sorunları ayd ın l ığa kavuşturdu, bütün u luslararası işçi hareketini düşünce 
ve eylem bakımından zeng inleştiren büyük bir m i ras bıraktı, böylece dünya 
ta rihinin kesin dönüm anlarında hareketin yü rüyeceği yolu aydınlattı, ona 
doğru bir yön verdi .  

ikinci Enternasyonal önderlerinin ihaneti ve Lenin'in stratejisi 

lenin' in dehôsı, ono, kapita l ist sistemde meydana gelen değişim leri  
tah l i l  etmek ve ya lnız tekel kapita l in in  gücünü deği l ,  aynı zamanda genel 
olarak emperya lizme, daha konkre olarak da oportün izme karşı savaşan 
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g ücleri görmek imkôn ın ı  verdi .  Lenin, emperya l izm çağında kapita l izmin 
bütün çel işki lerin in, yani kapital istlerle işçi ler a rasındıilki çelişkilerin, in
sanca yaşayışa kavuşmak, demokratik kazanımlarını  korumak için ekono
mik ve politik kuvvetin bütün tröstlerde toplanmasına karşı savaşan geniş 
halk tabakalariyle tekeller arasındaki çel işkilerin ,  emperya l ist ü l kelerle 
sömü rge ha lkla rı a rasındaki çelişkilerin a labildiğine keskinleştiğin i  ıspat 
etti. Kapital izmin dengesiz gel işmesi yüzünden emperyalist devletler ara
sındaki çelişkilerin gerginleştiğini ve d ünyayı yeni baştan bölüşmek için 
mücadele eden bu devletlerin harp açmaktan çekinmiyeceklerini anladı .  
Halbuki harp, emperyal istlerarası tüm çelişkileri daha fazla şiddetlen
direcek ve kapita l ist sistemdeki genel buna l ım  sonucunda kapita l izmin 
en zayıf ha lkasını n kopmasına yolaçacaktı. 

Lenin, «Kapita l izmin en yüksek aşaması : Emperyal izm» adlı klôsik ese
rinde ve diğer yazı larında yaptığı tahli l lerde, emperya lizmin proletarya 
devrimleri a rifesinde bulunduğu sonucuna vardı ve Rusya işçi s ınıf ını  bu 
devrime hazırlamaya koyuldu.  Bir taraftan da, bu görüşünü ulus lara rası 
işçi hareketine kabul ettirmek ve güçlüklerle dolu olan yeni koşul lar içinde 
işçi s ınıfını ve bütün emekçileri kendi tarafına çekebilecek yetenekte dev
rim parti lerin in  kurulması zorunluğunu benimsetmek için büyük bi r gay
retle ça Iıştı. 

Bu iş hiç de kolay değ i ldi .  Iki nci Enternasyona lin temeli olan Avrupa işçi 
hareketi, sendikala r ve sosyal ist partileri, hem sayıca, hem de örgütlenme 
bakı mından önemli bir kuvvetti. Harp arifesinde 12 mi lyon işçiyi temsil  
eden parti ve örgütler, Sosya list Enternasyonalde birleşmişlerd i .  Bu, o 
zaman için hatırı sayı l ı r  bir güctü. Ne var ki, Iki nci Enternasyonal  önder
leri, Marksizme sadece sözlerinde bağlı id i ler. Eylemlerinde ise, bütün 
gayretleri ni, mevcut sosyal düzenin  çerçevesi içinde reformlar yapılması, 
işçi sınıfının şu veya bu zümresine bazı çıkarlar sağlanması yönü nde yo
ğun laştı rmak suretiyle oportünizm batakl ığına hergün biraz daha gönü
lüyor ve kapita l izmi devrim yolu ile ortadan kaldırma mücadelesinden 
gitgide uzaklaşıyorlard ı .  XX. yüzyı l ın  i lk on yılı içinde sosya l-demokrasi 
safla rındaki dağı lma, parçalanma sürecini bunların  çoğu farketmiyordu.  
1 9 14-1918 Dünya Harbi, reformistler tarafından aşı lanan, sosya lizme 
tedrici evrim le geçiş hayal leri n i  b ir  darbede tuzla buz etti, emperyalizmin 
gerçek yüzünü mi lyonlarca insana olanca açıkl ığı i le gösterd i. Iki nci 
Enternasyonal, işte bu koşul lar  içinde emekçilere ihanet yoluna saptı ; 
oportünist liderler, kendi ü lkelerindeki burjuvazini n saflarına geçtiler. 

Işte dünya tarihin in bu kritik an ında Lenin, işçi sınıf ına, emperyalizm 
harbi batakl ığında mi lyonlarca insan ın kasapl ık koyunlar gibi boğaz
Iandığı bu kanl ı  maceradan çıkış yolunu göstererek, büyük önderl i k  kabi
Iiyetleriyle ortaya çıktı. 

Sosyal ist Enternasyonal, hazırlanmakta olan harp sorununu 19 14  yı l ına 
kadar birkaç defa incelemiş ve harp patlak verdiği takdirde nası l  bir 

427 

TÜSTAV



tutum takınocağını ,  hangi mevzilerde yer a lacağın ı  belirlemişti. Ik i nci 
Enternasyona l in  1 907 y ı l ında yapı lan Ştudgart Kongresinde dünya harbi 
tehl ikesin i  ortaya koyan bir karar kabul edi lmişti. Bu kara r, daha sonra
ları toplanan Kopenhag (1910) ve Bazel ( 1912) kongrelerin in kararlariyle 
de desteklendi. Ştudgart kara rı nda şöyle denil iyordu : «Harp tehlikesi be
I i rdiği zaman, her ülkenin işçi s ınıfı ve parlamentolardaki işçi temsilci leri, 
Sosya l ist Enternasyona l  Bürosunun da desteği i le, sınıf savaşın ın derece
sine ve genel politik duruma göre değişen en etki l i  imkônlarla harbe engel 
olmak için her çareye başvurmal ıd ı rlar. 

Bütün bunlara rağmen harp başlarsa, onla r, b ir  a n  önce durduru lması 
için a ktif b ir  mücadele yürütmek, harbin sebep olduğu ekonomik ve politik 
bunal ımdan, halk  yığınların ı  uyandırmak ve kapitalist s ınıf ının egemen
l iğini çökertmek için a la bi ldiğine yararlanmal ıd ırlar.» 

Kongreye sunulan i l k  kara r  suretin i  Lenin « . . .  dogmati k-tek yönlü, 
ölü . . .  » o larak nitelemişti. Fransız heyeti tarafından verilen a lternatif 
tasarıyı da son derecede yetersiz bulunca, kendisi bunlar  üzerinde düzelt
meler yapmış ve teklifi, genel hatlariyle kabul edilmişti. Rusya Sosyal 
Demokrat Işçi Partisi adına Lenin ve Roza Lüksenburg tarafı ndan yapı lan 
bu düzeltmeler kararın temel in i  teşkil etmiş ve harp süresince bütün dev
rimci sosya listlerin izledikleri genel doğrultu o lmuştu. Ikinci Enternasyona
l in  oportünist l iderleriyle mücadelesinde Lenin, tüm u luslara rası sosyalist 
hareketini etkiliyordu. 

Lenin, Emperyalist Dünya Harbi başlad ıktan sonra, Bazel Kongresi 
kararı nda ortaya konan doğrultunun uygulanması için çetin bir müca
deleye koyuldu.  «Avrupa Harbinde devrimci sosyal-demokrasinin ödevleri» 
başlıkl ı tezlerini yayınladı.  Rusya bolşevikleri ta rafından desteklenen bu 
tezler, daha sonra,ları yine onun tarafı ndan gelişti rilererek RSDIP Merkez 
Komitesinin i mzası i le «Harp ve Rusya Sosyal-demokrasisi» başl ığı altında 
bir çağrı şekli nde yayınlandı. Ayni tezler, ıtalya ve ısviçre sosyal-demokrat 
partilerin in  17 Eylü l  1914'te Lugano'da toplanan konferansıarında ince
lendi. 

Lenin, harp süresince yoru lmak ned i r  bi lmeden çal ıştı, nutuklar söyledi, 
konferanslar verdi, makaleler, broşür ve kitaplar yazdı .  Bunlarda, harp 
ve barış sorunlarının s ınıfs·al görüşle ele al ınmasın ı  belirtti, sosyal-şovinist 
hal ine gelen oportünistlerin ihanetierin i  açığa vurdu, harp bunal ımından 
ancak devrim yolu i le kurtulmanın mümkün olacağını  ortaya koydu. Bu 
ödevleri yerine getirirken, yalnız Rusya emekçilerine yo l  göstermekle 
yetinmiyor, aynı zamanda tüm u lusla ra rası işçi hareketini, emperyalist 
harbine karşı devrim savaşına yöneltiyordu . 

.. Yalnız harbe ve kendi ü lkendeki hükümete karşı olmak yeterli deği ld ir ;  
emperyalist harbinin vatandaş harbine dönüştürülmesi lôzımdır» d iyordu. 
Harbin, bütün emekçi lerin çıkarlarına aykırı olduğunu, soygu n  için, sö
mürge elde etmek için, kôr sağlamak için büyük kapitalist devletler ara -
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sında yapı ldığını ,  politikalarını başka a raçlarla devam ettiren bu hükü
metlerin, zorba l ı k  yolu i le büyük tröstleri n çıkarına dünyayı yeni baştan 
bölüşmek a macı güttüklerini bel i rtiyordu. «Bu yüzden, iki  hayduttan han
gisinin i lk önce bıçak çekmiş olmasın ın  hiçbir önemi  yoktur .. diyordu. 

Demek ki, ya ln ız, harbe ve kend i  hükümetine karşı olmak yeterli deği ld i .  
Harpten çı kış yolunu bu lmak, emperyalist harbini vatandaş harbine dönüş
türmek ıôzımdı. «Emperyalist harbinde kendi ülkenizdeki hükümetin yenil

g iye uğratılması meselesi .. başl ıkl ı  maka lesinde : «Gerici harpte devrimci 
s ın ıfın, kendi hükümetinin yenilgiye uğramasın ı  istememesi i mkansızd ı r" 
diyordu.  

Ik i  y ı l  sonra, 27 Mayıs  19 17'de Petrografta verdiği bir konferansta şun
ları söyledi : 

«Bu korkunç  harpten çıkmak kolay deği l .  Oç yı ld ır  sürüyor bu harp. Ya 
daha on yıl harp edeceksiniz, yahutta güçlüklerle doğu, ağır  bir devrim 
yoluna gireceksiniz. Başka ku rtuluş yolu yok. Biz diyoruz ki : Kapitalist
lerin hükümetleri tarafı ndan başlanan harbe, yalnız işçi devrimi yolu ile 
son veri lebili r  . . •  

Harp çocuk oyuncağı  değ i ld ir. Müthiş b ir  feıakettir. Mi lyon larca kurban 
ister. Sono erd i ri lmesi güçtür. 

Bu harp, egemen s ınıf tarafı ndan açı lmıştı r ;  ancak işçi sı nıfı devrimiyle 
sona erd i ri lebi l i r. Egemenl ik işçi, asker ve köylü m i l letveki l leri sovyetin in 
e l ine geçtiği zaman, kapitalistlerin saldı rısına uğrayacağız . . .  Bütün ülke
lerin hükümetleri üzerimize çul lanacak. Kapitalistler bize karşı çıkacak, 
fakat işçiler bizden yana olacaktır. Kapitalistlerin başladığı harbe işte bu 
suretle son verilecektir. Harbin nasıl sona ereceğ i sorusunun cevabı işte 
budur ... 

Rusya işçi ve köylüleri, Bolşevik Partisinin yönetiminde, si lahların ı  kendi 
hükümetlerine çevirerek emperyal ist harbini vatandaş harbine dönüştür
dü ler ve Lenin' in gösterd iği proletarya devrimin i  gerçekleştirdiler. Doğu 
Cephesindeki emperya l ist harbi sona erd i .  Ondan sonraki devrim fı rtına
la rı ve henüz harp halinde olan ü lkelerde harp aleyhtarl ığ ın ın büyümesi, 
bir taraftan da Almanya'n ın yenilgiye uğraması sayesinde bu emperya list 
çatışması son buldu. Genç Sovyet Cumhuriyetini daha doğar doğmaz 
boğazlamak için emperya l ist devletlerin g i riştikleri çabala r da, u luslara
rası işçi hareketi ta rafından desteklenen Rusya işçi ve köylülerin in  yiğ itçe 
ve çetin karşıkoymaları i le sonuçsuz bıra kı ldı .  Lenin' in güCıendi rmek için 
büyük gayretler sarfettiği  ve Rusya'daki Oktobr Devrimiyle de yeni bir 
destek kazanan dünya işçi leri birl iği ,  enternasyonalizm, Ingi ltere işçilerin in  
g i riştiği «Rusya'dan elleri nizi çekin ! .. hareketiyle, Karadeniz'de Fransız 
Filosunda patlak veren isyanla, bütün Avrupa'da ve diğer kıtaların çeşitli 
ü lkelerinde askeri müdaha leye karşı değişik ş'ekil ler a ltında yapılan diren
melerle son derecede yayg ın  bir hal aldı .  
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Devrimci güclerin birleşmeleri için oportünizmle bağlarını 
koparmak şart ! 

Lenin, harp devamınca, beslendikleri kökleri göstermek suretiyle opor
tünizme ve sosyal-şovinizme ideoloj ik  ve politik ağ ı r  darbeler indirdi .  
Oktobr Sosya list Devrimi zaferinden sonra da, bir ta raftan, son derecede 
önemli olan iç problemlerle uğraşıyor, öte yandan da, u lus lararası komü
nist hareketiyle yakından meşgu l oluyordu. Oportünistlerle bütün bağların 
koparı lması ve gerçek devrimci güclerin dünya çapında birleşmeleri n in 
sağ lanması zorunluğunu, daha Iki nci Enternasyonal in  iflôs döneminde, 
B irinci Dünya Harbi arifesinde anlamış bulunuyordu. O zamanlar  şunları 
yazmıştı : 

«Avrupa Harbi, devrin bir tarihsel bunal ımdır, yeni bir çağ ın  başlangıcı
d ı r. Her bunalım g ibi, harp te, g iz l i  çelişkile ri keskinleştirmiş ve üzerindeki 
bütün suni tülleri parçalayarak, tüm şartlandı rmaları fırlatıp atarak, kof 
otoriteleri dara n  pera n  ederek bu çelişkileri a çığa çıkarmıştır. «Iki nci 
Enternasyonal, Lenin' in belirttiği gibi, " . . .  sosyal izmi yaygı n  hale getirme, 
sosyalist gücleri hazırlama, ilk ve en basit örgütleme a lanlarında , çok 
önemli ve faydal ı  işler başarmıştı r . . .  » Fakat, oportünizme yeni lmiş ve 
tarihsel görevi de sona ermiştir. Bu yüzden Lenin, Enternasyonalizmin yeni 
prensip temelleri üzerinde ve «sosyal ist enternasyonalizmi pratikte savun
maya .. yetenekli güderin yardı miyle yenibaştan ku rma ödevini  öne koy
muştu. Bu işin kolay o lm ıyacağın ı  söylüyor, «enine boyuna hazırl ıklar yap
mak, büyük fedakôrlıklarda bulunmak, yeni lg i leri de gözönünde bulun
durmak lôzım» diyordu.  Güç ve önemli  bir iş olduğu için,  «yaln ız, bu iş i  
yapmak isteyen, şovinistlerle ve sosya l-şovinizmi savunanlarla bağların 
kesi lmesinden korkmayan kimseler gerçekleşti rebi l i r  .. di . 

Lenin, o zamanlar ulus lararası işçi hareketi i çinde rol oynayan bel l ibaşlı 
ak ımla rı tahli l  etmek suretiyle, harpte ü lkelerindeki hükümetleri destekle
yen oportünistlerle bütün bağların kesi lmesin in zorunlu olduğu sonucuna 
varmışt ı .  Ono göre Enternasyonalizmi, a ncak, oportünizme bi l inçle düş
man olan insanlar savunabi l irdi .  Kararsız ve şaşırtılmış olanların  bir kısmı 
kurta rı labi l i r  ve sosya lizme tekrar kazandırı labil i rdi .  Fakat, bunların  da 
oportünizmle bağların ı  kesin l ikle kaparmoları ıôzımdı .  Lenin, şunu açı k 
seçik ortaya koyuyordu : Yeni Enternasyonal, oportünizmle bağlantısını 
kestikten başka, itibarıarını kaybetmiş sağcı oportünistlere i leride de flört 
yapabi lecek kimseleri saflarına almamal ıydı .  Nisan 1917'de yazdığı bir 
makalede, sosya l-şovinistlere ve «ortacı .. lara karşı olan devrimci Enter
nasyonal i  kurmaya g i rişmek lôzım geldiğini bel i rtmişti. Yeni örgüt, pro
letarya enternasyonalizmine sarsı lmaz bağl ı l ığını ,  sözle de, eylemle de 
daimi  olarak ortaya koymalıydı. «Ası l  mesel e ,  enternasyona listl iğimizi 
«i lôn etmek .. değ i l, en güç zamanlarda bi le eylemlerimizde enternasyona
l ist olabilmektir .. diyordu. 
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Lenin Kominternin kurucusu ve önderi 

Yeni Enternasyonal, Rusya Komünist Partis inin teşebbüsiyle kuruldu. 
Kurucu Kongre dôvetiyeleri Ocak 191 9'da altı komünist partis inin (Rusya, 
Polonya, Macaristan, Avusturya, Letonya ve Finlandiya komünist partile
rinin), Balkan Devrimci Sosyal Demokrat Federasyonu'nun ve Amerika 
Birleşik Devletleri Sosya l ist işçi Partisi temsilcis in in imzalariyle gönderi ld i .  
Ve Komünist Enternasyona l in in kurucu kongresi, Mart 19 19'da Moska
va'da toplandı .  

Lenin, 6 Mart 1919  günlü .. Pravda . .  gazetesinde yayınlanan «Yeni Enter
nasyonal .. başl ıkl ı  yazısı nda şöyle diyordu : «Biz, a rtık kazanı lmış olanı  
yozdık. Biz, yığ ın ların  bi l i nçlerine iyice yerleşmiş olanı  kôğıda geçird ik. 
Hepimiz bi liyorduk ki, - hatta, kendi ü lkelerimizdeki tecrübelere daya
narak, hepimiz görüyor, duyuyor ve an lıyorduk ki, - proletarya hareketi 
güc ve derin l ik  bakım ından, dünyada görülmemiş yepyeni b ir  şeki lde 
kükremektedir . .. Komünist Enternasyonal in kuruluşu dolayısiyle söylediği 
nutukta, Rusya işçilerin in  ve yeni, sosya l ist devletlerinin u luslara rası rolüne 
değinerek şunları belirtiyordu : «Siz de gördünüz:  Biz,  sosyalizmin yalnız 
kendi ü lkemizde zafere ulaşması ve yalnız bizim çocuklarımızın, kapitalist
leri ve toprak ağaların ı  ta rih öncesinin acayip mahlCıkları gibi  anmoları 
için deği l, aynı zamanda bütün dünya işçilerinin bizimle birl ikte zafere 
u laşmaları için m ücadele ediyoruz ... 

Kominternin kurulmasın ın önemini de şöyle bel i rtiyordu : 
«Birinci Enternasyonal, proletaryanın,  sosya lizm uğrunda dünya çapında 

yü rüttüğü mücadelenin temellerini attı. 
i kinci Enternasyonal, hareketin çeşitli ülkelerde genişleyip yayg ın  bir 

hal  a lması için zemini  hazı rladı .  
Oçüncü Enternasyonal, Ikinci Enternasyona lin çal ışma ü rünlerin i  tesl im 

a ldı ,  onun oportünist, sosyal-şovinist, burjuva ve küçük burjuva pisl iklerini 
ayıkladı ve proleta rya d iktaturasın ı  gerçekleşti rmeye koyu ldu. 

Dünyanın en devrimci hareketini, sermayenin esaretinden kurtu lmak için 
proletaryanın yürüttüğü savaşı yöneten partilerin u luslararası bir l iğinin, 
ş imd i, eşi görülmemiş derecede sağ lam bir temelli vardır. Bu, proletarya 
diktaturasını ,  onun kapitalizme karşı kazandığı zarferi u luslararası çapta 
hayata geçiren birkaç sovyet cumhuriyetidir. 

Oçüncü Enternasyona l in, Komün ist Enternasyonalin in evrensel önemini 
şöyle belirtebi l i riz : O, Marks'ın en yüce şıarını ,  sosya lizm ve işçi hareke
tinin yüzyı l l ı k  gelişmesini özünde toplayan ve proletarya diktaturasında 
dne gelen ş ıar ın ı  gerçekleşti rmeye koyulmuştu r. 

Dünya tarihinde yeni b i r  devir açı lmıştı r.» 
Kominternin, 1 922 yı l ı nda toplanan LV. Kongresi dahi l ,  bütün çalışma

larında Lenin sonuç beli rleyici bir  rol oynadı : Komünist stratej i ve takti
ğin in temel meselelerini çözüm ledi, en önemli belgelerin çoğunu hazı r
ladı. komünist partileri ve yöneticileriyle sıkı bağlar kurdu, bu yönetici-
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lerle uzun konuşmalar ve ü lkelerindeki işçi hareketin in  tecrübeleri üze
rinde incelemeler yaptı ve açık-seçik Marksist pozisyonlara geçmelerinde 
onlara yardımcı oldu. lenin ' in  hazırladığı önemli belgeleri ve nutukları n ı  
okumak imkônların ı  sahibiz. Fakat, birçok ü lkenin devri m hareketi yöneti
cileriyle konuşmaların ın ,  onlara yaptığı faydalı tavsiyelerin, sorduğu 
meraklı soru ların ve pratik teklifleri n in çoğu yazı lmış değ ildir. Bunla r, 
lenin' in ,  en güç a nlarında kendilerine büyük yardımlarda bulunduğu 
parti leri n çal ışmaları nda yaşamaktadır. 

Devrim üzerine lôf ebediği yapan «kahramanlarııla mücadele 

Bu dönemde lenin' in büyük hizmetlerinden biri de, «dar solculuğun .. 
devrim üzerine lôf ebeliğinin, sekterl i k  ve avantürizmin teh l ikelerin i  göster
mesiydi .  Birinci Dünya Harbi sırasında o, sağcı oportünizmle, kendi  ü lke
lerindeki burjuvazinin tarafını tutan sosyal demokrat sağcı l iderlerin in  
açık ihanetiyle politik mücadeleye büyük bir  önem vermişti. Çünkü o 
zamanlar  u luslararası işçi hareketin in bu ihanete karşı çetin b ir  savaş 
yürütmesi gerekiyordu .  lenin, 191 7  Oktobr Devriminden bir müddet sonra, 
«dar solcu .. avantürizmine, devrim üzerine lôf ebel iği yapan «kahraman
lara . .  karşı da eleştiri ateşini şiddetlendi rmeyi zorunlu gördü. 

Bu, son derecede güç mücadele şartları i çinde, o, Marksist tutumu 
savunuyor, devrim savaşının strateji ve taktiğini  iyice benimse mesi için 
u lus lara rası harekete yardım ediyordu. 1 918 yıl ında yazdığı  makalelerde, 
söylediği n utuklarda, «aşırı solcu»ların eylemleri ndeki tehlikeleri sık sık 
ortaya koydu .  Bunlar, Almanya i le barış antlaşması yapılması ve i lhakl ı ,  
tazminati ı  barış şartların ın  kabulü i le i lg i l i  lenin ' in tekliflerini reddediyor, 
Almanya i le  tek taraflı barış antlaşması imzalanmasını «emperyalistçe 
uyuşma» ve «proletarya enternasyonal izminin temel prensiplerine ihanet .. 
ola ra k  niteliyor, «devrim harbi» yürütülmesi gerektiğ in i  ileri sürüyorla rdı .  

Halbuki genç Sovyet Cumhuriyeti perişan duru mdaydı .  Işçi ve köylüler 
ha rpten takatsiz düşmüşlerdi ; bir Rus askerin in lenin'e dediği gibi, «kan 
kusuyorlardı». lenin, Almanya i le tazminatlı ve akl ın olamıyacağı kadar  
ağ ı r  barış antlaşmasının inzalanması gerektiğini ,  çünkü ortada ordu diye 
bir şeyin bulunmadığını ,  memleketi savunmanın imkônsız olduğunu izah 
ediyordu. 

Bu duruma rağmen Trotski Brest Barış Antlaşmasın ın  imzalanmasiyle 
i lg i l i  olarak lenin'in yaptığ ı  tavsiyevi yerine getirmedi, «dar  solcu»lar da 
barış yapı lmasına karşı geldi ler. Bunun üzerine Almanlar taarruza geçe
rek, Sovyet hükümeti ni daha ağır şa rtla rı kabul etmek zorunda bıraktı lar 
ve bu suretle duru m  daha da kötüleşti. 

Almanya ile barış a ntlaşması i mzalanmasını istemiyenlerle çetin b ir  
mücadeleye girişen len in, 191 8 yılın ın i l k  aylarında, kendi doğrultusuna 
karşı olan konkre olayları deri n  bir tah li lden geçird i .  21 Şubat 1 91 8'de 
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«Pravda» gazetesinde yayınlanan «Devrim üzerine lôf ebel iği  .. başl ıkl ı  
makalesinde, m uhaliflerin in  bütün iddialarını çürüttü. 

Bu a rada, «aşırı solculuğun» ve .. dar  solcu lann lôf ebeliğ in in  .. ya rattığ ı  
teh l ikeler hakkında değerli hükümler ortaya koydu. Bu suretle, tüm u lus
lara rası işçi hareketine, bu politik hasta l ıkla mücadelede kullan ı lmak 
üzere değerli b i r  s i lôh vermiş oldu. 

Lenin ' in görüşü şu idi:  Rusya işçileri için en önemli mesele, Sovyet 
egemenl iğinin korunmasın ı  sağ layacak ve onu dünya devrim sürecin in 
ödevlerini gerçekleştirmeye hazı rlayacak en iy i  yolu seçebilmekti. örgüt
lenme işleri için kısa bir nefes a lma dönemine kavuşmak son derecede 
önemliydi. Taktik işte bu id i :  Daha sonraları daha uygun mevzi lerden 
taorruza geçebi lmek için geçici bir geri lemenin gerekliliğini an lamak 
meselesiydi bu.  Ne zaman ve nası l  savaşılacağını b i lmek, en elverişli savaş 
şartları nı seçebilmek ıôzımdı .  Halbuki düşman için en iyi, bizim için en 
kötü şartlarda savaşmak zorunda b ı rakı ıd ık. 

191 8  y ı lı Şubat ayı sonlarında yazdığ ı  .. Yanl ış l ık nerede?» başlıklı maka 
lede şöyle diyordu: «Tesl imiyet» genell ikle kötü bir  şey. Fakat, bu saygı 
değer gerçek, her durumu çözümliyemiyor. Zira ,  elverişl i  olmadığı açı kça 
görü len şartlar içi nde savaşı kabul etmemeye de teslimiyet denebi l i r. 
Böyle hal lerde tesl imiyet, her ak l ı  başında devrimci için bir görevdir.» 

Rusya Merkez Yürütme Komitesin in 24 Şubat 1 91 8  ta rih indeki toplantı
sında okuduğu raporda da şöyle demişti: 

« . • .  Istibdat rej imierine, devrim harbi i le, isyanla karş ı l ık  vermek, elbette 
ki, en iyi şeydi r. Fakat, maalesef, tarihte görüyoruz ki, istibdat rej imierine 
her zaman isyanla karşı l ı k  verilemiyor. Iyi ama, isyandan vazgeçmek, dev
rimden vazgeçmek demek deği ld i r.» 

Lenin, .. Devrim üzerine lôf ebeliği» konusunda da şöyle diyordu : 
«Devrimci partiler, proleterlerle küçük burjuva unsurları a rasında bağ

lar kurmaya, bunları birleşti rmeye, kaynaştırmaya dolaysız veya dolaylı 
o larak g i riştikle ri zamanlarda ve devrim olayların ın  büyük ve hızlı at ı l ış lar 
yaptıkları dönemlerde bu hastalığa s ık  sı k yakalanırlar. Devrimci lôf ebe
l iği ,  belirli bir olayın, belirl i  bir durumun dönüşümleri s ırasındaki objektif 
şartları göz önünde bulundurmadan, devrimci sloganları ısıtıp ısıt ıp öne 
sürmektir. Bu sloganlar, çok güzeldi r, caziptir, büyüleyicid ir ;  ama, temel
den, zeminden yoksundur.» 

Lenin, devrimci lôf ebeliğine tutkunluğu uyuz olmaya benzetiyor. Şunu 
da belirtiyor ki, devrimci lôf ebeliğ i, çoğu zaman en iyi, soylu, temiz duy
gula rın  bir ürünüdür, fakat. genellikle zararl ıd ır. 

Uluslararası komünist hareketindeki ııdar solcun eğilimle mücadele 

Almanya i le barış antlaşması imzalanmasına karşı d irenme, dar solcu
luğun tek bel irtisi deği ldi .  Ve Lenin, onun başka bel i rtileriyle de mücadele 
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ediyordu.  1 91 7  yı l ından sonra kurulan ve u luslararası komünist hareketi ni n 
birer ayrı lmaz bölümü hal ine gelen genç komünist partilerinde türlü .. dar 
solculuk» eğil im leri başgöstermişti. Burjuva parlamentolarına ve gerici 
sendikalara g i rmeyi reddetmek, bunların en başında geliyordu. Bu yüzden 
Len"i n, bu meseleleri ele a lmayı, Bolşevik Partis in in tecrübelerine dayanan 
kendi görüşünü açık seçik bel irtmeyi ve böylece, u luslararası komünist 
pareketine faydalı olmayı gerekli buldu. Bu ödevin i ,  1 920 yı l ın ın Nisan
Mayıs aylarında yazdığı  «Komünizmin çocuklu k  hasta l ığ ı :  Dar sofeuluk» 
adl ı  kitabı başta olmak üzere türl ü  yazıla riyle gerçekleştird i .  

Komünistlerin çoğu ,  o zamanlar, parlamento yolu i le yürütülen müca
delen in, parta monter mücadele biçimin in  önemini kavraya mamışlard ı .  
Bunu gören lenin, tecrübelere dayanarak şöyle diyordu : .. Porla mento 
seçimlerine ve parlamento kürsüsünden yapı lan mücadelelere katı lmak, 
devrimci proletarya partileri için b ir  zorunluktur. Bununla güdülen amaç, 
kendi s ın ıfın ın  geri ka lmış  tabakalarını  eğitmek, gelişmemiş, gabileştiri lmiş ,  
cah il köylü tabakala rın ı  uyandırmak, aydın latmaktı r.» 

O zamanlar «Şotlandiya işçi Sovyeti» üyesi olan ve parlamenta rizme 
açıkça karşı ç ıkan Vilyam Galaher' in  bu alandaki iddia larına cevap veren 
Lenin, onun, burjuva politikacılarına karşı duyduğu özbeöz proleterce kini 
siyasi bir olgunluk olarak övdükten sonra şöyle diyordu : « . . .  proletarya, 
burjuvaziyi yenilgiye uğratmak istiyorsa, burjuva politikacı larından h iç de 
kötü olmayan proleter politikacı larını ,  «kendi polit ikacı larını» yetiştirme
l id ir  ... 

0, komünistlerin ,  parlamento meselelerine, seçim ve parlamento müca
delesini işçilerin yığınsal savaşlarından üstün tutan reformistler g ibi bak
maların ı  istemiyordu tabi i .  Tam tersine, şunu önemle bel i rtiyordu : «Batı 
Avrupa ve Amerika komünistleri, basit, oportünist ve kariyerist olmayan ,  
yepyen i  bir  parlamentarizm yaratma l ıd ıriar. Komünist partileri, gerçekten 
proleterce sloganları, kendi sloganlarını öne sürmeli ( . . . . .  ), her yanda 
düşünceleri ha rekete geçi rmel i ,  y ığınları kendi taraflarına çekmel i ,  burju
vaziyi sözlerinden yakalayarak köşeye s ıkıştırmal ı ,  onun ku rduğu parla
mentodan, idaresi a ltında yapı lan seçimlerden, bütün halka hitaben yayın 
ladığı çağ rı larından yararlanmal ı  v e  halka bolşevizmi olduğu gibi  tanıt
mal ıd ır. Zira (burjuva egemenliğinde) halkın bolşevizmi seçim koşul ları dı
ş ında doğru olarak tanı ması zordur. Bütün bunları Batı Avrupada ve 
Amerika'da gerçekleştirmek son dereced'e güçtür. Fakat yapı labi l i r, yap ı l 
mala rı da ıôzımdır.» 

19 17  Oktobr Devrim inden sonra, Avrupa ve Asya'da devrim fı rtı naları 
lesiyordu. Fakat, Avrupa işçi hareketi oportünist akımların etkisi a ltındaydı. 
Lenin, bunlara karşı çetin b ir  mücadeleye g i rişti . Kendine özgü uzak görüş
lü l ükle, u lusla rarası işçi hareketinin, değiş ik savaş biçimleri uygu lamaya 
hazır olması gerektiğin i  hatırlatıyordu. Devri mci partilerin parlamento 
mücadelesinden faydalanma larını (o zamanlar devrimci parti lerden çoğu 
bu i mkônlara sahip olmamakla beraber) ortaya koyuyor, özellikle emek-
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çilerin yığınsal savaşın ın önemini a ra l ı ksız olara k  belirtiyordu.  Politik 
mücadelenin sadece parlamento mücadelesinden ibaret o lmadığ ın ı söy
lüyor, bütün savaş biçimlerin in öğren i lmesini ve duruma en uygun savaş 
şekli n in uygu la nmasını  tavsiye ediyor :  « . . .  devrimci s ın ıf, ödevini yerine 
getirmek için, en küçük bir istisna yapmadan, toplumsal faaliyetin bütün 
biçim veya yönlerini öğ renmek zorundadır.» Çünkü, devrim ta rihi ıspat 
etmiştir ki, konkre duru m  ve kuvvetler oranı  durmadan değişmektedir. Bu 
yüzden, « . . .  devrimci s ın ıf, bir mücadele biçimini diğeriyle derhal  ve bek
lenmed i k  bir zamanda değişti rmeye hazı r o lmak zorundadır» diyordu. 

lenin'e göre, komünist parti lerin in  en önemli ödevi, ha lk  y ığ ınların ın  
itimadına kazanmak, mi lyonla rca emekçiyi yönetme hünerine sah ip 01-
maktı . Bu yüzden, o, komünist hareketinin sendika hareketiyle kaynaşma
sına son derecede büyük bir önem veriyordu.  Halk yığ ın ları reformist 
hayal lerden mutlaka kurtarı lmal ı  ve sağcı l iderleri· desteklemenin zara r
larına inandırı lmal ıyd ı .  Işte bu görüşe dayanarak, en gerici l iderleri n 
yönetiminde bulunan sendika larda bile ça l ışmak gerektiğini söylüyordu .  
Alman «dar  solcu» komünistleriyle özell ikle bu  konuda tartışıyor ve şöyle 
diyordu : 

«Bu en bellibaşlı ve açık seçik gerçeği unutmak budala l ı ktı r. "Dar 
solcu» Alman Komünistleri işte bu budalal ığı  yapıyorlar :  Send ika yöneti
cilerin in  gerici ve karşı -devrimci oluşları karşısı nda, sendika ları terket
mek, bunlarda ça l ışmayı reddetmek, yeni lerini kurmak, uydurma işçi örgüt
leri meydana getirmek gerektiği sonucuna varıyorlar. Bu, komünistlerin 
burjuvaziye en büyük hizmetleri demekti r ve affolunmaz bir buda la l ı ktır. 
Gerici sendika larda çal ışmamak. gelişmemiş veya geri kalmış işçi yığın
larını gerici önderlerin, burjuva ajanların ın ,  işçi aristokratların ın  yahutta 
«burjuvalaşmış» işçilerin etkisi a ltında bırakmak demektir.» 

lenin, adı geçen eserinde, kötümserlikten coşkun eğimserliğe kolayca 
geçen, d irenişl i ,  sabırl ı  bir ça l ışmaya, örgütlü ve devaml ı  bir disipl ine 
gelemiyen, sebatsız aşı rı solcu ların sözde devrimci lôf ebeliklerin i ,  ço
cukça davranış ların ı  ve budala l ı kların ı  tekrar tekra r  eleştiriyor :  «Anarşizm, 
çoğu zaman, işçi hareketinin oportünist günahların ın  b i r  cezasıd ı r» diyor. 
Bu mızır bel i rtilerin bi rbirlerini ta mamladık ların ı ,  anarşistlerin proleta rya 
diktaturasına karşı olmakta sağcı oportün istlerden hiç de geri kalmadık
Ior ın ı  bel irtiyor. 

Hiçbir kompromiye yanaşmıyan «katkısız devrim» savunucula rının ve 
bütün dogmatiklerin iddia ların ı  cevapland ı ran lenin şöyle diyor: 

« . . .  Kompromilere «prensip bakım ından» karşı olmak, genell ikle her 
türlü kompromiyi reddetmek öyle bir çocukluktur ki, insan ın  bunlar üze
rinde cidd iyetle durması bile güctür. 

Kompramiden kompromiye fark vard ı r. Her komprominin veya kompromi 
çeşitlerinden her birin in  durumunu ve konkre koşul lar ın ı  tah l i l  etme hüne
rine sahip olmamız ıôzımdır.» 

lenin şunu bel irtiyor :  g revi devam ettirmek iç in yeterli paramız yoktu r 
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veya kuvvetimiz tükenmiştir. Bu gibi  objektif ha l lerin zorfadığı kompromi  
i le kapital istlere yoranmak için yahutta korkaklık yüzünden yapılan kom
promi arasında pnensipya l fark vardır. 

Ulusla rarası kapita'l izmi yenilgiye uğratmanın birhayli karmaşık bi r iş 
olduğunu, devaml ı  ve çetin çabaları gerektiğin i  söyleyen lenin sözlerine 
şöyle devam ediyor :  

«Daha güC ıü  olan düşman, a ncak, müthiş b ir  gayret sarfederek ve düş
manlar a rasında meydana gelen en küçük «çatlal ıklar  .. dahil, bütün anlaş
mazlı klardan mutlaka faydalana ra k, hem de en büyük bir d ikkat, itina, 
sakınganl ık ve ustalıkla mutlaka faydalanara k, çeşitli ü lkelerdeki burjuva
zinin ve her ü lkedeki değişik burjuva zümrelerin in  çıkarları a rasındaki her 
türlü çelişki lerden yararlanarak ve bu su retle, hatta geçici, kararsız, güve
ni lmez, ümitsiz ve şartlı da olsa yığınsal müttefik kazanmak için en küçük
leri de dahi l  bütün imkônlar sağlanarak yeni lebi l i r. Bunu anlamıyan, Mark
sizmin ve genellikle bilimsel, çağdaş sosyal izmin zerresin i  anlamamıştı r." 

Görüldüğü g ibi, lenin'e göre, daha kuvvetli s ınıf düşmanına darbe 
indirebilmek için en küçük i mkônlardan bi le yararlanı lma l ıd ır. Fakat o, bu 
arada, komprominin tek a maç hal ine getiri lmemesini de istiyor. Kom
promi, da ima s ın ı f  savaşın ın menfaatlerine tôbi bu lunmal ı  ve bu savaşın 
bir a racı o lmal ıd ır. lenin, şöyle diyor: 

.. Asıl mesele, bazan duru m  icabı hatta en devrimci part in in ve en dev
rimci sınıfın devrim taktiğini  ve örgütünü, devrim bil incini, işçi s ın ıf ın ın ve 
onun öncüsü olan komünist partis inin azim ve hazırl ığ ın ı  bütün kompro
mi ler yolu ile koruyup güCıendi rmeyi, çelikleştirip gelişti rmeyi becerebil
mektir.» 

Sın ıfsal prensipyol davranış, lenin 'e oportünizmin tesl imiyetçi ve sekter
l iğinin kaskatı karakterlerinden doğan  tehl ikeyi komünist hareketine gös
termek olanaklarını veriyordu. 

Enternasyonalizm ve ulusal özelliklerin gözönünde bulundurulması 

lenin, «Komünizmin çocukluk hasta l ığ ı :  dar  solcu luk  .. adl ı  eseri n in son 
bölümünde, u lusla ra rası komünist hareketinin gelecekteki gelişmesi ve 
gerek sağcı oportünizmle, gerekse .. dar solcu» komünizmle mücadele 
konusunu ele a lmakta ve şun ları belirtmektedi r :  Bu mücadele, yalnız, 
Marksizmin genel prensiplerine dayanı lara k  ve her ülkenin ekonomik, 
politik, kültürel, u lusal, di nsel özelliklerine bağl ı  olan bel i rl i  mücadele
s in in özel yanları gözönünde bulunduru larak yürütülebi l i r. lenin'e göre, 
sosya lizm bütün dünyada kurulduktan sonra da kaybolmıyacak ve daha 
uzun zaman varl ıkları devam edecek olan u lusal ve devletsel fa rklar orta
dan kalkmadıkça, komünist hareketinin u luslararas ı  birl ik taktiği, bütün 
ü lkelerden, bu çeşitl i l iklerin kaldırılmasını ve u lusal farkların yokedilme
sin i  değil (ki zamanımızda bu, sadece boş bir hayaldir), komünizmin temel 
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prensiplerinin (sovyet egemenliği i le proletarya d iktaturası prensiplerin in) 
u lusal ve ulus lara rası farklara doğru şeki lde uygulanmasın ı  gerektirmek
tedir. Bütün i lerlemiş ü lkelerin (sadece i lerlemiş olanların değ i l) zamanı
mızda en başta gelen ödevleri şunlard ı r :  Her ü lke çözümlemeye koyulduğu 
ortak enternasyonal ödevlerin, işçi hareketindeki oportünizme ve solcu 
doktrinerliğe karşı mücadelenin, burj uvaziyi ortadan ka ldırma, sovyet 
cumhuriyeti ve proletarya d iktatörlüğü kurma savaşın ın  u lusal öze l l ikle
rini, u lusal spesifik yönlerin i  konkre olara k  a raştınp i ncelemeli, keşfetmeli, 
iyice anlamaı ıd ır.» 

lenin, her ü lkedeki proletaryanın  ve devrimci partinin spesifik u lusal 
ödevleri n i  hiçbir zaman ortak enternasyonal ödevlerlerden ayırmamıştır. 
O, Marks ve Engels g ibi, hangi u lustan o lursa olsun bütün prelataryan ın  
genel menfaatini çeşitli ü lkelerdeki proletaryan ın  u lusal savaşında görü- . 
yordu. Şöyle d iyordu : 

"Enternasyonalizm, eylemde tektir :  kendi memleketinde devrim hareke
tinin ve devrim savaşın ın gelişmesi için fedakôrca çalışmak, istisnasız her 
ü lkede böyle bir mücadeleyi, böyle bir doğrultuyu ve ya lnız onu (propa
ganda ile, sempatisini belirterek ve maddi olara k) desteklemek . ., 

len in, hem teoride, hem de eylemde bu prensibi uygu luyordu. Sovyet 
egemenl iğinin kurulması sayesinde proletarya enternasyonalizmi kavra
mın ın  muhtevası bir hayli zenginleşti. Sosya l ist devletin, diğer ü lkelerdeki 
devrim hareketine, özell i kle u lusal bağımsızl ık uğru nda emperya l izme karşı 
savaşan halklara çeşitli ya rd ımlarda bulunması da bu kavrama katı ldı .  
Zira, tekellerin egemenliği devrinde emperyalizme karşı yürütülen her 
savaş, tek dünya devrim savaşının ayrılmaz bir parçasıydı. 

Bi l indiği üzere, genç Sovyet devleti büyük güçlüklerle karşılaştı . B iri nci 
Dünya Harbinde ekonomisi darmadağın  olmuştu. Egemenl ikten atı lan 
sın ıflar  türlü karşıkoyma ve baltalama hareketlerine girişmişlerdi .  14 Kapi
tal ist devletin ordulariyle i ki yı ldan fazla savaşmak zorunda kalmıştı. 
Bunlar, Sovyet Cumhuriyeti topraklarının büyük bir k ısmını  ele geçi rmiş 
bulunuyorlard ı .  

Bütün bu zorluklara rağmen genç Sovyet devleti, emperyal izmle sava
şan komşulanna yard ım elin i  uzattı. Daha Ocak 19 18'de kabul ettiğ i  
«Emekçilerin ve  sömürülen halkların  hakları beyannamesi.,nde, "Asya'da, 
genell ikle sömürgelerde ve küçük ü lkelerde yaşayan emekçileri esirleş
tirerek birkaç u lus  içindeki sömürücülerin refahını  sağlayan burjuva uygar
l ığ ın ın barbarca politikasiyle., bütün i l işkilerin i  kestiğ in i  belirtti. 

Sovyet devleti, bu prensipleri, derhal ve imHnları nispetinde uygula
maya gi rişti. Ve şu ü lkelerin bağı msızl ı kların ı  i lk  olarak o tanıd ı : F in lan
diya'n ın (191 7'de), Polonya'n ın ( 1918'de), Afganistan' ın ( 1919'da), Tü rki
ye'n in (1 920'da) ve Moğolistan ' ın  (1921'de). 1921 'de Mogolistan, Türkiye, 
I ra n  ve Afganistan' la eşitl i k  ve menfaatlere karşı l ı klı saygı temeli üze
rinde a ntlaşmalar imzaladı, Rusya' Çarl ığ ın ın başka devletlerle (bu arada 
Çin' le) a ktettiği eşitliğe dayanmıyan gizl i  anlaşmaları yürürlükten kaldırd ı .  
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Sovyet devleti, iç ve dış irtica ile si lôh elde m ücadele eden halklara dolay
sız yard ım larda bulundu. Çin'de Sun Yat-Sen hükümetine Türkiye'de Kemal  
Atatürk hükümetine s i lôh ve pa ra yard ımında bu lunan askeri danışmanlar 
gönderdi ,  Mogol halk ına da asker yol ladı .  Ça rl ı k  hükümetinin i mzaladığı 
gizl i  an laşmaları ve bu a rada Sais-Piko antlaşmasını yayınladı ,  Fi l istin ve 
Yakın Doğu üzerinde ingi l iz ve Fransız emperya l istleri nin hazırladıkları 
plôn ları ve benzerlerini açıkladı ,  bu suretle sömürgeci devletlerin prestij 
ve mevzi leri ni daha da zayıflottı. 

Sovyetler Birl iği Komünist Partisi, lenin ist Enternasyonalizm prensiplerini 
işte böylece gerçekleştirmeye koyu ldu. 

Emekçilerin enternasyonal ve ulusal menfaatleri asasındaki birlik 

«Komün ist Manl iesti»nde ortaya konduğu gibi, komünistler, bütün işçi 
s ın ıfın ın  genel menfaatlerini her şeyden üstün tutmal ıd ı rlar. lenin, bu 
prensibi sık sık hatı rlatıyor, bir yandan da, u lusal meselenin,  daha konkre 
olarak her ulusun kendi kaderini kend isinin bel i rlemesi sorununun büyük 
önemini  hiçbir zaman unutmuyordu. Bunu küçüm seyen ve u lusun artı k 
eskimiş bir  kavra m, bir  «bôtı l inanç», u lusa l  bağ ımsızl ığın da «ütopik» bir  
anlayış olduğunu iddia eden Roza lüksemburg'la ve daha başka lariyle 
çetin tartışmalar  yaptı . 

0, bu sorunu diya lektin açıdan inceledi. Proletaryanın, u lusa l  devlet
leri n  eşit hakl ı o lmalar ın ı  isted iğini bel i rtti, fakat «bütün ulus lara mensup 
proleterler a rasında kurulacak bir  ittifak, hepsinden daha değerlid i r» sonu
cuna va rdı .  

«Başka ulusları baskı a ltında tutan bir  u lus özgür  müdü r?» sorusuna 
lenin şu ceva bı verd i :  «Hayı r !  Olamaz!  Bu yüzden başka u lusları baskı 
a ltında tutan ulusun proletaryası, kendi burjuvazis inin baskıcı m i l l iyet
çi l iğine karşı savaşmakla görevl id i r. U lusla rın  kendi kaderlerini kendile
rinin tayin etme ve başl ı başına bir  devlet hal inde ayrı lma hakların ı  kabul 
etmemek, prati kte, egemen u lusun imtiyazlarını desteklemek demektir.» 

lenin, u lus ları n  kendi kaderleri ni kendi lerin in bel i rlemeleri meselesin i  
Marksist açıdan şöyle ayd ın latıyordu : «Ulusla ra tam eşit hak ve kader
lerin i  kend ileri nin tayin hakkını tan ımak;  bütün ulus lara mensup işçilerin 
birleşip kaynaşma ların ı  sağ lamak. Marksizm, işçilere, işte bu u lusal prog
ram ı  öğretmektedir. Bütün dünyada ve Rusya'da elde edi len tecrübeler 
de bunu doğrulamaktadır.» 

lenin,  sovyet cumhuriyetlerindeki u lus lar arasında kuru lan i l işkilerin da
yandığı prensipleri izah etmek suretiyle bütün u luslara rası hareketin gele
cekte gerçekleştireceği ödevleri ayd ın latıyordu. Bunlar, sosya list ü lkeler 
a rasındaki i l işkileri düzen leyen prensiplerdi .  «Biz, u lus lar a rası nda gönül 
rızasiyle kuru lacak bir l iğin taraftarıyız. Oyle bir  birl ik ki ,  bir  u lusun diğe
rine baskı yapmasına imkôn vermiyecektir. Oyle bir  birl ik ki, tam bir  g üven, 
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bilinçli bir kardeşçe birlik, tam bir gönül ması temeli üzerine kurulacaktır» 
diyordu. 

Böylece, komünist hareketini, büyük devlet mi lliyetçiliğ i, baskıcı u lusun 
burjuva mi l l iyetçiliği gibi mi lliyetçi l iğin bütün belirtilerine karşı mücade
leye yöneltiyordu.  

Sovyet Cumhuriyetinde u lusa l sorunun çözümlenmesinde elde edilen 
tecrübe re dayanarak şu sonuca varmıştı : « . . .  anlaşmazlıkları doğuran 
sebepler, karş ı l ık l ı  güvensizl i k  ve her  türlü entrika, a ncak, çeşitli u lusların 
menfaatlerine büyük bir hassasiyetle eğilmek suretiyle gideri lebilir ve 
değişik diller konuşan işçilerle köylüler başta olmak üzere uluslar ara

sında sağ lam bi r güven sağ lanabi l i r. Bu güven yaratı lmazsa, ha lkların  
barış içinde yaşamaları ,  çağdaş uygarlıkta mevcut değerleri geliştirmeleri 
imkansızdır.» 

üç devrim sürecinin birleşmesi 

Lenin, dünyan ın  az gelişmiş bölgelerindeki u lusal kurtuluş hareketiyle 
proletaryanın sosyalizm savaşı arasındaki bağı açık seçik görmüştü. Marks 

da, bu sorunu,  daha 1853 yı l ında dahiyane bir öngörüşle : «Asya'n ın sosyal 
koşu l larında köklü bir devrim yapılmadan, i nsanl ık, tarih in kendisine ver
diği ödevi yerine getirebilir mi !» demişti. Lenin 1902 yı l ında yazdığ ı «Ne 
yapmalı .. adlı eserinde, ta ri hin,  Rusya işçi s ın ıfını, yaln ız  Avrupa i rtica ın ın 
deği l ,  ayn ı  zamanda Asya i rtica ın ın  da bellibaşlı dayanokları nı ortadan 
ka ldırmakla görevlendirdiğini belirtiyordu.  

1905 yı l ındaki Rus devrimi ,  Asya halklarına dolaysız etkiler yaptı ve 
Lenin, bu devrimin, işçi sın ıfı n ın  u luslararası savaşının bütün gelişme 
süreci için ne büyük bir önem taşıdığını  derhal an ladı .  Bu konuda şunla rı 
yazd ı :  «Dünya kapitalizmi ve 1905 Rus hareketi Asya'yı kesin olarak uyan
d ı rdı .  Ortaçağ geri l iği  içinde körleşip yabani leşen yüz mi lyonlarca i nsan, 
yeni bir hayat, en bel l ibaşlı insan hakları ve demokrasi uğrunda savaşmak 
için gözlerin i  açmış bulunuyor. 

Asya'n ın uyanması ve Avrupa'da i lerici proleterlerin egemenl iği  ele 
a lmak için savaşa koyulması ,  XX. yüzyı l ın  başında dünya ta ri hinde yeni 
bir çağ ın  açıldığ ın ı  gösteren aıametlerd ir ... 

Lenin, Oktobr Devrimi a rifesinde tekrar bu fikre değinerek şunları yazd ı : 
«Biz, i lerlemiş ü lkeleri n bi l inçl i  işçileriyle bütün baskı altındaki ü lke lerin 
işçi, köylü ve köleleri a rasında en s ıkı bir yakınlaşma ve kaynaşmaya her 
zaman taraftardık, taraftarıı ve ta raftar olmakta devam edeceğiz. Biz, 
Mogollarla, Iran l ı larla, Hintli lerle, Mısır l ı larla yakınlaşıp kaynaşma k için 
bütün gayretimizle çalışacağız. Bunu yapmak bizim ödevimizdir. Bizim 
menfaatimizedir. Aksi takd irde Avrupa sosyalizmi sürekli o lmıyacaktır ... 

Rusya'da Sovyet egemenliği kurulduktan sonra Lenin, u luslararası işçi 
sınıfı i le u lusa l kurtuluş hareketi arasındaki ittifak meselesinin yeni  bir 
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döneme girdiğini gördü. Sovyet Cumhuriyeti bu ittifakın sonuç bel i rleyici 
bölünmez bir kısmı idi amel, art ık asıl mesel e bu deği ld i .  Lenin, Rusya'daki 
DOğu Halk ları n ı n  Komünist Orgütleri I kinci Kongresinde (22 Kasım 1922) 
söylediği nutukta şöyle ded i :  «Açı kça görülüyor ki, Doğu halkların ın  bu 
devrim hareketi, a rtık, ya ln ız, Sovyet Cumhuriyetimizin u lus lararası emper
yalizme karşı yü rütmekte olduğu devrim savaşiyle dolaysız bağlantısı saye
sinde başariyle gel işebi l i r  . 

. . . Sosyal ist devrim, artık, sadece her ü l kedeki devrimci proleterlerin 
kendi burjuvazilerine karşı yaptıklanı bir savaş değild i r. Hayır !  Sosyalist 
devrim, emperyal izminin esareti a ltı nda bulunan bütün sömürgelerin ve 
ü lkelerin, bütün bağ ıml ı  memleketlerin u luslararası emperya lizme karşı 
yürüttükleri bir savaş hal in i  a lacaktır. 

Açıkça görülüyor ki, kesin zaferi, yalnız dünyadaki bütün ilerlemiş ü lke
lerin proleterleri kazanacaktır. Biz Ruslar, Ingi l iz, Fransız veya Alman 
proletaryas ın ın  durum larını sağ lamlaştıracak bir işe g i rişmiş bulunuyoruz. 
Fakat görüyoruz ki, onlar, bütün baskı a lt ındaki sömürge halkların ın ,  
e mekçi yığ ın ların ın  yard ımı  olmadan zafere u laşamıyacaklardır. Ulus
lara ra sı proletarya, tüm emekçilerin ve Doğudan sömürülen yüz mi lyon
larca insanın tek müttefiki di r.» 

Lenin, bu görüşünü u l us lararası komünist hareketine benimsetmek için 
büyük gayret sa rfetti . Ve Komünist Enternasyonal in in  1920 yıl ında toplanan 
Ikinci Kongresinde aynı doğrultunun destek bulmasında önemli bi r rol 
oynadı. Bu Kongrede, u lusal  ku rtu luş savaşı tecrübelerini inceleyecek bir 
komisyon da kuruldu. Lenin, «Ulusa l  ve sömürge sorun lariyle ilgil i tez
ler»i nin i l k  tasarısında : « . . .  Bütün u lus ların  proleter ve emekçi yığ ın
ların ın, toprak ağaları ve burjuva egemenl iğ in i  yıkmak iç in  yürütülen 
ortak devrim savaşında birleşmeleri, Kominternin, u lusal ve sömürge sorun
larındaki tüm politikasın ın m ihveri hal ine geti ri lmel idir» diyordu. Tasarıda, 
emperyalist ü lkelerdeki bütün komünistlere bu politikan ın yürütül mesinde 
büyük sorumlu luk düştüğü ortaya konuyordu. Bütün komünist parti lerin in ,  
geri b ırakı lmış ü lkelerdeki burjuva-demokratik kurtu luş hareketine yar
d ımda bulunmak zorunda olduklarını yazan Lenin, her şeyden önce, «geri 
b ıra kı lmış u lusun sömürge veya mali bakımıardan bağ ıml ı  bulunduğu 
ü lkeler işçileri n in yard ım iş ine en a ktif olarak katı lmaları» gerektiğini 
bel irtiyordu. 

Kominternin Iki nci Kongresinde söylediği nutukta Lenin, u l uslararası 
komünist hareketi için büyük bir teorik ve pratik önemi olan bir tez daha 
ortaya attı. Bunda, ulusal kurtuluşlarına kavuşan bütün ü lkelerin kapita list 
gelişme aşamasından 'geçmeleri mutlaka lôzım mıd ı r  sorusunu soruyor 
ve «hayı r ! »  cevabı veriyordu .  Ulusal ku rtu l uşlarına kavuşan memleketler, 
i lerlemiş ü lkeler proletaryasının yard ımı  ve Sovyet devleti nin desteği saye
si nde, gereken i mkônları elde edecekler ve kapitalist aşamayı atlayarak 
sasyalizme geçebi leceklerdir, diyordu. 

6 Ara lı k  1 920'de, Rusya Komünist Partisi (bolşevikler) Moskova Orgütü 
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temsilcilerine hitaben söylediği nutukta, Lenin, dünyanın, baskı altındaki 
u luslar ve baskıcı u lus lar diye i kiye ayrı ld ığın ı ,  b i rincilerin, yeryüzü nüfu
sunun yüzde 70' in i  teşkil etti klerini bel i rterek şöyle devam etti: « . . .  Şimdi, 
yalnız bütün ü lkeler proletaryasının değil , aynı zamanda, baskı altındaki 
halkların da temsi lcileri olara k  çal ışıyoruz.» Kominternin Doğu halkları 
için çı karmayı ka ra rlaştı rdığı  .. Narodnıy Vostoka» (<<Doğu Halkları .. adl ı  
dergiye konacak ş ıor ı  şöyle tespit etti : «Bütün ü lke lerin proleterleri ve 
baskı altındaki halklar, b i rleşi n iz !» 

Lenin'in a nlattığına göre, bazı arkadaşla rı :  .. Komintern Yürütme Komi
tesi bu ş ıarı n  değiştirilmesiyle ilgil i kararı ne zaman a ld ı?» diye sormuş
lar . ..  Bunu, gerçekten de hatırlamıyordum» diyor Lenin ve şöyle devam 
ediyor: .. Komünist Monifesti» a çısından böyle bir değiştirme yapmak el
bette ki doğru deği ldi. Iy i  ama .. Komünist Manifesti>. bambaşka koşul lar 
içinde yazı lmıştı. Bu yüzden, bugünkü politika açıs ından bu,  doğru bir 
ha reketti.» 

Lenin, çağ ımııda tüm ulus lara rası komünist hareketinin büyük stratej i 
sini şöyle formüle etmişti: Zamanı mızın üç büyük devrim kolu o lan sosya list 
devletler, u luslara rası işçi hareketi ve u lusal ku rtuluş hareketi arasında 
ittifak. 

Lenin' in bu devrim görüşünü benimsemiş olan komünist ve işçi partileri, 
u luslararası danışma toplantısında, bütün a ntiemperya l ist gücleri n, barış, 
demokrasi, u lusal bağ ı msızl ık  ve sosyalizm mücadelesinde bu ittifakın 
nası l  gerçekleştirileceği sorununu incelemiş bulunmaktad ı riar. 
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ileri demokrasi ve sosyalist Fransa için 

Raymon Güyo 

Fransız Komün ist Partisi Merkez Komitesi, Sampini 'de yapı lan plenu
munda «I leri demokrasi ve sosyalist Fransa için,; başlıkl ı  bir manifest kabul 
etti. Bu belgenin tam metni önce «L'Omanite» gazetesinde yayın landı ; 
daha sonra da bir mi lyondan fazla tirajla ayrı bir broşür hali nde bası ld ı .  
Bütün basın bu belgeyi geniş ölçüde yorumladı ve gazeteler bazı  parça
la rı nı yayınladı lar. Bütün parti örgütlerinde bu manifest üzerinde canl ı  
ve esaslı tartışmalar yapı ldı ,  memleketin her yerinde toplu okuma ve izah 
konferansıarı düzenlendi. 

Partimizin XVi i i .  Kongresin in i leri sürdüğü fikirleri doğrulayan ve devam 
ettiren bu manifestte, büyük kapitalist tekellerin ve artı k on yıldan beri bu 
tekellere h izmet eden bir i kt idarın  günden güne daha ölümcül bir hal  
alan politi kasının kurbanı mi lyonlarca Fransızın, Fransa'nın politik, eko
nomik, kültüre l  ve bilimsel hayatı n ın yarın ından endişe etmekte olan 
Fransızların karşı karşıya geldi kleri sorunlara cevap verilmektedir. 

Valdek Roşe yoldaşın bu Manifest hakkında Merkez Komitesinde oku
duğu raporda bel irttiği gibi, 1 968 Mayıs-Haziran grevlerin in,  yağınsal 
mücadelenin ve bu hareketlerde ortaya çıkan kuvvetlerde görülen eği l im
leri n tahli l i ,  «yu rdumuzdaki değişi mleri daha derin ve etrafl ı  şekilde çö
zümlememize ve sosya lizm uğrundaki hareketin devam edebileceği koşul
ları daha büyük bir  açıkl ıkla görebilmemize yard ım  etmekted i r.» 

Genel Emek Konfederasyonu Başkanı  Benoa Fraşon da şunları söyled i :  
«Mayıs-Haziran grevleri ve gösterileri, kapitalist yoğunlaşmanın hızını 
arttırdığı dönemde emekçi ler y ığın ı  i le çözülmesi imkônsız çelişkiler içi nde 
bulunan tekeller i ktidarı arasında ilk ciddi çatışmadı r.» 

Mayıs-Haziran aylarında yürütülen mücadele, tekelci-devlet kapitaliz
minin egemenliği koşulları içi nde, kapita l izmin bütün çelişkileri nin keskin
leştiğini  ve emekle sermaye arasındaki s ın ıfsal mücadelenin şiddetIen
diğini gösterdi .  Bu sı nıfsal savaşlar, yüksek derecede gelişmiş kapitalist 
toplumda sınıf mücadelesinin zayıflamaya yüz tuttuğu ve bunun, eni-sonu, 
tekellerin egemenliğ in i  tehl ikeye düşürebilecek şiddetli sosya l buna l ım
lar ın  belirmesi olanaklarını bertaraf edeceği gibi iddiaların  gerçeği aykırı 
olduğunu bütün açıkl ığı i le ortaya koydu. 

Memeleketimizde i l k  defa olara k  10 milyon kada r emekçi işi b ırakmış, 
bulundukları fabrika ları ,  daireleri, okul ları e llerine a lmışlard ı .  

Bu  grev ve  gösteri ler sonucunda, bazı ekonomik ve sosyal alanlarda 
önemli başarı lar e lde edi ld i : Her şeyden önce gündeliklere ve aylıklara 
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ortalama % 14 o ran ında zam yap ı lması kabu l  ettiri ldi ; tedricen 40 saatlik 
iş haftasına geçiş konusunda prensip an laşmasına varı ld ı ; sendikaların  
işletmeler içinde varlığı ve faal iyeti kanunla garantilendi ve yüksek oku l
la rla i lg i l i  b irçok o lumlu tedbir al ındı .  

Fakat gerçekleşti ri l mesi hayati bir zarun luk  hal ine gelmiş bulunan bu 
ön plôndaki istekler için mücadeleden başka, hareket, toplumda daha 
köklü ve çözümleyici değişim lere doğ ru do yönelmişti. Bu cümleden olara k, 
tekellerin hizmetindeki De Gol i ktidarın ın  değişti ri lmesi sorunu önüne 
geçilmez bir kuvvetle i leri sürüldü. O f ırtı nal ı  Mayıs-Haziran günlerinde 
s ın ıf  savaşı i leri doğru öneml i  bir sıçrayış yaptı. 

Bu savaşta, çözümleyici rolü büyük bir açıkl ı kla beliren işçi s ın ıfı i le 
beraber, akı l  ve beden emeğ i işçilerinden yeni yeni tabakalar sosyal ve 
politik sistemde köklü ve kesin değişiklikler yapılması gereğ ini kavrad ı lar. 
Mayıs-Haziran eylemleri içinde tekellerin iktidarına son verilememiş olma
s ın ın nedeni, her şeyden önce, yalnız sol pa rti ler arası nda deği l ,  büyük 
sendika örgütleri a rasında do bir ortak progra.m üzerinde kesin bir an
laşma eksi kliğ id ir. Bir  başka deyişle, işçi sı n ıfı i le d iğer i lerici ve anti
monopolist kentli ve köylü yığ ın ları arasında gerçek bir birl i k  sağlana
mamış olmasıdır. 

Bundan ötürü, yığınsal harekette kaydedilen muazzam i lerlemeye rağ
men, kuwetlerin oranı ,  işçi s ın ıfın ın  ve müttefiklerin in ,  1 968 Mayıs ve 
Haziran ayları savaşlarında, bazı sorumsuz solcu g rupların, a l ı nmasında 
ısra r  etti kleri politik iktidarı ele geçirmelerine imkôn vermedi. 

Mayıs-Haziran çatışmalar ın ın bütün aşamalarında, partimiz, De Gol 
yönetimin in  değiştirilmesini sağlayacak koşul ların  yaratı lması i çin çaba 
harcamıştı r. Ve eğer olayların akışı içi nde mücadeleye g i ren bütün kuv
vetler arasında gerçek bir birl ik sağ lanamamışso, kabahat, Komün ist Par
tisinin deği ld i r. 

Fakat, Mayıs-Haziran savaşların ın etkisi a ltı nda, sosya lizm ü lküsünün, 
akı l ve beden emeğ i işçilerinden yen i yeni tabakaları kendisinden yana 
kazandığı do, o lumlu bir sonuç olarak önemi büyük ve şüphe götürmez bir 
gerçektir. 

De Gol hükümeti, macera yaluna sapmalarla malCıI  radika l  solcu g rup
ların da desteğiyle, seçmenleri bir  i ç  harp haya leti i le tehdit ederek ve 
onların bu korkusundan faydalanara k  23 ve 30 Haziran 1968 seçimlerinde 
başarı sağ l ıyabi ldi .  Fakat seçimleri iz l iyen alaylar, bahar günlerindeki 
çatışmaları doğuran köklü sebepleri n yine yürürlükte olduğunu gösterdi .  
Geçenlerde dört i lde (Paris ' in semtlerinden is i- l iyü-Mul ino'da ,  Marsi lya 
yakın ındaki Martig'de, Tulon civarı ndaki iyer'de ve Nor i l in in  Klari seçim 
bölgesinde) yapı lan ve pertimizi n % 6 oran ında ve hattô daha fazla oy 
kazandığı kısmi seçimler, Haziran genel seçimlerinde a l ı nan sonuçların 
memlekette pol itik gücler arasındaki gerçek oranı  yansıtmadığın ı  gösterdi. 
Ote yandan, Mayıs savaşların ın  kazan ımların ı ,  bunları yoketmek istiyen 
tekellerin ve hükümetin yelteniş/erine karşı savunmak ve daha da geniş-
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letmek uğrundaki sosyal mücadele Genel Emek Konfederasyonu sayesinde 
yeni atı l ım larla kuvvetlenmeye başladı. 

Fransa büyük ekonomik, sosyal ve pol i ti k  çatışmalar  eşiğindedir. 
Işte, Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesi 'n in,  Şampi ni'de yapı lan 

plenumunda kabul ettiği ve sosyalizme doğru yol a çacak n itelikte sürekli 
ve si·stemli demokratik politi kan ın nasıl olması gerektiğ ini hatırlatıp bel ir
leyen manifestin büyük bir i lg iyle karşı lanması bundan i leri gelmektedir. 

* 

MANIFEST'IN BIRINCI BOllJMO, «Tekellerin ve iktidarın ın  kurbanı olan 
bütün  sosyal tabakalar a rasında geniş ölçüde birl ik" başl ığını taşıyor. Bu 
bölümde, her şeyden önce, memleketimizin ekonomik ve sosyal yapısında 
meydana g elen köklü değ işiklikler ele a l ın ıyor. 

Fransız toplumunun hakim karakter çizg isi, bir yanda, muazzam servet 
ve yeteneklerin bir grup  tekelcinin elinde toplanmasında, öte yanda, hal
kın ezici çoğunluğunun yaşama ve çal ışma koşulların ın gittikçe kötü leş
mesinde kendini  gösteren kutuplaşmadır. Bir avuç mal i  oligarşi, memle
ketin ekonomik ve politik hayatı n ın esas kald ıraçlarını kontrolü a ltına 
a lm ıştır. Bütün devlet mekanizması, büyük sermayenin karların ı  korumak 
ve arttırmak iç in seferber olmuş durumdadır. 

Tekelci-devlet kapita l izmi koşullarında tekellerin yoğunlaşması (konsan
trasyonu) hızla devam etmektedir. Bu do, özellikle, emeğin gerginleşti ri l 
mesinde, iş ücretleri nin sabit tutulmasında, vergi lerin a rttı rı lmasında ve 
işsizl iğ in geniş lemesinde, köy ekonomisinde kapita l ist yığunlaşmada, üre
timde anarş in in a l ıp  yürümesinde, köylülerin büyük çoğunluğunun yaşama 
koşul ları n ı n  gittikçe kötüleşmesinde, çoğu zanaatçı ve tüccarların hızla 
iflası nda kendini göstermekted ir. 

Manifestin bu bölümünde, çağımızı karakterize eden bilimsel-teknoloj i k  
devrim sorunları, bu devrimin sonuçları, ve özellikle, ça l ışma koşulları ve 
ald ıkları ücret bakımından g i tgide daha fazla işçi lere yaklaşmakta olan 
ücretli emek insanların ın  yığ ın la çoğalmasına ve süra tle yer değiştirme
sine (dislokasyon) yol açtığı hususu di kkatle ele a lı nmaktadır. 

Fransa'da mühendis, teknisyen, bi l im i şçisi ve öğretim üyeleri sayısı 
durmadan artıyor. Aydınlarımız halen üç mi lyonu bulmaktadır. Bunların 
600 bini öğretim üyesidir. Durumlarındaki büyük farklara rağmen, bun
ların çoğu, kapital ist sömürünün gittikçe artan baskısını s ı rtlarında hisse
diyorlar. Tekeller rej imi ,  memleketin ekonomik ve politik kaderinin karar
laştırı lmasında, kültürel hayatın gelişmesinde onla rın  yaratıcı şeki lde kat
kı ları olmasına imkôn vermiyor. Sınıf savaşında rolleri artıyor. Tabi idir ki, 
onların  formosyonu ve sosyal kökenleri, işçi sın ıfın ın  çözümleyici rol oyna
dığ ı nı kolay kolay kabul etmelerine elvermiyor. Ama 1 968 i l kbaharındaki 
mücadele, bir kısmının, daha önceki dönemlere kıyasla büyük kısmının,  
a rtık işçilerle ve diğer emekçi lerle elele a ksiyonlara katı ld ıkların ı  göster-
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miştir. Fransız Komünist Partisj" işçi sın ıfı i le aydın lar  a rasında gerekli ola n ' 
bu birl iği olağanüstü önem taşıyan bir  sorun saymakta ve bunun üzerinde 
büyük bir dikkatle durmaktad ı r. 

Fransa'da bugün ücretli işçilerin sayısı aktif nüfusun dörtte üçünü bul
maktadır. 

Burjuva ideolog la rın ın  i l eri sürdükleri iddiaların  tam tersine, işçi s ın ı 
fı n ın  ve onun proleter özünün önemi durmadan artmaktadır. Fransız işçi 
sı nıfı bunu Mayıs-Haziran çıkışları nda bir kez daha göstermiştir. Ve bu 
sınıf ın olanakları özel l ik le s ın ıfsal ittifaklar kurma a lanında bir hayli a rt
mıştır. Esasen, tekeııerin ve uygulattıkları politikanın kurbanı olan bütün 
sosyal tabaka ların menfaat beraberliği ve ' bunun gerektirdiği birli klerin 
temelleri bu su retle şeki l lenmekte ve bu tabakaların  işçi s ın ıfı etrafında 
sıkı bir birl ik meydana getirmeleri olanakları doğmaktadı r. 

Fransız komünistleri, bu alanda çabalarına a ra vermeden, bütün işçi
lerin ve demokratik kuwetlerin, halk çoğunluğu tarafından desteklenebile
cek ve yenili klere yol açabilecek i lerici bir program üzerinde birleşmesine 
ça l ışmaktadıriar. Fransız halkına ne dermeçatma Golizm, ne de sağcı ların  
politikasını yü rüten «merkezci., dedikleri koa l isyon ıôzımdır. Halk ın  candan 
a rzuladığı, sosyalizme doğru yol açacak olan i leri politik ve ekonomik  
demokrasidir. 

* 

MANIFESTlN iKINCI BOLOMU'nde, «ileri demokrasi nedir? .. sorusuna 
cevap veri lmektedi r. 

Söz konusu olan, şüphesiz ki, her şeyden önce, emekçi yığ ın ların ın  temel 
isteklerini sürekli ve sistemli ola rak gidermeyi öngören bir sosya l politi
kadır. 

Böyle bir sosyal politi kanın uygulanması mümkündür. Fakat bu, mi l l i  
ekonomide tekellerin egemenl iğini tedrican ve sistemli  olara k  sınırla
mayı, tekelci -devlet kapital izmini  ve onun sömürü düzenini  savunmadaki 
ekonomik, mal i  imkôn ve a raçlarını zayıflatmayı öngören bir  dizi tedbirler 
o lmayı gerektirir. 

Bu tedbirlerin birincisi de, büyük bankalarla sanayi in  tekelleştir i lmiş 
kolların ın  mi l l i leşti ri lmesi olmal ıd ır. Bu yeni, ve mi l l i leştir i lmiş müesseseler, 
demokratik şekilde, yani emekçi temsilcilerin in a ktif olarak katı lmasiyle, 
onları n  kontrolü altında, memleketin üretici güclerin in  gelişmesi ve hal kın  
tüketim i htiyaçlarının giderilmesi yararına yöneıti lmelidir. Bu tedbir, e l 
bette, bir ekonomik ve sosyal gelişme p lôn ı  hazırlanmasiyle ve vergi siste
minde demokratik bi r reform lo birl ikte yürütü lmel idir. 

Ekonomik ve sosyal demokrasiyi yaratmayı öngören bütün bu tedbirler 
dizisin in hayata geçirilmesi için, memleketimizin pol itik düzeninde köklü 
değ işimlere ihtiyaç vardır. 

Bizim teklif ettiğimiz tedbirlerden kayda değer olan bazı la rı şunlard ı r :  
Kişisel iktidarı öngören Anayasal hükümleri n kald ırı lması ;  genel ve  tek 
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derecel i, n ispi temsil sistemi  ile seçilecek, yasama yetkisine ve hükümet 
üzeri nde kontrol hakkına sahip olacak bir M il l i  Meclis kuru lması ; halk ın 
bütün temsi l  organların ın  seçimle işbaşına gelmesi; siyasi partilere ve 
sendika lara faa l iyet hü rriyeti tan ınması ; devletin ve okulun lôik karakterli 
olması ; i şletmelerde e mekçilere, üniversitelerde öğretim üyeleri i le öğren
ci lere söz ve örgütlenme özgürlüğü verilmesi g ibi  bütün demokratik özgür
lüklerin genişletilmesi ve bunlara fiilen riayet edilmesi . . .  

Biz, bu tedbirlerden başka, yığınlar ın yönetime ve ü l kenin ekonomik 
hayatına yön verilmesine katı lmaların ın  örgütlemesiyle i lgili tedbirler a l ın
masın ı  da gerekli saymaktayız. Mayıs-Haziran aylarındaki çıkışla r, emekçi 
yığ ın ların ın  g irişimlerde bulunmak için olağanüstü bir ka biliyete sah ip 
olduklarını göstermiştir. Memleketin bütün ekonomik, teknik ve kültürel 
kaynakların ın  h izla gelişti rilmesi için bu kabiliyetten istifade edi lmesi 
ıôz ımdır. 

i leri demokrasi, n i hayet bir de demokratik ve barışsever bir d ı ş  politika, 
bütün ha lklar için barış ve güvenl ik  politikası izlenmesini gerektirir. 

Uluslararası politika problemleri, ha lkların egemenliğine, u lusların ba
ğ ımsızl ığ ına ve gerekli dayanışmasına saygı temel i üzerinde çözülmel id i r. 
Ulusal bağımsızl ı k  prensibinin bazı ü lkeler için gücünü korumakta oldu
ğunu, amma bazı ları için eskidiğ ini iddia eden küçük Avrupa kapita l ist 
«birliğ i »  ta raftarlarına karş ı l ık, komünistler, her memleketin, hiçbir d ış  
müdahaleye uğramaksızın, sosyal ve politik örgütlenme problemlerini ve 
ekonomik doğrultusunu kendi başına ka ra rlaşmasından yanadıriar. 

Manifestte, işte bu prensipler gözönünde tutu larak, komşu ü lkelerle 
özel il işki ler kurma l üzumunun ortaya çıkabileceğ i, fakat bunların m üstesna 
olmaması gerektiği, sosya l ist ü lkeler de dahil ,  ayrıksız olarak bütün ü lke
lerle her türlü i l işki lerin eşitl i k  temeli üzerinde kurulması lôz ım geldiği 
belirti lmekted ir. 

Manifestte, u lusal bağ ımsızl ı k  ve barış politikasın ın b ir  unsuru olarak, 
partimizin, Karlovi-Vari konferansında alınan karara uygun tutumuna, yani 
askeri blokla rın ka ld ırı lmasından, kollektif güven l ikten ve Fransa'nın AtIan
tik Birl iğ i'nden çıkmasından yana olduğumuza işa ret edilmektedir. 

Hürriyet ve bağ ımsızl ığı uğrunda zaferden zafere koşarak savaşma kta 
olan kahraman Viyetnam halkı i le dayanışma sorunundaki tutumumuz da 
bu ruhtadır. Ve bu dayanışmayı biz de boyun borcu saymaktayız. 

Avrupa'ya g.el ince, Batı Alman mi l itarizm ve intikamedığ ın ın ,  Fransa'nın 
güvenliği  ve yeryüzünün bu kesim inde barış iç in nası l  bir teh l ike teşkil 
ettiği, manifestte özel l ikle belirtilmekte ve şöyle deni lmektedir:  « • • •  Batı 
Alman yönetici çevrelerinin, Hitlerizmin hezimeti sonucunda meydana 
gelen durumu revize etme emellerinin doğurduğu tehl ike büyümekted ir. 
Bu tehl ikeye karşı enerj i k  b ir  mücadele gereklid ir. Kıtamız ın barışı ve 
güven l iği ,  bütün ü lkelerin, özel l ik le Fransa'nın, Avrupa'da şimdiki sını rları 
ve Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin varl ığ ın ı  kayıtsız-şartsız tan ımala
r ın ı ,  Batı Almanya'daki yeni-nazi faa l iyetine ve bu devletin - hangi şeki l 
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altında o lursa olsun - nükleer si lôhlara el atmasına karşı durma larını  
zorunlu kı lmaktadı r.» 

i leri demokrasi düzeni, barış içinde yanyana yaşama politikasına nük
leer kuvvet dengesin in temel olamıyacağı görüşünü hareket noktası yapa
rak, nükleer silôhsızlanma ve genel si lôhsızlanmanın sağ lanması yönünde 
teklifler i leri sürebi l i r. 

Nihayet, demokratik Fransa, Güyan, Guadelup, Martinik, Reünyon, Yeni 
Kaledonya, Polinezya halklarının kendi kaderlerine kendileri buyruk olma 
hakkını kabu l edebi l i r, ve bunların, kendi işlerini Fransa Cumhuriyeti çer
çevesi içinde serbestçe yürütmelerine imkôn verecek olan kanuni özerklik 
statükosu isteklerini yerine getirebilir. 

işte, komün istlere göre, memleketi mizin idari yapısı, ekonomik ve sosyal 
gelişmesi ve u luslara rası i l işkileri a lanında i leri demokrasinin esas nite
li kleri bunlardır. 

Bizce, demokrasi, emekçilerin ekonomik, sosyal ve politik kazanı Ima
rı n ın durmadan genişletilmesi ve derinleştirilmesi yönünde yapıcı bir süreç 
olmal ıd ır. Demokrasiden yalnız sömürücü sın ıflar korkarla r. 

Komünistlerin u laşmaya çabaladıkları politik ve ekonomik demokrasi, 
toplumda işçi sın ıfı n ın durumunun sağ lam laşmasına ve büyük sermayenin  
tuttuğu mevzilerin zayıflamasına yard ım edecektir. Böylece, ha l k  çoğun
luğunun toplumda sosya l ist bir dönüşümden ya na çıkmaları iç in  en iyi 
koşu l lar  yaratı lmış olacaktır. 

* 

«FRANSA iÇiN DE SOSYAliZM». Bu, man ifestin üçüncü bölümünün baş
I ığ ıd ı r. Biz komünistler, sosya l izmin - dünyanın her yerinde olduğu gibi -
Fransa'da da gündemde olduğu kanısı ndayız. 

Memleketimiz ekonomik gelişmede yüksek bir düzeye u laşmıştır. Yani 
kôra doymazl ık temel ine değil, insamn insanı sömürmesinin yoked i lmesi 
temeline dayanan toplumun kurulması için gereken ekonomik ve sosyal 
ön şartlar Fransa'da yaratı lmıştır. 

öte yandan, kapitalist sistemin çelişkileri, bizimki gibi bir memlekette 
gitti kçe daha sert biçimler a lmaktadır. 

Nihayet, şunu da ayrıca bel i rtmeliyiz ki, son y ı l larda toplumda daha ôdi l ,  
daha akı lcı ve daha insaniyetçi bir örgütlenme eğ i l imi  hayli kuvvetlenmiş 
bulunmaktad ı r. Ancak bu eğ i l imin sosya l izm uğrunda yürütülen gerçek bir 
mücadelede ifadesini bulması ıôzımdır. 

Manifestte, sosyalizm için gerçek bir mücarelenin yolu üzerinde dikilen 
ideolojik ve politi k engellere özel likle işa ret edi lmekte, hareketin i leri 
doğru gelişebilmesi için bu engellerin bertaraf edilmesi gereği bel irti l 
mektedir. 

Sağcı oportünistler, «sosya list devrimin gerekli olduğunu  kabul etmiyor
lar. Onlar, gerçekte, yürürlükteki politikada ve hükümet kadrosunda bazı 
değ işikli klerle yeti niyorla r ;  zira emekçi yığ ın la rın ın duru mlarını sağ lam-
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laştırmayı amaç edinerek büyük sermayenin mevzi lerine karşı kesin l ikle 
hücuma geçmeyi a rzu etmiyorlar. Onlar da, Ing i l iz Leybarist önderleri g ibi, 
asl ında, büyük burjuvazinin politikasını - onun «güvenin i» kazanmak i çin  -
yürütmeye daima hazırdırlar. 

«Solcu» oportünistler ise, politik yönetim sorununu hiç ortaya koymadan, 
«fabrika yönetimi»ni, .. üniversite yönetimj,.ni ele geçirmeyi sal ı k  veriyorlar. 
Bir  de, zamanımızda demokratik hedefler için mücadelenin gereksiz oldu
ğunu ve bundan ötürü, işçi partis inin, hemen ve doğrudan doğruya sosya
l ist devrimi  gerçekleştirmeyi ödev edinmesi gerektiğ in i  iddia ediyorlar • .  

Yani, sosyal ist devrime, kapita lizmden sosya lizme geçmeye, lüzum görül
dükçe a ktif bi r az ın l ık  tarafından başvurulan bi r darbe hareketi gözüyle 
bakı yorlar. Ne var ki, böyle maceracı bir tutum, memleketimizde 1968 
Mayıs-Haziran olayla rı n ın gösterdiği ve u luslara rası tecrübenin de ortaya 
koyduğu gibi, sosya lizme u laştırmaz ve sadece en kötü gerici l iğin işine 
yarar.» 

Komünistler büsbütün başka bir yol izlenmesini teklif ediyorlar :  Işçi sınıfı 
i le halkın büyPk çoğunluğu, toplumda sosyalist dönüşüm fikrin i  benim
siyen ve bunu uygu lamakta e lele veren bir bütün haline getiri l melidir, 
diyorlar. 

Bu, Fransa'nın içinde bulunduğu koşul larda, a ncak, ekonomik ve sosyal 
yapı larda köklü değişimlerin gerekli olduğunu, ş imdiki a nti-demokratik 
i ktidarı işbaşından uzaklaştı rıp kurtulmak için yürütülen mücadele süre- -
ci nde yığınlara göstermekle sağlanabil ir. 

Komünistler, belirl i  ekonomik istekler ve reformlar için mücadeleyi, sos
yalist devrim mücadelesinin karşısına koymuyorla r. Çünkü, belirli istekler 
ve reformlar için mücadele, sosya lizm mücadelesinin organik bir parça
sıdır. 

Sosyalizm a rt ık yaln ız  ideal olmaktan çıkmış, 1 917 Oktobr Devri mi' nden 
beri bir gerçek olmuştur. Manifest bazı soru lara cevap vermek için, bu 
konuda şunları belirtmektedir: .. Sosyal izm tecrübesi tarih bakımından 
yenidir. O, gerçek hal ine gelirken henüz geçi lmemiş yol lardan yürümüştür 
ve bir dereceye kadar daima henüz geçi lmemiş yol lardan yürümeye devam 
etmesi ıôzımdır. Sosyalist toplum, çok çeşitli tecrübesi içinde, daha nice 
problem leri i l k  defa çözmek durumundadır. Ne var ki, bu, sosya lizmin, her 
ü lkede ve u luslara rası ölçüde, çağdaş i nsanın karşılaştığı ana problemleri, 
yani tabiata hôkim olmak, emek, yığınların  maddi refah ve kültürü, hürri
yet ve barış gibi problemleri çözme yeteneğ ine sahip biricik düzen oldu
ğunu ispat ettiği gerçeğini değiştirmez.» 

Sovyetler Birliği 'nin büyük başarı ları, onun dünyada önder devletler 
a rasında yer a lması, sosyal izmin daha birçok ü lkede üstüngelmesi, u l u 
salararası proletaryanın ve ezgi a ltındaki halkların mücadelesin i  b i r  hayli 
kolaylaştı rma ktadı r. 

Bugün sosyalizm, dünya politikasının gelişmesinde çözümleyici b i r  etken 
olmuştur. Çağımızda yeryüzündeki durumun bel l ibaşlı özell iği, sosya lizmin, 
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kapitalist ü lkeler işçi' hareketin i n  ve emperyalizm tarafı ndan dolaylı veya 
dolaysız baskı a ltına a l ınmış  ü lkelerdeki ulusa l  kurtuluş hareketin in  geliş
mesid i r. Demek oluyor ki, dünyamız ın çehresi, ilerici kuwetlerin, hürriyet 
ve barışın yararına adamakı l l ı  değişmiştir. 

* 

MANiFESTiN DORDONCO BOLOMO, büyük önemi söz götürmez olan 
«sosya lizme geçiş» problemine hasredi lmiştir. 

Manifest, bu problemi, dünyamız değiştiğ ine göre, çeşitli ü lkelerde sos
yalizm için savaş koşul ların ın  da değiştiği gerçeği açısından ele a l ıyor. 

Marks ve daha sonra Len i n  - her biri kend i  zamanında - kapitalizmden 
sosya lizme geçişte çok çeşitli yol lar aran ıp bulunması lüzumu üzerinde 
duruyorlardı. 

. 

Biz, sosya l izmin sözümona «modeh.lerin e  ve bunları kopya etmemiz ge
rektiğine da i r  teranelerin karışıs ına, sosyalizme geçiş yolları'nın çeşitl i liğ i  
hakkındaki bi l imse l  veri lerle çıkıyoruz. Bu bi l imsel verilere dayanan geçiş, 
daima n itel bir değ işikl ik, bir devrimci sıçramadır ;  z i ra bu geçiş esas ü re
tim ve mübadele araçları üzerindeki mülkiyet sisteminde değ iş ik l ik anla
mındadır ;  politik egemenliğin, burjuvazin in  el inden işçi s ınıfı n ı n  ve mütte
fiklerin in  el ine geçmesi, toplumun yüksek düzeyde mora l  ve kültürel evrimi 
a n lamına gelmektedi r. 

Fransa gibi b ir  memlekette - evrensel önem taşıyan sosya l ist devrim 
kanunlarına dayanmak şartiyle - sosya lizme doğru yol açmak için, e l l i  
y ı ldan fazla b ir  zaman önce Rusya'da ve daha sonra diğer ü lkelerde kul
lan ı lan lardan farklı ve daha başka a raçlar düşünülmesi mümkün ve gerekli
d ir. işte M. Torez daha 1 946'da bu hususu beli rterek şöyle diyordu : «Pek az 
istisnalarla bütün dünyada tan ı k  olduğumuz demokratik i lerleyiş, sosyalizm 
hareketi için Rus komünistlerin in  geçtiği nden farklı d iğer yol lar öngör
meye imkôn vermekted i r. Şurası muhakkak ki, her memleketin tutacağı 
yolun kend ine özgü bir başka l ığ ı  olacaktı r. Her zaman düşündüğümüz ve 
söylediğimiz gibi, zengi n  şanl ı  geleneklere sahip olan Fransız halkı, büyük 
demokrasiye, i leri l ik  ve sosyal ada lete götüren yolu kendisi bulaca ktı r. Ne 
var ki, tarih bize, mücadelesiz i lerleme olmıyacağın ı  öğretmektedir. Ve 
i nsanların, herhangi bir çaba göstermeden üzerinden yürüyüp i lerliyebile
cekleri hazı r bir yol da yoktur. I nsan lar  daima sayısız engeller aşmak zo
runda kalmışla rd ı r. Zaten hayatın an lamı  da budur.» (18 Kası m  1 946) 

Komünist ve işçi partileri temsi ıCilerin in  1 957 ve 1 960 Moskova danışma 
toplantı ları Deklôrasyon ve Bi ldirisi nde bel irti ldiği  g ibi, ş imdiki koşu l lar 
i çinde, birçok kapitalist memleketlerde, işçi  s ınıfı, kendi avangard ın ın  ön
derl iği a ltında, - tekelci kapita l in  egemenl iğine karşı savaşta halk çoğun
luğunu etrafı na toplayıp, demokratik partiler i le işçi  örgütlerin in  politi k 
işbirl iğine dayanarak büyük burjuvaziyi tecrit etmek suretiyle - bir vatan-
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daş harbi olmaksızın iktidarı e lde etmek ve temel ü retim araçları n ı n  halk ın 
el ine geçmesin i  sağlamak olanağına sahiptir. 

Fransa'da sosyalizme geçi şi n  şu veya bu zamanda ve mutlaka bu yol la 
olacağın ı  elbette kimse söyliyemez : fakat Fransız komünistleri bütün eylem
lerini sosya lizme barış içinde geçmeye elverişl i  koşu l ların yaratı lmasına 
yöneltmişlerd i r  ve halkı n  büyük çoğunluğunu bu hedefe varma mücadele
sine çekmeye gayret etmektedirler. Fransız komünistleri, hem Fransa'nın 
özel l i k  ve geleneklerini, hem de birçok memleketteki sosyal izm kuruluşu 
tecrübesini  gözönünde tutarak, sosya lizme bu suretle geçmeye elverecek 
bütün olanaklardan faydalanmakta kesin l ik le kara rl ıdı riar. 

Halk yığ ın ların ın  yürüttüğü savaşın, kapita lizmden sosya lizme geçişte 
çözümleyici bir önemi vardır. Bunu da gözönünde bulunduran  partimiz, 
Fransa koşul larında i leri demokrasi için mücadele i le sosya lizm mücade
lesi a rasında mevcut dolaysız i l işkiyi belirtmiş ve bütün eylemlerin i  bu 
sağlam temel üzerinde gel iştirmeye ça lışmıştır. 

* 

«SOSYALIZM N EDIR?» sorusuna manifestin beşinci bölümünde cevap 
veri lmektedir. Ve bu konuda her şeyden önce şu i lkesel hüküm belirtilmek
ted i r :  «Sosyal izm, bir yandan temel üretim ve mübadele a raçları üzerinde 
kollektif mülkiyetin meydana getirilmesi, öte yandan da işçi s ın ıfı ile müt
tefiklerin in  politik egemenl iğ in in gerçekleştirilmesi, toplum üyelerin in  
durmadan a rtan maddi ve mônevi i htiyaçları n ı n  gittikçe daha iyi g ideri l 
mesi  ve her kiş in in  gel iş ip yükselmesi için gerekli koşul ların yaratı lmasıdır ... 

Bu bölümde biz im u lusal öze l l iklerim izin ürünü olan bazı  i lg inç veri ler 
yer a lmaktadır. 

Henüz i leri demokrasi aşaması içinde bulunduğumuz s ırada sanayii n en 
önemli sektörlerindeki tekel lerin ve büyük banka ları n  mi l l ileştirilmesi, 
daha sonra temel üretim ve mübadele a raçların ın  tümü üzerindeki mülki
yetin bütün topluma aktarı lmasın ı  kolaylaştıracaktır. fakat diğer sektör
lerde kollektif mülkiyet; kooperatif, belediye mülkiyeti v.s. gibi  başka 
şeki ller yer a lacaktır. Sosyalizmin getireceği yeni ekonomik ilişkiler, iş 
sektörüne bağlı olara k, çok çeşitli mülkiyet şekilleri yaratacaktır. Bunlar 
yavaş yavaş memleketin bütün ekonomik hayatına gi recektir. 

Orneğin,  memleketimize özgü bazı koşul ları n  zoruyla, bizde bir çok 
küçük ve orta özel işletmeler uzun zaman varlığ ı n ı  sürdürecektir. Ve sosya
list devlet ile böyle işletmeler arasında bel irl i  birl ik  şeki l leri ortaya çıka
caktır. Köylüler için sosya lizm, her şeyden önce toprak reformunda ve 
toprağın işl iyene veri lmesinde, kooperatifi n çeşitli biçim leriyle gel işme
sinde ifadesin i  bu lacaktı r. Gerici propaganda i le i leri sürülen iddiala rı n  
tam tersine, küçük ticaretin ve zanaatçı l ığ ın  müsadere edi lmesi veya mi l l i 
leştirmeye tôbi tutu lması iç :  tedbirler a l ınması diye bir şey söz konusu 
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bile olm ıyacaktır. Zira uzun bir devre boyunca mi l l i  ekonominin gelişmesi 
için bunların  katkısı gerekli olacak, bundan ötürü de değer taşıyacnk ve 
teşvik edi lecektir. Ama aynı zamanda, bunların, a ra larında, gönül lü b ir
l ikler kurma ları için tedricen elverişli koşul lar yaratılacaktır. Nihayet, emek 
ve biri ktirme ürünü olan özel mülkiyet ve bunun miras  bırakı lması olanağı 
da korunacaktır. 

Işte, emekçi köylüler, aydın lar ve öteki orta tabakala rla s ı kı bir l ik hal in
deki işçi  s ın ıf ın ın i ktidarı, bu esaslar üzerinde, gerçek bir u lusa l gelişme 
plônını hayata geçi recektir. 

* 

MANIFESTIN ALTıNCı BölUMU «işçi s ın ıf ın ın yönetici l ik rolü .. ve yedinci 
bölümü de .. Komünist Partisi ve onun öncü rolü .. başlıklarını taş ımaktad ı r. 

Işçi sınıf ı ,  i leri demokrasi mücadelesinde gerekli geniş anti-monopolist 
cephe birl iğ in in çözümleyici gücü olduğu gibi, emekçi köylüler, aydın lar 
ve şehir  küçük burjuvazisi i le bir l ik ha l inde ça lışarak, sosyal ist devrimin 
gerçekleşti rilmesinde ve sosya lizmin kurulmasında da yönetici rolünü 
devam ettirecekti r. 

Işçi sın ıfı çağ ım ızda toplumun temel devrimci gücüdür. «Işçi s ınıfın ın  
rolü, burjuva propagandacıların ın  telkin etmek istediklerin in  aksine, zayıf
layıp aza lmak şöyle dursun, durmadan da a rtmaktad ı r. Bu gerçeğ in kanıt
larından biri de, anun öteki emekçi halk tabakala riyle birlik kurma olanak
ların ın  her zamankinden daha reel olmasıdır ... Demek ki, memleketimizde 
sosyalizmi kurmak ya lnız işçi s ın ıf ın ın ödevi deği ld ir ;  bu devrimci dönü
şümün öncü gücü sıfatiyle işçi s ınıf ının, büyük sermaye egemenl iğin i  
devirmek ve sosyalizmi kurmakta çıkarları olan bütün sosyal tabakalarla 
yapacağ ı ittifak, yeni sosya l ist devletin sosyal temel ini teşkil edecektir. 

Manifestte, daha sonra, bu devrimci savaşta Komünist Partisinin öncü 
rolü bel i rtilmektedir. Ve gerçekten de, sosyal izmi kurma olanağı, Komünist 
Partis inin işçi sı nıfına öncü lük  rolünü gereği gibi  oynama yeteneğ ine bağ
l ıd ır. 

Komünist Partisi, demokratik santral izm temeli üzerinde kurulmuş, yeni 
tipten, etkin ve savaşkan örgüt sıfatiyle, Marksizm-leninizme dayanarak 
sosya lizmin zaferi iç in  mikadeleye hazı r bütün işçileri, köylüleri, mühen
disieri, memurları ve aydınlar ı., temsilcilerini birleştirmektedir. 

Komünist Partisi, sosya l ist devrimin gelişmesinde kendi tarihsel ödevi 
olan öncü lük rolünü ve gerçek yönetici durumunu zorla dayatmak değil ,  
bütün sosya l ist toplumu sürekli bir i lerleme, refah ve demokrasi yoluna 
çekerek ve onu bu yolda peşinden götürerek elde etmek niyeti nded i r. 
Partin in ödevleri şunla r olacaktı r :  Devlet organlarını ,  temsili kuru l ları ve 
idari kuruluşu değiştirmeden, her aşamada ekonomik, sosyal, politik ve 
kültürel hayatın değişik alan larında sosyal ist gelişme olanaklarını belirle
mek, bu olanakla rı gerçekleşti rmeye elverecek tedbirleri teklif etmek, bu 
suretle tesbit edilen ödevleri hayata geçirme mücadelesi için geniş yığın-
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ları örgütlemek, sosya l ist program ın  uygulanmasına yard ımda bulunmak. 

Fransız Komünist Partisi, sosyalizm dôvasına bağl ı l ığı ,  örgütlerin in  etkin
liği, yığınsal politik ve ideoloj i k  aktifl iği ve üyeleri n in örnek çal ışmala rı 
sayesinde, halkımızın gittikçe daha büyük ölçüde destek ve güvenini  kaza
nacağın ı  ve böylelikle sosyalizmin kuru lmasında çözümleyici bir rol oynı
yacağını  ümit etmektedi r. 

* 

«MANIFESTlN SEKIZi NCI BOLlJMlJ»nde «sasya list toplum kuruculu
ğunda demokratik parti ve örgütlerin işbirl iğ i» sorunu hakkında Fransız 
Komünist Partis in in görüşü ortaya konmaktadır. 

Partimiz, bu konuda, her şeyden önce, memleketimizin demokratik gele
neklerin i ,  yurtta çeşitli sınıfların ve sosyal tabaka ların çıkarların ı  ve emel
lerin i  değ işik ölçülerde yansıtan birkaç politik partin in  varlığ ın ı  gözönünde 
tutmaktadır. Ve partim iz, Fransa 'n ın  demokratik ve u lusal uyanış ı  sorunu 
g ib i ,  sosyalizme doğru hareketin in  de bir  tek parti tarafı ndan çözülemiye
ceği kanıs ındadır. 

Bundan ötürü, sosya lizme geçişte ve onun kurulması yolundaki ça l ışma
larda, sosyalizmden ve yeni sosyal düzen kanunların ın  korunmasından 
yana olan demokratik partiler ve örgütler memleketin politik hayatına tam 
a nıamiyle katı labi lecek ve Anayasaca garantilenen bütün hak  ve özgür
lüklerden faydalanacaklard ı r. 

Fransız Komünist Partisi, bütün sosyal ve politik güc/erin işbirl iğ in i  sağ
lamak ve bu işbirl iğini sosyal ist gelişmenin her aşamasına uygu n  bir ortak 
program temeli  üzerinde örgütlemek için e l inden geleni yapacaktır. 

Bununla i lgi l i  olarak, partim iz, Komünist Partisi ile Sosyalist Partisi ara
s ında, komünist ve işçi partileri temsi lcilerin in  1 960 y ı l ında Moskova'da 
yaptıkları danışma toplantısın ın  Bi ldiri'si ruhunda işbirliğ ine de özel bir 
önem vermektedir. Söz konusu Bi ld iri'de şöyle denil iyor :  «Komünist par
tileri, emekçilerin yaşa ma koşul ların ın  iyileştirilmesi, demokratik hakla
r ın ın korunması ve daha da gen işleti lmesi, u lusal bağ ımsızl ığın elde edi l -. 
mesi ve savunulması, halklar arasında barış ın sağlanması mücadelesinde 
olduğu gibi, iktidarı ele geçirme ve sosya lizmi kurma mücadelesinde de 
sosyal ist partilerle işbirl iği yapı lmasından yanadırlar.» 

Biz, bugün, i leri demokrasi uğrundaki mücadelemiıde, Sosyalist Parti
s in in son kongresinde Komünist Partisi ile tekcephe sorununda bir adım 
geri lediğin i  gözönünde tutarak, a lt örgütler ve yığ ın lar  a rQ.sında bir l ik 
sağlamak için gittikçe a rtan çabalar harcamaktayız. Volumuz güçlüklerle 
doludur, çeti ndir. Fakat biz birlik sağ lama politikamız ı  yürütürken, işçi 
s ınıfı n ın  ve sosyalist emekçi lerin en içten arzularına cevap verdiğimizi ve 
işçi birl iği dôvcısın ın üstüngeleceğ ini  bil iyoruz. 

Ve mcınifestte şöyle diyoruz:  « . . .  Sosya l demokrasin in oportünist eği l im
leri n i  reddeden partimiz, sosyal ist Fransa'n ın birl ikte kurulmasın ı  sağla-
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yacak işbirliğ in in  ve birl iğ in in  ortak politik esasların ı  tesbit maksadiyle. 
sosyalistlerle görüşlerin karşı laştırı lması i çi n  el i nden geleni yapmaktadı r  
ve yapmaya devam edecektir ... 

Böyle bir işbirl iği. demokrasiye ve sosyal izme bağlı oldukları n ı  i lôn eden 
parti ve örgütlerin. özel l ikle Sosya list Partisin in.  demokrasi ve sosyal izm 
iç in komünistlerle birl ikte aktif bir mücadele politikası yürütmek üzere. 
burjuvazi i le s ın ıfsal işbirl iği politikasını  terkettikleri anlamına gel ir. Bu 
işbirl iğ in in olanakları. ölçü ve biçimleri .  elbette halkımızın. tekellerin ege
menl iğine karşı ve ileri demokrasi için yürütmekte olduğu mücadeleye 
elbirl iği i le katılma derecesine bağ l ı  olacaktı r. 

* 

MANIFEST"IN DOKUZUNCU BOLlJMlJ «SOSYALIST DEMOKRASI VE 
SOSYALIZMIN SAVUNULMASı" sorununa hasredi lmiştir. 

Komünistlerin amacı. «insanların bahtiyarlığ ın ı .  bütün toplumun kurtu
luşunu. herkesin bütün insani kabil iyetlerin in  gelişti rilmesini. bütün dün
yada sosyal ahenk ve barış koşulları içinde herkese en geniş  hü rriyet .. 
sağlanmaktır. (Moris Torez. Komü nist ve işçi partileri temsilcileri arasında 
1 960 y ı l ında Moskova'da yapılan Uluslararası danışma toplantısındaki 
konuşmasından.) 

Sosya lizm sadece emekçilerin kapitalist sömürüden ku rtulması demek 
deği ldir ;  sosyal izm aynı zamanda. şu veya bu burjuva demokrasisinden 
a labi ldiğine daha yüksek bir demokrasinin_ gerçekleştiri lmesi anlamına 
gel ir. Bunu mutlaka gerçekleştiri lmesi ıôzımdır. 

Bütün emekçi ler ve halkın tümü  için. kendilerin i  her alanda ve her 
düzeyde devlet işleri yönetimine çekebilmek üzere bu en geniş demokra
s in in yaratı lması. sosya l ist i ktidarın b irinci görevid ir. 

Bu. parlômento için. belediye. ii ve bölge meclisleri için. sosya list top
lumun ekonomik  gelişmesiyle bağlı yen i  kurumlar için. rolleri g ittikçe arta
cak olan yığı nsal gençlik. kad ı n  örgütleri ve öteki toplumsal örgütler için 
de böyledi r_ 

Emekçi çıkarların ın  savu nu lmasında sendikaların hakları ve rolleri büyü
yecek ve güvence altına al ınacaktır. Sendikalar. memleketimizdeki gelişme 
geleneklerine uygun olarak. bağımsızl ı kları ve yığınsal örgüt olmak karak
terleri gözönünde tutulmak suretiyle. ekonomin in  ve işletmelerin yöneti
m ine aktif olara k  katılacaklardır. 

Buna karşılık. kendi tabiatıarı icabı a nti-demokratik karakter taşıyan. 
tamamiyle büyük burjuvazin in eli a lt ında bulunan ve onun politik s ın ıfsal 
egemenliğini gerçekleştirmeye hizmet eden polis müdürlükleri. vali l ikler 
gibi enstitüler kald ı rı lacaktır. 

M üessese ve kurumları n  biteviye demokratikleştirilmesi için. işçi s ınıfı n ı n  
yürüttüğü mücadele sürecinde elde edi len hak ve hürriyetleri n  korunma
sından başka. sağlamlaştırı lması ve genişletilmesi ıôzımdır. Düşünce ve 
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SÖZ hürriyeti, toplanma, örgütlenme, ortakl ık  kurma hürriyeti, sendika hak
ları ve grev hakkı, ş imdiki Anayasada olduğu g ibi, sadece kanunda yazı l ı  
boş söz olmaktan çıkarı lacak, kağıt üzerinde ka lmaktan kurtarılaca ktır. 
Sosyalist demokrasi, yığ ı n ların g i riş imlerini yaygın  hale getirmeyi ve insan 
kişi l iğ in i  her yönden geliştirmeyi a henkleştirerek bu hak ve hürriyetleri n 
- kanun  çerçevesi i çinde - etkin şeki lde gerçekleşti rilmesi yönünde gerekli 
koşul ları yaratacaktır. 

Sosyal ist toplumda devlet elbette ıa ik  olacak ve devletle din birb iri nden 
ayrı locak ve bu, titizlikle korunocaktır. Ote yandan, sosyal ist Fransa'da 
d in i  inanç ve ibadet özgürlüğü, her türlü kovuşturmaya, idari baskıya karşı 
hukukan ve pratik olara k  güvence a ltına a l ı nacaktı r. Fikirlerin çarpışması 
sonucu nda, sosyal izmin elle tutulur  başarı ları ,  ona inanmış a ktivistlerin 
örnek insancıl nitelikleri ve elbirl iği ile yürütülen ça l ışmalar sayesinde 
komünistler, değ iş ik d in i  inanç sahipleri de dahi l o lmak üzere, geniş halk 
yığ ı n larını bi l imsel sosya lizmden yana kazanabi lecekleri ni kuvvetle ümit 
etmekted i rler. Sosya l ist kanun,  her türlü ı rk ayırı mın ı ,  anti-semitizm bel i r
tisini, harb teşvi ki veya halka karşı nefret beslenmesi yönünde yapılacak 
her türlü telkini yasaklıyacaktı r. 

Sosyal ist Fransa'da azın l ı kların hakla rı, kendileri çoğunluk tarafı ndan 
kurulmuş demokratik düzene ayak uydurarak kanun çerçevesi içi nde kal 
dı kça, titizlikle korunaca ktı r. Ote yandan, emekçileri n ve müttefiklerin in  
sosya l ist i ktidarı ,  kanunu ih ıa ı  eden ve sosya lizmin, dolayısiyle de demok
rasinin temelini çökertmeye yönelen bir faa l iyette bulunacak şu veya bu 
kişi ya da gruplar hakkında da, bunların eylemlerine uygu n  kanunları 
bütün şiddetiyle uygu l ıyacaktır. 

Sosya l ist yönetimin  i kinci görevi, iktidarı tekrer elde etmeye ve kapita
lizmi d iri itmeye can atan eski sömürücü s ın ıfların haince pıanlarına karşı 
sosya l ist toplum kuruluşunu azim le savunmaktı r. 

Işçi s ın ıfına ve halka karşı yüklendiğ imiz sorumluluk ve onların çıkarları ,  
kapital izmin eski  ta raftarların ın, sosyal izmin s ın ıf  duşmanları n ı n, d ış geri
ci l iğin yard ımiyle ve zorba l ı k  da dahi l o lmak üzere her araca başvurarak 
ü lkede sosya l ist dönüşümü balta lamaya ve kendi egemenliklerin i  tekrar 
kurmaya yeltenecekleri ni bir an bile hatırdan çıkarmama mızı gerektir
mektidir. 

Sosya l izmden yana ol.an ve halkın çoğun luğunu temsil  eden demokratik 
partilerin ,  yeni taplumsal  düzeni bu gibi yeltenişlere karşı savunmaları 
ıazımdır. 

işçi sı n ıfı, imkanlar elverdikçe, daima, zor kul lanma metodla riyle müca
deleyi deği l ,  i kna ve eğitme metodlariyle mücadeleyi tercih edecektir. 
Amma sosya lizme düşman kuvvetler balta lamaya ve zora başvururlarsa, 
işçi sın ıfı da hiç tereddüt etmeden zor kul lanacaktır. 

Emekçilerin politik i ktidarı n ın  bu iki yönlü tutumu - demokrasiyi durma
dan geliştirme ve sosya list kazan ımla rı savunma tutumu - Marksizm kuru
cula rın ın  proletarya diktatörlüğü adını verdikleri yönetimi karakterize 
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etmektedir. Bu da, taplum yönetimin in ,  kapita l ist olmıyan diğer sosyal 
tabaka larla b irlik kura n  işçi sı nıfı tarafından gerçekleşti ri lmesidi r, bütün 
emekçi yığınları için en geniş demokrasidir, emekçi halkın i radesini  d i le 
getiren, yığ ın la rı n  güvenine dayanarak onla rı n  gözü önünde çalışan, 
demokrasi, bağ ımsızl ı k  ve barış koşulları içinde sosyalizmi kurmayı ve 
savunmayı ödev edinen devlettir. 

Görüldüğü gibi, sosya lizmin kurulması ve savunu lması, her a hva lde ve 
her şeyden evvel, işçi sınıfı n ın  esin lediği ve önderlik ettiğ i  en geniş halk 
y ığınların ın  destek, katılma ve teşebbüslerine dayanacaktır. Len in  der ki : 
«Sosya lizm tepeden kararnamelerle meydana getirilmez. Kaskatı - bü
rokratik otomatizm, sosyalizmle bağdaşamaz, canl ı ,  yaratıcı sosyal izm halk 
yığın ların ın eseridir  ... 

Bütün gelişme aşamaları nda, komünist partis in in varlığı, eylemi ve git
gide güCıenmesi, sosya lizm zaferi n in  ana koşul larından biridi r. Komünist 
Partisi, gerçekten, işçi s ınıfı n ın  ve daha sonra da bütün halkı n  devrimci 
öncüsüdür. 

* 

MANIFESTIN ONUNCU VE SON BOUJMlJ şu başlığı taşımaktadır :  
«Komünist Partisi, zamanımızın yüce devrimci partisid i r  ... 

Komünistler devrimci atı l ımlar  üzerinde tekel kurma iddiasında değ i l ler
d ir. Onla r, komünist olmıyan n ice a kı ı  ve beden emeği işçileri n i n  de, top
lumda sosyal i lerleme ve i nsan kişi l iğ in in  her yön lü  gelişmesi adına radi
ka l bir dönüşüm yapmak emel inde oldukların ı  bi l iyorlar. Bu, yaşadığımız 
çağ ın  büyük gerçeğ idir. 

Komünistler, ç ıka rları ve umutla rı kendi çıkarlarına ve umutlarına uygu n  
olan bütün b u  erkek ve kadın emekçi lere, Fransız Komünist Partisin in  
teori, savaş metodu ve örgütünün, onu ,  memleketimiz in yüce devrimci par
tisi hal ine geti rdiğini  cesaret ve ısrarla an latarak ispat edeceklerdir. 

Bu parti devrimcidir, çünkü devleti demokratik yoldan örgütlemeye 
çalışıyor. Bu devlette temel ü retim ve mübadele a raçları halka ait olacak 
ve halkın kontrolüne verilecektir. Onun yaratacağı sosyalist devlet demok
rasin in a labi ldiğine gel işmesi için olanaklarını sağlayacak, her yurttaş ın 
geleceğ in i, yurdun bağımsız l ık ve güvenl iğini ,  Fransa'n ın  bütün halklarla 
dostluğunu güvence a ltına a lacaktı r. 

Sosya l ist Fransa bağ ı msız ve barışsever olacaktır. Diğer ü lkelerle i liş
kilerini hak eşitl iği, toprak bütünlüğüne, egemenliğe saygı ve başkaların ın  
içişlerine karışmama prensipleri üzerinde kuracaktır. Bu sosyalist devlet, 
aynı zamanda - barış içinde yanyana yaşama ruhunda - ekonom ik  ve 
toplumsal düzenlerin in  ne olduğuna bakı lmaksızın bütün ü lkelerle her 
a landa karşı l ıkl ı  faydalanmaya dayanan bir işbirliği yapmaya ve bu i l iş
kilerini kuwetlendirmeye gayret edecektir. 

Fransız Komünist Partisi, demokrasi ve sosyal izm mücadelesi programın ı  
geliştirmey� ve gerçekleştirmeye ça l ışmakla, Fransız emekçilerin in  çıkarla-
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rına hizmet ettiğine ve aynı zamanda enternasyonal ödevin i  yerine getir
diğine inanmaktad ır. Diğer her komünist partisi gibi, Fransız Komünist 
Partisi de, hem kendi memleketi ve halkı önünde, hem de bütün u lusla
rarası devrimci işçi hareketi önünde sorumlu olduğu kan ıs ındadır. Onun 
da en önde gelen enternasyona l  ödevi Fransız emekçi lerin in  savaşın ı  
başarıya ulaştırmaktadır. Fakat, bu ödev, dün olduğu gibi bugün de,  onun 
diğer enternasyonal  ödevlerini ihmal  etmesini  gerektirmez. 

Sosyal izmi kurmakta olan halklarla, sömürge boyunduruğuna karşı ayak
Ianmış halklarla, bütün kıtalarda gericileri n ve emperyalistlerin uygula
dı kları baskı la rı n  pençesindeki bütün partiler, örgütler ve mi l itanlarla  
savaşkan dayanışma a lan ında zengi n  geleneklerin i  devam ettiren Fra nsız 
Komünist Partisi, bundan böyle de, proleter enternasyonal izmine sarsı lmaz 
bir bağlı l ık gösterecektir. Ve özellikle, diğer komünist ve işçi partileriyle 
kardeşçe dostluk ve dayanışma i lişkilerin i  geliştirmeye, komünist ve işçi 
partileri temsilcilerin in,  Marksizm-leninizm, her partin in  hak eşitl iği, ba
ğ ımsızl ığı ve proleter enternasyonalizmi prensipleri temeline dayan ı lara k  
5 Haziranda Moskova'da başlaması öngörülen u luslara rası danışma top
lantıs ın ın başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunmaya büyük bir önem 
verecekti r. 

456 

TÜSTAV



Oponünizmin kökenlerinden birkaçı 

Lonhino Besera 

Ulusla rarası komün ist ve işçi hareketi, zamanımızda, durmadan büyü
yüp güdeniyor. Dünyayı devrimle yenileştirme yolunu a yd ın latan bi l imsel 
teori - Marksizm-len inizm -, her gün yeni yeni emekçi tabaka ların ı  kendi 
tarafı na kazanıyor. Ne var ki, çağ ımızdaki işçi hareketi zemini üzerinde 
oportünizmin deve diken leri arsızca bitip boy atıyor. Bunlar, işçi s ın ıfın ı, 
kapital izmi ortadan ka ld ırıp, sosya lizm ve komünizmi kurma yönündeki 
ödevlerin i  gerçekleştirmekten şu veya bu ölçüde al ı koyuyor. Oportünizmin 
zamanımızdaki karakter ve özel l iklerin i  bi l imsel temel üzerinde i nceleyip 
bir çözüme bağ lamak kolay bir i ş  değ i ld ir ;  bu karmaşık problem, a ncak, 
Marksizm bi lgin lerin in  kol lektif ça lışma la riyle çözÜmlenebi l i r. Bu satır
lar ın yazarı, bu maka lede, oportünist eği l im lerin çağ ımızdaki bazı kay
naklarını incelemek ödevini yerine geti recektir. 

Marksizm yüzyı ldan fazla b i r  zamandan beri oportünist ak ımlarla  çetin 
bir savaş yürütüyor. Bu uzun dönem içinde, oportünizmin cibi l leyeti n i ,  
kökenleri n i  ve karakteri n i  açığa çı karma yönünde önemli başarı lar elde 
edi lmiştir. Fakat, savaş sona ermiş değ i ld i r. Çünkü, işçi hareketin in  s ın ıf  
düşmanı-burjuva ta rafından sistemli  ve bi l inçli olara k  körüklenen oportü
n izm, yeni biçimlerle bu hareket içi nde tekrar tekrar canlanıyor. 

lasal, Bernştayın, Kautski ve diğerleri n i n  işçi hareketi içinde temsil 
ettikleri oportünizm a kım la rına,  reformizme, anarşizme ve benzerlerine 
karşı Marksizm-leninizm kurucu ları n ı n  yürüttükleri amansızça mücadele, 
bu meselenin nasıl bir bi l imsel metotla ele a l ı nacağın ı  gösteren en güzel 
örnekler ve çıkış noktalarıd ı r. Marksizm-len inizm klôsikleri n in  oportü
nizmle i lg i l i  bütün eserlerinde temel fikir şudur :  Proletaryanın  sınıf savaşı 
sürecinde ortaya çıkan oportün ist eğ i l imler, burjuva etkis in in konkre ifa
deleridir. Marks ve Engels' i n  bel i rttikleri g ibi, bu burjuva etkisi, maddi 
dayana klarını  kaybeden tabaka ların ve diğer sın ıfların temsilcileri tara
f ından işçi sınıfı ortamına geti ri len burjuva ve küçük burjuva kalı'ntıla riyle 
g i rmektedir. Marksizmin kurucuları, kapitalizmin hızlı gelişme döneminde 
yaşamışlard ı r. Ve onla rı n  yukarıdaki görüşleri, o zamanın şartlarına tama
m iyle uygundur. 

«Komün ist Manifesti»nde bu konuda şöyle den i l iyor :  .. Sanayi in  i lerle
mesi, hôkim sın ıfa mensup birçok tabakoları proletarya saflarına iter veya 
hiç olmazsa onların yaşayış koşul ların ı  kötüleştiri r.» 
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Marks ve Engels' in  Bebel'e, Libkneht'e ve diğer arkadaşlarına yazdık
ları "Sirküler Mektup»ta şu uyarma vard ı r :  "Proletarya hareketine giren 
d iğer s ın ıfıara mensup insan lardan, her şeyden önce, burjuva, küçük bur
juva görüşlerin in  ve benzeri görüşlerin ka l ıntı larını getirmemeleri, prole
tarya dünya görüşünü tamamiyle benimsemeleri istenmelidir.» 

Engels, " Ingi ltere'de işçi s ın ıf ın ın durumu» adl ı  eserinde, proleta rya ara
sındaki i mtiyazl ı  azın l ığ ın  "burjuval ık ları»nı gösteren birçok delil vardır. 
Bu azınl ık, Britanya kapital izminde o zamanlar  mevcut sanayi tekeııeri 

ıtorafından türeti lmişt i .  

Lenin ' in  de, oportünizmin kaynakları nı a raştıran bir hayl i  eseri vard ı r. 
Bunlarda o, Marks ve Engels' i n  şu görüşlerine  tamamiyle katılmaktadır :  
Oportünistler «proletarya sın ıf ına yabancıd"lar", «burjuva etkis in in uşak
ları. ajan ları ve i letkenleridi rler». Len in' in bel i rttiği g ibi, işçi s ın ıfı içinde 
türeyen oportünizm, ya devrim savaşın ın gelişmesin i  burjuvan ın  kabul 
edebi leceği yollara yöneltmek, ya do ayrıca hedefler göstermek, başka bir 
deyişle, proletarya içinde devrimci güclerin gerçek birikimi ne uygun olmı
yan hedefler öne sürmek suretiyle devrim savaşın ın  gelişmesin i  gücleştir
mektedir.» Bu iki eğil im (sağcı oportünizm ve «dar solcu luk»), s ın ıf sava
ş ın ın  atı l ış lar yapmasına engel olmaktad ı r. Bu yüzden, birbirlerine karşıt 
olmalarına rağmen, her ikisi de, işçi sı n ıfı içinde burjuva etkis in in  objektif 
bel irtilerid i r.» 

Len in ,  bu meselede, Marksizmin genel prensiplerin i  kendi  zamanının 
koşul larına uygulam ıştır. Diyalektik olan bu metodoloji, oportünizmin 
ekonomik, politik ve ideoloj i k  yönlerin in  derin bir tahli lden geçiri l mesini 
sağlamıştır. Bazı Marksistler, eleştirmelerinde, deri n lere inmeden, opartü
nrzmin, bazı kimselerin yan ı lma ları veya ulusal özel l i klerin bir ü rünü olarak 
bir  raslantı şeklinde bel i rdiğin i  i leri sürmektedirler. Len in'e göre ise, .. bütün 
kapitalist ü lkelerin ekonomik düzenlerinde ve gelişmelerin in  karakterinde, 
bu (oportün ist) gerilemeleri aralı ksız olarak yaratan deri n  kökenler vardır». 

Çeşitli eserlerinden çıka rdığımız sonuca göre, Lenin ,  XiX. yüzyı l ın  son
larında ve XX. yüzyı l ı n  başlangıcında şu bel i rtileri oportünizmin kaynakları 
olarak ele a lmıştı r :  a) üretim güclerin in  du rmadan gel işmesine bağl ı  
o lara k  işçi sınıfı n ı n  büyümesi ve küçük burjuva tabakaları başta olmak 
üzere diğer sosyal-tabaka ların işçi  s ın ıf ına gi rmes i ;  b) en  yüksek a ma ç
larını gerçekleştirmek için yürüttüğü savaşta proleta ryan ın  yeteneklerin i  
sıfıra indirmek amacın ı  güden emperyalist burjuvazinin, işçileri, şu veya 
bu koşu l larda mücadeleden vazgeçmesin in kendi ç ıka rlarına uygun ola
cağına inand ırmak için çeşitli metot ve taktikler uygulaması ; c} burjuva
zinin, a labi ldiğine gel iştirdiği kapitalist sömürü sistemi sayesinde, işçi 
sın ıfı a rasından belirli g ruplara ekonomik ve politi k sadakalar vermesi. 
(Bk. Lenin: «Marksizm ve Reformizm" (1 908); «Avrupa Işçi sınıfı içindeki 
anlaşmazlik» (191 1 ), «Emperyalizm ve sosyalizmdeki parçalanma .. (1916) . 
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Şematizmin yarattığı tehlike 

Lenin ' in  uyguladığı metotla r bugün de geçerl id i r  ve onun çıkard ığ ı  
sonuçlar zamanımızdaki ideoloji mücadelesinde de başariyle uygulana
bi l ir. Bütün mesele, bu değerli teori s i lôhın ın  dogmatik olarak deği l ,  sosyal 
gel işme sürecinde türeyen en yeni oportünizm belirtilerin in kaynak ve 
karakterleri tahl i l  edilerek yaratıcı biçimde kul lanı lmasıd ı r. Bu diyalektik 
istek unutulduğu zaman, faydasız şematizm (basmakal ıpçı l ık) batakl ığına 
sap/anmak kaçın ı/maz ha/e gel i r. 

Kanımızca, yeterli deli le  sahip olmadan bu mese/eyi ele a lmak  en az 
iki  yanl ışl ığa yol açar. Birinci, Marksizm-Leninizm klôsiklerin in  görüşleri 
basitleşti ri l i r, onla rın  diyalektik sonuçlamalarından sadece bir veya i ki 
unsur üzerinde duru lur, örneğin ,  yalnız işçi sın ıfın ı n  bel i rl i  çevlerin i n  
burjuva tarafı ndan satı n a l ı nması veya küçük burjuvaziye mensup bazı 
grupları n  işçi s ın ıfı safla rına gi rmesi söz konusu edi l i r. I ki nci, kapitalist 
birikimin  eği l im leri, ça l ışanların sosyal yapısı, iş  ücreti d ina miği, burjuva
z in in  ekonomik ve politik metotları v.s. g ibi, oportünizm probleminin aydın
latı lması nda öneml i  rolleri olan birçok faktörün yapı ları ndaki değiş imler 
gözönünde tutulmaz. 

Hiç şüphe yok ki, meseleye şematik yanaşım, zamanımız işçi hareketi 
içindeki oportünizm belirtileriyle başarı l ı  bir mücadele yürütülmesin i  sağ
layamaz. 

Bizim kan ımızca, oportünizm sorununun aydınlatı lması nda «işçi aristok
rasisi .. tezinin temel olarak a l ınması, meseleye şemati k yanaşımdan başka 
bir şey değildi r. Şüphesiz ki, böyle bir tabaka bugün de var. Fakat, çok 
karmaşık oportünizm sorununun ayd ınlatı lmasında teori k temel olara k  
yalnız b u  del i l in ele a l ı nması yeterli değ i L .  Emperyalist burjuvazi, gerçekte 
bugün, muazzam kôrla rın ı n  kırı nt ı ları n ı  işçi s ınıf ının belirli grupları ara 
sında bölüştürmekten daha  geniş ve daha  etki l i  d iğer araçlara başvur
maktadı r. Mesele, yalnız bu basit bölüştürmeden ibaret kalsaydı, opor
tünizm, bir olay olara k, gerçekteki kadar büyük bir önem kazanamaz ve 
ona karşı mücadele nispeten daha kolay olurdu. Delil ler de gösteriyor ki, 
mesele hiç de basit deği ld ir. 

Gerçeğe bir göz atalım :  Oportünizm mevzi lerinde olan/arın hepsi yüksek 
ücret elde etmiyor ve işçi hareketini yöneten bürokrasi cihazında yüksek 
mevki/erde bulunmuyorlar. Ne var ki, zamanımızda yüksek maaşlı teknik 
iş lerin ve benzeri memuriyetieri n sayısı a rtıyor. Bunu do göz önünde tutmak 
gerek. 

ııYeni solcularıı teorisi 

Son derecede karmaşık oportünizm problem'in i n  çözümünde, yalnız «işçi 
aristokrasisi» tezinin şematik olarak  uygulanmanın yeterli �i r  sonuç ver-
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mediğini  söylemiştik . •  <Yeni solculuk» adı verilen teori ise bu a landa hiç 
de yeterli deği ld ir ;  hatta yanl ış yollara sürükler. Genel l ikle  Marksizm
Leninizmi şematizm le itham eden ideologlar, Marksizm-Leninizmin gerek 
oportünizm konusundaki, gerekse diğer temel sorunlardaki hükümlerin in 
«eskimiş» olduğunu i leri sürüyorlar. Onlara göre, oportünizm, yaln ız  işçi 
s ın ıf ının küçük bir çevresi içinde yayı ı makla kalmamıştı r ;  bütün işçi s ın ı 
f ın ın kapitalist sisteme karşı tutumu da oportünistçedir. örneğin,  bu 
görüşün temsi lcilerinden bir i  olan Marküze, «işçi a ristokresisi .. teoris inin 
eskimiş olduğu iddiası ndadır. Yine ayni Marküze, işçi s ın ıf ın ın kapital ist 
toplumla kaynaştığ ın ı ,  bu birleşmenin sadece «işçi bürokrasinin küçük bir 
az ın l ığ ı  içinde s ın ı rlanmadığın ı ,  s ıradçın işçileri de kapsamına a lmakta 
olduğunu» ıspat etmeye çal ışıyor. 

Nası l  o�yormuş bu bi rleşme? Hangi mekanizm yaratıyormuş bu olayı ? 
.. Yeni solcu luk» ideologlarına göre, «teknoloj i k  toplum»da, teknoloj inin 
lütufları sayesinde işçi  s ın ıf ın ın statükoyu koruyucu bir  güc hal ine gelme
sini sağlayan objektif bir süreç yürürlüktedi r  ve bu süreçte işçi sınıf ın ın  
devrimci öncü lük rolü  ortadan kalkmaktadı r. Yine aynı süreç s ı ras ında işçi 
sı nıfı kapitalist sistemle kaynaşmakta, mevcut düzen i yıkma azmini kay
bettikten başka, onu savunan bir güç hal ine bi le gelmektedir. Hizmetler 
ve «tüketim toplumu» ta rafından yaratı lan maddi nimetler, işçi s ınıf ın ın 
kapitalist toplumda erime sürecini ,  sözde objektif olan bu süreci, hızlan
d ı rmaktadır. 

Bu teori sp�külôsyonları üzerine i l k  söyliyeceğ im iz söz şudur :  işçi sınıf ını 
kapita list toplumla kaynaştırıcı hiçbir objektif süreç yoktur ve bu yoldaki 
iddialar tamamiyle uydurmadır. Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı 
ü lkelerde, belirli koşu l lar içinde bulunan işçi s ınıfı n ın  geniş tabaka ları, 
hôlô oportünist ideoloji ve pratiğin etkisi altındadı r. Fakat, tüm kapital ist 
sisteminin temel çelişkisi (gitgide daha fazla toplumsallaşan ü retimin 
toplumsal karakteriyle emek ü rünlerin.in özel kişiler tarafından gaspedil
mesi arasındaki çelişki) çözümlenmedikce, yeni teknoloj i k  süreçler kendi
l iklerinden s ın ıflar a rası ndaki barışmaz uyuşmazl ığı (antagonizmi) ortadan 
kaldı ramazlar. Tam tersi, «Gramşi .. Enstitüsü tarafından organize edi len 
«Avrupa kapital izminin eği l imleri» kolokviumunda Bruno Trentin'in belirt
tiği gibi, zamanımızda emek alanında meydana gelen değ işikli kler, pro
letaryan ın  durumunda önemli değişmeler sağlamışla r ve buna para le l  
olara k  s ın ı f  ça l ışmaları nda yeni a renoları n  bel i rmesine yo l  açmışlard ı r. 
Trentin' in' kanısı nca, bütün mesele, bu çatışmaların  zamanımıza uygun 
şekillerini keşfedebi lmektir. Bugün işçiler yaln ız  ücretlerini yükseltmek 
için mücadele etmemektedirler. Onla rı n  savaşı, birçok istek ve ödevleri 
kapsamaktadır. Bu da hiçbir zaman gözden uzak tutulmamal ıd ır. 

Ote yandan, deli l ler gösteriyor ki, gerçekte gelişmekte olan objektif 
süreç, proletaryan ın  emperyalist burjuvaziyle «entegrasyonu .. (birleşmesi) 
süreci değil ,  kapita l izmin bütün çelişki lerin in ve en başta devleti ve tekel
leri ellerinde bulunduranlarla  işçi s ın ıfı arasındaki çel işkinin derinleşip 
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keskinleşmesi sürecidi r. Zamanımızdaki kapitalist toplumu dikkatle ve 
bi l ime dayanarak incelediğimiz zaman şu sonuca varıyoruz : Kapitalizm, 
«yeni  solcu»la rı n göstermeye ça lıştı kları g ibi ,  hiç de «tek boyutlu» bir dünya 
deği ld ir  ve işçi s ın ıfı burjuvazinin dümen suyunda gitmemektedir. Grev 
hareketi ve diğer delil ler, proletaryan ın  gerçek rolünü ve kapitalist sisteme 
karşı eleştirici, devrimci tutumunu açık seçik ortaya koymaktadır. Son dört 
yıl içinde bu hareketin gelişme çizgisi hızla yükselmiştir. Işte ıspatı : kapita
list dünyasındaki g rev hareketine 1 965 yı l ında 37 mi lyon, 1 966'da 45 mi l
yon, 1 967'de 47 mi lyon, 1 965'de de 57 mi lyon insan katı lmıştır. Azei l ikle 
Fransız ve ıtalyan emekçilerin in  1 968 yı l ındaki güclü hareketi, i ki taraf 
arası nda yürütülen s ın ıf  savaşın ın  a lt ın  sayfa larıd ı r. 

Şunu da belirtmemiz gere ki r :  gelişmiş kapita l izmin l iberal eleştirici l i
r inin dayandıkla rı yeni Bernştaynizm akımı da, aynı şekilde, gerçekleri 
tahrif etmektedi r. Bu l ibera l lerin  iddiaları na göre, kapitalist toplumun 
gelişmesi «irrasyonal»d i r, çünkü kişisel özgürlükleri ayakla r a ltına a lmak
tadır. B ir  yandan da, yığı nsal ü retim sürecinde yaratılan n imetlerden 
herkese bol bol pay verd iği için «rasyonaı..dir. 

Bu gibi teorilerde emekçilerin sömürülmesi gerçeği gözlerden gizleni
yor . •  <Yeni sol» u n  bell ibaşlı ideologları ,  kapitalist toplumdaki geniş halk 
yığınları n ı n  ıstırabın ı  çektikleri yoksul luk, işsizlik, yarına güvensizlik, ayı
rıcıl ık  ve benzerleri g ibi koşul ları konkre olara k  ele o lmaktan titizlikle 
kaçınıyorlar. Bu da boşuna deği l  elbette. Zira kapitalizm bir sistem olara k, 
halkın b ir  k ısmının bazı i htiyaçlar ın ı  karşı layabi ise de, emekçi yığınların ın ,  
halk ın büyük çoğunluğunun en  başta gelen i htiyaçların ı  h içbir  zaman 
karşılayabilecek kabil iyette deği ld ir. En zengin  kapitalist ü lkelerde bi le 
geniş halk tabakaları. a la bi ldiğ ine reklômı yapılan «yığınsal tüketim top
lumu»nun nimetlerinden faydalanmaların ı  sağlayacak maddi imkônlardan 
yoksundurlar. Orneğin, Amerika Birleşik Devletleri 'n in  resmi istatistik veri
lerine göre, bu memlekeUe 32 mi lyon insan yoksul luk içinde yaşamaktad ı r. 
Bunların y ı l l ık  ai le bütçeleri ortalama 3.200 dola rd ı r. Halbuki, bir a i lenin 
«mütevazi» bir geçim için yı lda 9.191 dolara ihtiyacı vardır. Konut (mes
ken) yetersizliği, öğrenime devam imkônsız l ığ ı ,  tı bbi yard ım yokluğu ve 
daha birçok zorluklar, bu insanları n  ve gel irleri yukarıda gösteri lenin de 
a ltında olon tabakaları n  acı kaderidi r. 

Zamanımızda oportünizmin kökenleri 

Oportünizmin biçimleri, belirli bir çağ ı n  sosyal gelişme temelleri üze
rinde ortaya çıkar. Bu yüzden, - Lenin 'n in yaptığı gibi  -, kökleri n i  de, 
tarihsel aşamaları n  ekonomik, politik ve ideoloj ik  özelliklerinde a ramak 
zorundayız. Emperya list burjuvazinin, işçi s ın ıf ın ın gücünü ve savaş örgüt
lerini içten y ıkmak amacın ı  güden stratej ik doğrultusunu gerçekleşti rmek 
için en modern tekni k  a raçımdan yara rlanmakta olması, bu zorunluğu 
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daha fazla gerekli hale getirmiştir. Emperya l ist burjuvazi, işçi sın ıfı n ın ,  
sistemli  savaşından baskı zoru i le değil, kendi l iğinden vazgeçmesini tercih 
eder. Bu yüzden, sosyal gücler a rasındaki oranın, gitgide daha çok dünya 
devrim hareketi yararına değ işmekte olduğu zamanımız koşu l ları içinde 
politik etkileme, a ldatma, barışçı kontrol , ideoloj i k  baltalama v.s. gibi 
olaylar, burjuvazinin gerici planla rında özel bir yer a lmaktad ı r. Fakat, 
bütün bunlar, emperya l ist burjuvazisinin, elverişli koşul la r ortaya çıkı nca 
doğrudan kuwet kul lanmıyocağ ı anlamına gelmez elbette. 

Proletaryanın kapitalist sistemle «birleşmesi»ni sağlıyan h içbir objektif 
süreç yoktur ama, işçi s ın ıf ın ın elde ettiği mevzileri içten çökertmek  ve 
yüksek a maçlara doğru 'ileri hareketini oğırlaştı rmak, yönetici burjuvazi 
i çi n  sübjektif bir gerekl i l i ktir. Ve bu gerekli lik, durumu gitgide gerginleş
tirmektedi r. Bu yüzden, işçi s ınıf ın ın zamanımızdaki başarı ve olanakla
rını yozlaşt ırmak hedefini güden bu çabalara ideoloj i k  ve politi k karşı
koyma bir zorunluk hal in i  a lmıştır. Yönetici burjuva çevreleri, amaçla rına 
u laşmak için, oportünizmin bugünkü i ki bel l ibaşlı eği l iminden şöyle yarar
lanmaktadırIa r :  1) Işçi s ınıfın ın  bir k ısmını ,  kapita l ist sistemle uyuşma 
yolundaki reformizme boyun eğd irmek, ve 2) Halk yığ ı nların ın  ekonomik 
istekleri üzerindeki yanl ış  değerlendirmeleri sosyalizm savaşı sırasında 
yayg ın  b ir  hale getirmek. Birincisi sağcı sosya lizmin, i kincisi de avantü
rizmin taktiğidir. Her i ki ak ım da burjuvazinin iş ine yaramaktadır. Fakat 
burjuvazi, öncelikle birincisinden yararlanmak için bi l inçli ve sisteml i  bir 
gayret sarfetmektedir. Çünkü sağcı reformizm, burjuvaziye, bi l imsel-tekno
loj i k  i lerlemenin ü rünlerinden istediği gibi  faydalanma i m kônları sağla
maktatadır. 

Her iki eğ i l im de, Fransa'daki 1 968 sınıf çatışma larında aş ı rı sağcı ve 
aşırı solcu oportünizm şeklinde açık seçik bel i rmiştir. Fransız Komünist 
Partisi Merkez Komitesi, bu iki eğ i l imi  şöyle değerlendi rmişti r :  «Sağcı 
oportünistler, sosya list devrim in  zorunlu olduğu fikrini kabul etmiyorlar. 
Onlara göre, günlük politikada ve hükümette bazı değişiklikler yapmak 
yeterl idir. Bu yüzden de, büyük sermayenin mevzilerine kesin atı l ış lar yapıl
masını istemiyorla r . . .  «Solcu» oportünistler ise, «fabrika yönetimh.nin, 
«ün iversite yönetimi»nin ele geçiri lmesini propaganda ediyorio r ;  ne var 
ki ,  politi k yönetim meselesini h içbir  zaman söz konusu etmiyorlar. Veya, 
zamanımızda demokratik amaçlar i çin mücadele etmeye hiç de lüzum yok
tur; işçi partisi sosya list devrimi derhal ve doğrudan doğruya gerçekleştir
mekle ödeviidir, diyorlar. 

Burjuvazi, gerici politikasiyle, proletaryanın tüm çıkarlarını, yakın ve 
uzak a maçlarını gerçekleştirmesine her yönden engel olmak için her 
çareye başvuruyor. Proletaryan ın  i leri doğru attığı her adımın, kapita liz
min mevzi lerinde bir ged ik  açtığ ın ı  burjuva strategleri çok iyi bi liyorlar. 
Bu durum, onla rı ,  işçi s ınıf ının sistemli  savaşını her an yanl ış yol lara yöneI
tici türlü «görüş»ler uydurmak zorunda bırakıyor. 

örneğin, burjuvazi tarafı ndan dışa rıdan teşvik edi len işçi hareketi için-
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deki reformizm, l iberal izm ve benzerleri gibi  oportünist ak ımlar, objektif 
olarak, proletaryan ın  sınıf savaşını yozlaştı rmak ve böylece tarihsel mis
yonunu yapamaz duruma getirmek amacı n ı  gütmektedir. Bunla r, konkre 
ola rak, işçi s ınıfın ın  yürüttüğü s ın ıf savaşın ın bazı yönlerin i ,  gelişmesinin 
şu veya bu aşamasını  yozlaştırıcı ya da reddedici biçimlerde beli rmekte
d i rler. örneğ in, demokratik özgürlükler mücadelesini, proletaryan ın  ikti
darı ele geçi rme, s ın ıfsal d iktaturas ın ı  kurma uğrundaki savaşını ,  prole
tarya enternasyonal izmi doğrultusu yönündeki çabaların ı  ya çığrındon 
ç ıka rmaya çal ışmakta yahutta kabul etmemektedirler. Burjuvazi, şüphesiz 
ki, gerici niyetlerini her yerde, her zaman istediği derecede gerçekleşti re
mez. Çünkü, onun y ıkıcı politi kası n ın  etkisi a ltına düşen tabaka la rla bir
l ikte, gerçek devrimci a maçlarını gerçekleştirme savaş ın ı  azimle yürütüp 
yaygınlaştırmaya yetenekli proletarya gücleri de vardır. 

lenin' in bel i rttiği g ibi, oportünizm, toplumsal hayatı n ekonomi,  politika 
ve ideoloji gibi çeşitli a lanlarına kök salabi l i r. 

a) Oportünizmin ekonomik kökleri. Bi l imsel-teknolojik süreç, şüphesiz ki, 
günümüzün kapita list toplumunun ü retim bazında önemli değişiklikler 
yapmıştır. Bu maka lenin konusu çerçevesinde, biz bu değişiklikleri üç nok
tada gözden geçirebi l i riz : 1 )  devlet ve tekel kapita l izmin in  enternasyona l
leşmesi ; 2) çal ışa n  işgücünün yapısında meydana gelen değişi kl i k ;  ve 3) iş 
ücretlerindeki değişikl ik. 

Hali hazırda, devlet cıhazın ın  ekonomiye g ittikçe artan müdahale koşul
ları içinde, kapita list üretim ve mubadele alanında u lusal çerçeveyi aşan 
bir birleşme sü reci gelişiyor. Fransa 'daki bil im işçisi komünistler ta rafı n
dan Mayıs 1 966'da organize edi len devlet-tekel kapita l izmi i le i lgi l i  ulus
lararası konferansta, bu süreç enine boyuna incelenmiştir. Tekellerin u lus
lararası çapta birleşmesi ve devletin ekonomik  rolünün artması temeli 
üzerinde şu objektif koşu l lar meydana gelmektedir :  üretim gücleri geliş
mekte, emek verim i  a rtmakta, bir yandan da yönetici s ın ıf, kapita list 
sistemi korumak için çabalar harcamakto, yani  bel i rli dönemlerde patlak 
veren bunal ımları geçiştirmek için tedbirler a lmaktadır. Bu suretle, ş imdiye 
kadarki buna l ımlardan çok daha tehl ikeli buldukları ekonomik sarsıntı ları 
hafifletmeye çal ışmaktatadır. 

Kapitalist sisteme istikrarlı bir sistem görünüşü vermek ve bu suretle 
bazı proletarya grupların ın  bi l inçlerin i  etkilemek a maciyle, sonuç bel ir
leyici önemi olmayan bazı problem ler, u luslara rası çaptaki tekel birli kleri 
tarafından çözümlenmektedir. (Halbuki tekellerden pay alan burjuva bi l
gin leri, bunları ,  pek önemliymiş gibi  göstermeye ça l ış ıyorlar.) 

Teknik bazın genişlemesi sonucunda, ça l ışma durumunda da bir değ i 
şikl ik o lmuştur. Bi l im ve teknik  alanındaki buluşları n  derha l uygulanması 
sayesinde üretimde yeni yeni meslekler ortaya çıkıyor. Işçi sınıfının safla
r ına yeni kategoriden işçiler giriyor. üretim güclerindeki ilerleme, teknik 
personal i  denilen kategorin in gittikçe yaygınlaşmasına yol açmıştı r. Sun-
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lar. üretimdeki durum ları icabı klôsik sanayi proletaryasiyle birleşen. s ın ıf
ları bakımından da onun gibi sömürülen işçilerdir. 

Çal ışan ları n  yapısı nda meydana gelen bu değ işme. iş ücretleri siste
minde de bir biçim değ işikl iğ i  (modifikasyon) meydana getirmiştir. Kapita 
l ist üretim sürecinde teknik a raçların daha geniş ölçüde kul lan ı lmakta 
olması ve teknik işçi lerin in  fazla laşması. daha yüksek ücret a lan i nsan
ların nispetinde bir artış sağlamıştır. Bu d urum. işletmelerde kal ifiye per
sonal in  m utlak a rtışiyle ora nt ı l ıd ır. Fakat burj uvazi. kapita lizm çerçevesi 
içinde meydana gelen bu olaydan. günümüz proletaryası arasında opor
tünist eği l imleri yaygın laştırma yönünde yara rla"n maktadır. Işverenler. kü
çük burj uva psikoloj isindeki bireyci l ik ( individüal izm) zaaflarından fayda
lanara k. memnuniyetsizlik ve isyan duygularını .  sömürüye karşıkoyma istek
lerin i  uyuşturmaya ça l ışmakta. bir yandan da bazı işçi tabaka la rı a rasında 
imtiyazl ı  duruma sah ip olma «iştah»ını g ıcıklamaktad ı rla r. Bir kıs ım ü lke
lerde bu gibi eği l imlerin az veya çok yayı lm ış �I ması. burjuvazinin amaç
ları nda ne derecede başarıya ulaşt ığın ı  ortaya koymaktad ı r. 

Çağdaş kapita l izmin ü retim bazında meydana gelen bütün bu objektif 
değişikl ikler. hiç şüphesiz ki. diyalektik değişimlerdir ve diyalektik çelıişki 
sonuçları doğurmaktadı rl a r. Burjuvazin in yeni etkileme olanaklariyle yan
yana. devrimci işçi hareketin in gel işmesine. genişleyip derin leşmesine 
yard ım  eden pek çok objektif o lanak ve koşullar  da belirmektedir. örne
ğin. teknik proletaryas ın ın  büyümesi. yönetici burjuvaziye. oportünist görüş 
ve tutumları yayg ın laştı,mak için yeni  yeni a raç ve kanal lar sağla makta
d ı r. Fakat. bu sürecin şu yanı da vard ı r :  Egemen s ın ıfın istek ve niyeti ne 
olursa olsun. yakına gelinceye kadar işçi s ın ıfına ve onun savaşına az 
veya çok yabancı ka lmış  olan yeni ve geniş tekn ik kadrola rını .  teknik 
organizatörleri ve yöneticilerini. işçi  s ın ıfına ve savaşına yakın laştı rmak
tad ı r. 

Ekonominin bazı dal ları ndaki yüksek kontrol sistemi. burjuvaziye. prole
taryaya vermek zorunda kaldığı belirli ücret fazla l ıkları n ı  faiziyle geri 
olmak i mkônın ı  sağl ıyor. örneğin. emekçilerin. grev savaşı sonucunda 
veya işverenle müzakerelerde elde etmeye muvaffak olduğu ücret artış ın
dan sonra da. burjuvazi. üretim tempoları n ı  hızlandırmak. mal ların fiyat
larını  yükseltmek. yeni vergi ler koymak v. gibi yol lardan kôrlar ın ı  yine 
koruyor. Baskı lar sonucunda yapılan reformlardan sonra. üretim güCıerin i  
geliştirme sayesinde kayıpları ka rş ı lama mekanizmasını harekete geçirme 
olana kları a rtıyor. Bu do. burjuvaziye. işçilerin bazı istekleri n i  yerine geti r
meye hazır alduğu hakkında ağız dolusu konuşma imkônın ı  veriyor. Prole
taryanın bazı grupları bu olayın sadece tek tarafı n ı .  yani ya ln ız  birkaç 
kuruş luk ücret artışı kazan ım la rın ı  görüyor. fakat. bu kazan ım la rı azal
tan. hatta kısa zamanda ortadan kaldıran  g izl i  mekanizmayı farkedemi
yorlar. Bu aldatma lar. zamanımız oportün izminin birçok kaynaklarından 
sadece biridir. 
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Proletarya a rasında oportünizm aşı lamak i çin sistemli ola ra k  yara rlanı
lan yapısal değişim ler. neo-paternal izm politikasında. yani  sömürücülerin. 
işçilerin baskı ları ka rşısında yapmak zorunda kaldıkları bazı fedakôrlık
ları. sözde. işçilerin ihtiyaçlarını karşı lamak için. kendiliklerinden. babaca 
şefkatleriyle (pater-lôtince baba demek) yapıyorlarmış gibi gösterme pol i
tikasında di le gelmektedir. Halbuki. ü retim süreçleri nin otomatikleşti ril 
mesi ve sermayenin enternasyonal leştirilmesi sayesinde aşırı kôr sağlan
makta ve işçi s ın ıfın ın  burjuvaziye elverişli mevzi lere çekilmesinde. temel 
isteklerinden vazgeçmeye zorlanmasında bu kôrla rdan. bu maddi kay
naklardan faydalan ı lmaktadır. Neo-paternalizm. «işçi aristokrasisi» yara
t ı lmasındaki klôsik «satın a lma» usulünden daha etki l i  sonuçlar sağ lamak
tad ı r. Çünkü. ka lifiye olmayan işçi yığ ın ları da yararlanma kapanına 
düşebilmektedi rler. Sar ı  sendika yöneticileri. iktidardaki burjuva çevrele
riyle bağ larını  kuwetlendirmede bu politikayı duruma göre uygulamakta
d ı riar. 

b) Oportünizmin politik kökenleri. Birbirlerine zıt iki sistem - sosya l izm 
ve kapita l izm - a rasındaki savaş. zamanımız ın özüdür. Bu düello. tarihsel 
gelişme koşul la rına.  zemin ve zam�na uygun biçim le r  almaktad ı r. Büyük 
Oktobr Sosyal ist Devriminden ve sömürücüleri n  müdahaledler yardımiyle 
kendi egemen l ikleri n i  d iri ltmek i çi n  g iriştikleri çabaları n  ezi lmesinden 
sonra. karşıt sistemli  devletler a rasında yürütülen dünya çapındaki sınıf 
savaşın ın özel b ir  biçimi olan barış içinde yanyana yaşa ma ortaya çıkmış
tır. Bu. suni olara k  yaratı lmış  bir politika deği ld ir. dünya devrim sü recinin 
tamamlanmamış olmasın ın  b ir  sonucudur. Harp araçlarının bugünkü ka
rakteri de. objektif olarak. barış içinde yanyana yaşamayı gerektirmekte 
ve güclendirmektedir. Zira. bu si lôhla rı n  kul lanılması insan l ı k  i çin görül
memiş bir felôket olacaktır. işte bu tehlike. geniş ha l k  y ığınların ı  harbe 
karşı mücadeleye sevketmekte. emperyal izmin yeni bir dünya harbine 
girişme olanakların ı  s ın ırlandı rmaktad ı r. 

Birbirine karşıt i ki sosyal sistem arasındaki. yani tüm sosya lizm gücle
riyle e mperya l izm gücleri arasındaki antagonizmin değ işmesi imkônsızd ı r ;  
bunun gibi. bu i ki güc arasındaki savaş da kaçını lmaz olara k  şu kesin 
sonucu verecekti r :  Kapitalist düzen tamamiyle ortadan ka lkacak ve dün
yanın her köşesinde zôlimsiz ve mazlumsuz bir toplum. komünizm toplumu 
kurulacakt ır. 

Emperyalist burjuvazi. birbirine karşıt iki sistem arasındaki savaşın 
zamanımızdaki biçi mleri n in gerçek muhtevasını tahrif etmek için her 
çareye başvuruyor. Büyük sermayenin hizmetinde olan teorisyen ve propa
gandistlere göre. askeri tekniğin gelişmesi sonucunda. her i ki sistemi barış 
içinde yanyana yaşamaya mecbur eden değişmez bir statü ko kurulmuş. 
Bugünkü dünya durumu hakkındaki bu değerlendirme. sağcı ve «solcu» 
oportünizm ta rafından işçi s ın ıf ın ın bazı gruplarına aşı lanmıştır. Sağcı 
oportünistler. dünyanın politik yapıs ın ın değişmezliğin i  iddia ederek. bu 
durumda sınıf savaşının faydasız l ığ ın ı  savunmaktadı riar. «Solcu» oportü-
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nistler ise, barış içinde yanyana yaşama politikas ın ın objektifl iğini inka r 
etmekte ve - onlara göre yapmacık olan - bu politikanın sorumlularına 
karşı çetin bir mücadele yürütülmesini istemektedirier. 

Emekçilerin mücadelesini durduracak ve s ın ıf savaşın ın iç cephesini 
çökertecek yetenekte olmayan zamanımız burjuvazisi, ha lk  yığınlar ının 
gerçekleştirmek için mücadele ettikleri reformları geçiştirmeyi hedef tutan 
bir stratej ik doğrultu izlemektedir. Işçi s ın ıfı, i lerici güclerle ittifak hali nde, 
burjuva devletin in a rti-demokratik faal iyetine karşı koyarken ve yönetici 
sınıfın en önemli mevzi lerine hücumlar yaparken, b:ırjuvazi, egemenl iğini  
korumak için tür lü araçlar kul lanmaktadır. 

Burjuvazi, burjuva devleti nin sınıfsal karakteri, ekonomik mekanizması 
ve politik amaçları konuları nda halk yığın ların ı  yanııtıyor. Referendumlar, 
plebisitler, seçimler. parla mentar sistem v.s. gerçek demokrasinin varl ığ ın ı  
ıspat eden deli l ler olara k  i le i r  sürülüyor. Burjuva devleti nin sı nıflarüstü b ir  
kuruluş olduğu, s ın ıfsal çıka rları n  üstünde bulunduğu iddia edi l iyor. Ve 
bu gerçek dış ı  tez, üretim araçların ın  özel mülkiyette oluşu yüzünden 
doğan derin sosya l eşitsizlikleri örtbas etmek için türlü dalavere ve yalan
lada süslenmeye ça lışı lıyor. 

Geniş ha lk  tabakaları ve bu a rada proletaryanın bir kısmı, bu yaldızl ı  
yalanların  a ltında gizlenen gerçeği b irden kavrayamadıkları için, burjuva 
demokrasisini, mutlak bir şeymiş gibi kabul ediyor, onun, gerçek siyasi 
devrim savaşın ın deva mına i mkanlar sağlayan bir zemin  olduğunu göre
miyorlar. Oportünizm ve reformizm, kapital izmin bu politik koşulu hakkın
daki bu yanl ış görüşü a la bi ldiğine kötüye kul lanıyor. Esasen, hal k  yığın
ları temsi lci lerin in g irdiği burjuva parlamentosundan devrimci amaçlar 
için yararlanmayı reddetmek, reformizmin, sağcı sosya lizmin karakteristik 
özel l iklerinden biridi r. Marksizm-leninizm kıasikleri, onla rın  bu tutumunu 
«parlamento kretenizmi» a larak  nitelemişlerdir. Bu «parlamento sersemliği» 
oportünistlerin her devirdeki tipik özell i kleri olagelmiştir. 

Bu alanda yeni olan şey, çağdaş kapita l izmin şu önemli koşulunun 
oportünistler ta rafından yazlaştırı lmasıd ı r :  Oretim güclerinin büyük bir 
gel işme kaydetmeleri ve bütün toplum yaşayış ın ın karmaşık b ir  hal  alması 
sonucunda, bu güclerin tüm toplumun yararı na bi l inçli olarak yönelti l
meleri objektif bir zorunluk hal ini almış bulunmaktadı r. Burjuvazi, sömü
rücü sınıf, sadece kendi çıkarların ı  korumaktadır, tüm halk ın, bütün emek
çilerin in çıkarların ı  temsil  edebi lecek kabil iyette deği ld ir. O, çağdaş üre
timin istek ve koşul larıncı uymak zorundadır. Bu yüzden, kendi devleti n in 
ekonomiye, toplumsal i l işkilerin örgütlenmesine müdahalesin i  genişlet
meye başlamıştır. Günümüzün oportünizmi, bu artan müdaha leyi, burjuva 
devleti nin s ın ıflarüstü rolünün kuvvetlenmesi, kapita l in  dar egoist çembe
rinden sıyrı lması  gibi göstermeye çalışmaktad ı r. Fakat, meseleyi diyalektik 
olara k  enine boyuna incelediğimiz zaman, sömürücü devletin karakteri nde 
hiçbir değişi kl iğin meydana gelmediğini ,  bunun, zamanımız kapital izminin 

466 

TÜSTAV



derin çelişkilerine eklenen yeni bi r çelişki olduğunu aç ık  seçik görmek
teyiz. Yeni dediğ imiz derin çelişki, tekelcilerin, devleti kendi çıkarları için 
kul lanış lariyle halk ın, emekçilerin çıkarları n ı  gerçekleştirmek ve topluma 
düzen vermek iç in devletin kul lan ı lması ihtiyacı aras ındaki çelişkidir. Fakat 
devlet, ancak devrimci işçi s ın ıf ın ın el ine geçtiği zaman bu ihtiyacı karşı
laya bilecekti r. 

Burjuvazi, halka aş ı ladığ ı ya ldızl ı  demokrasi hayal i nden, kendi sistemini 
koruma yönünde faydaılandıktan başka, işçi s ın ıfı n ı n  iktidarda bulunduğu 
ü lkelerde eski rej imieri d iri itme a ksiyonların ı  destekleme alanında da 
kul lanıyor. Yeni toplumda henüz varl ıklarını koruyan burj uva l iberalizmi 
tarafta rları, proletarya diktaturas ın ın  kendi ü lkelerine özgü biçimlerin in  
karş ıs ına, uydurma demokrasi modelleri ç ıkarmakla, proletarya diktatura
s ın ın  «insani o lmadığ ın ı  .. iddia etmekle ve daha birçok gerçeğe aykı rı 
sözlerle davaları n ı  ıspata ça l ışmaktad ı riar. Bu tipik sağcı eğ i l imleri n geliş
mesi işçi s ın ıf ın ın egemenliği için daimi bir tehlikedir. 

Burjuva devleti nin politi k cıhazı, hem baskı mekanizmasıd ır, hem de 
olgunlaşan s ın ıfsa l an laşmazl ı kla rı yumuşatmak için kul lanan bir araçtır. 
Zamanımız ın kapita list toplumu öylesine örgütlenmiştir ki, sarsıntı yarata
cak bir bunal ıma gebe olan şu veya bu problem, çoğu zaman, burjuva
zinin kendi kararını dayattığı uzlaştırma organlarında çözüme bağlan ı r. 
Bu arada, muhalefet güCıeri nin burjuva kanunları çerçevesi dış ına çıkma
masına ve iste klerinin, üzerlerinde «uyuşulması mümkün .. istekler olmasına 
büyük bir titizlikle di kkat edi l i r. Işte sosyal demokrat partileri nin ve işçi 
örgütlerin in sağ kanatları da, burjuvazinin güttüğü bu politikan ın  birer 
maşa larıd ı r. Onla rı n  ödevi, işçi s ın ıfı kapitalist toplumla uyuşur hale getir
mektir. Yeni tipteki devrim parti lerin in rollerin i  kabul etmeyen, bunlara 
sa ldıran ve yerlerini a lmak için türlü çabalar harcayan c<solcu .. oportünist
ler de, proletaryanın sömürüye karşı savaş ın ı  engelleyip duru rlar. 

c) Oportünizmin ideolojik kökenleri. Sömürü düzenini savunmakla ödevii 
ideologlar, zamanımız kapita l izminde meydana gelen değişikl iklerin 
gerçek önemini yazlaştırmaya, proleterlerde devrimci l ik  bi l incinin geliş
mesini  engel lemeye ça l ışıyorlar. Anti-komünizm ve işçi hareketiyle savaş, 
burjuva ideoloj is in in temeli olmakta devam ediyor. Burjuva teorisyenleri, 
ş imdi, anti-komünizme uydurma bir bil imsel objektif l ik kıl ıf ı geçirme gay
reti içindedi rler. Bu, rasgele bir tutum deği ld ir. Yakına gelinceye kadar 
a nti-komünizm düpedüz, a paçık şeki lde yürütülüyordu. Fakat, bu açık 
yalanlara halk i nanmaz oldu. Bil indiği üzere, çağ ım ızda toplu msal geliş
menin temel yönü, sömürücü düzenin kanunları tarafı ndan belirlenmiyor. 
Işte bu koşul lar  içinde burjuvazi, kapitalizmi savunabi lmek için, kendi 
ideolojik görüşlerini geliştirmek, duruma uygun hale getirmek zorunluğunu 
duyuyor. 

Burjuvazi, duruma uyabi lmek için, proletaryaya karşı dolaylı , kapal ı  
savaş biçimlerine ön veriyor. Bu orada, dolaysız mücadele biçimlerini de 
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ihmal etmiyor. Kanımızca, çağdaş emperyal i st burjuvazi, s ın ıf  savaşın ın 
değiş ik  cephelerindeki çelişki leri ôzami d erecede gerg inleşti ri rse, bunun, 
ne g ibi sonuçla r vereceğin i  kest iremediği üçüncü dünya harbine yol aça
cağından emind ir. Bu yüzden, sınıf çatışmala rın ı ,  . .  kabul edebileceğ i» s ın ı r
lar içinde tutmaya ve kendi  gerici amaçlarını büyük bunal ımlara meydan 
vermeden gerçekleştirmeye çalışıyor . .. Iki nci sanayi devrimi», «sı nıfların 
g itg ide yok oluşu», "yığınsal tüketim toplumu», .. kapita l izm le sosyal izmin 
yakınlaşması» ve benzeri teoriler, bu çabaların h izmetinded i r. Bütün bu 
teori lerle güdülen amaç, işçi s ınıf ın ın ideoloj i k  bir  çıkmaza sokmak, sava
ş ın ın  temel s i lôhı olan sın ıfsa·1 d iktaturasından ve proletarya enternas
yona lizminden onu yoksun etmektir. 

Adı geçen teorilere göre, bi l imsel-teknolojik devrim, bütün a ntagonizm
leri ortadan kaldıracaktır. Bundan da şu sonuca varı l ıyor: Dünya, yeni 
süreçlerin mantığ ı na uyarak, .. teknoloj ik  toplum»un yaratı lması yönünde 
gel işiyor . .. Tek boyutlu» olan ve ideolojiye yer vermeyen bu toplumda, tek
n iğ in  geniş ölçüde kul lan ı lması yüzünden, .. insani» bir düzen hôkim ola
caktır. Zamanımız toplumumuzun en gel işmiş ü lkeleri olan Sovyetler Bir
l iği  i le  Amerika Birleşik Devletleri aras ında ki benzerli kler, ortak noktalar, 
bu yarınki toplumun prototip i  olarak gösteriliyor. Yine bunlara göre, tarih
sel bir  zorunluğun ü rünü olan bugünkü mücadele, a ntagonistik nedenlere 
dayanan bir  s ın ıf savaşı değ i ld i r, gerek emperyalizm cephesinde, gerekse 
sosya lizm cephesinde toplumu .. insani leştiren» bir savaştır. Bu "insani leş
ti rme» s ın ıfsal amaçlar gütmediği  için, h içbir toplumsal güce dayanm ıyor. 
Fakat, her şeye rağmen, böyle b i r  toplumu gerçekleştirmeye yetenekli b ir  
güc vard ı r, bu da, "hür» düşünceli aydın lard ı r. Bu «hür» düşünceli sosyal 
tabaka, «teknoloj i k  toplum»un ayırıcı meka nizmasının çarkları a rasına 
d üşmemiştir. 

Birleş ik Amerika'daki Sosyal Bi l im ler Inceleme Konseyi veya Rokfeller 
Fon'u g ib i  türlü enstitülerin yard ımiyle yönetici s ınıf ta rafından geniş 
ölçüde yayg ın laştırı lan bu görüşleri Marksist bir  tah l i lden geçirdiğ imiz 
zaman, gerçek amaçları ortaya çıkarabi l i riz. Alabi ldiğine gerici olan bu 
teoriler, sosyalizmi de kapita l izmle bir  çuvala koymakta ve sosyal ist top
lumu da, kapitalizmde olduğu g ibi kişisel özgürlükleri sağlamıyor d iyerek 
«insani leştirmek» iddiasındad ı riar. Sınıflarüstü bir  «hümanizm»in maskesi 
a lt ında, bel i rli bir biçimi bulunmayan, karman çorman (eklenti k) bir top
lumun kurulmasın ı  teklif ediyorlar. Böylece, toplumsal  gelişme perspektif
leri ve kendisini  kurtarmak suretiyle bütün toplumu da kurtaracak olan 
işçi sınıf ının kesin rolü de inkôr edil iyor. 

«Sanayi toplumu» ideologlarının, "hür ayd ın ları» sosya list toplumu «i nsa 
n i leştirme» ödevin i  üzerine olabi lecek yetenekte bir  güc olara k  i leri sür
meleri de bu teori lerin gerici l i k  ve anti-sosya l ist l iğini  ortaya koyuyor. 
Onların as ı l  a macı, sosya l ist ü lkelerdeki işçi s ınıf a rasında bi le hôlô bazı 
u nsurla rını korumuş olan küçük burjuva ruhunu harekete geçirmektir. 
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Böyle unsurların varlığı, burjuva propagandistlerin in  ve zaman ımızda 
anti-komünizm stratejis ini  hazırlamakta olanla rı n  etkileri için elverişli b i r  
zemindir. Esasen onlar, ideoloj i k  baltalama ve gerek sosyalist ülkelerde, 
gerekse sosyal ist olmayan memleketlerde işçi sınıfını içerden çökertmek 
için elveriş l i her koşuldan faydalanmaya ça l ışmaktadıriar. 

Bazı sonuçlar 

Buraya kadar söylenenlerden şu sonucu çıkarmak mümkündür :  proletar
yanın gerek ulusal ,  gerekse u luslararası s ın ıf  mücadelesinde ideoloji 
cephesin in önemi g itgide büyümektedir. Emperyalist burjuvazinin,  ekonomi 
ve politika olanlarında sınıf çatışmalarının şiddetlenmesinden doğacak 
tehlikeyi sezmesi, sömürücüleri, işçi s ın ıfını ideoloj i k  bakımdon silôhsız
landırma çaba la rı na yöneltmiştir. Günümüzde gericilerin bellibaşlı a maç
larından bi ri, savaşan yığınları n  bil i ncine etkide bulunmakt ı r. Burjuvazi, 
y ığı nsal propaganda a raçla rı, proletaryayı ekonomik yoldan kendi yanına 
çekme, dolaylı kontrol metotları gibi çeşitli yollara başvuruyor. Işçi ler, 
üniversite öğrencileri, aydınlar, köy emekçileri, kısacası, bütün sınıflar, 
tabakalar ve g rupla r, tekelci kapital in yukarıda bel i rttiğimiz politik doğ
rultusunu uygulamakla görevli olan bütün organizasyonların d ikkati alt ın
dadırIar. 

Fakat, işçi sın ıfı içinde oportünizmi geliştirme yönünde burjuvazinin 
sarfettiğ i  çabalar büyük engellerle karşı laşıyor. En büyük engel, sosyal ist 
sistemin, bütün güçlüklere rağmen başariyle, zaferlerle gelişmekte olma
sıdır. Sosya lizmin çeşitli alan larda elde ettiği başarı lar, sosyalist sistemi 
temellinden çökertmek iç in sarfedilen bütün çabaları suya düşürüyor. Diğer 
büyük bir engel de, kapital izmin objektif karakterid i r. Kapitalizm, kendine 
özgü çelişki lerden kurtulamamakta ve bu yüzden de, sosyal bunal ımların  
gelişmesi iç in  elveriş l i  bir zemin  o lmaya devam etmektedir. 

Proletarya a rasında bel i rgin, derin ve sürekli s ın ıf bil incini geliştirmek 
i çin  çalışan komünist partilerin in sistemli gayretleri sayesinde, bu objektif 
faktörler, y ığ ın ların  politik tutumlarını a ktifleşti ren bire r  güc hal in i  almak
tadır. Komünist Parti lerin in  bu ça lışma ları i le, zamanımızdaki emperyalist 
burjuvazi, artık, gerici emellerini gerçekleştirerniyecek duruma gelmiştir. 
Bundan başka, barış, demokrasi ve sosyalizm uğrunda savaşan güclerin 
emperyalist burjuvazi etrafındaki çemberi g itgide daralmaktadır. 

Oportünizmin şu veya bu çeşididinin spesifik karakteri ne olursa olsun, 
ona karşı mücadele olanaca önemini korumaktadır. Leni n' in bel i rttiği 
gibi, oportün izme karşı «her yönden, kesin ve a mansız b i r  mücadele yürü· 
tülmedikçe, ne emperyalizme karşı savaşın, ne Marksizm i çin  mücadelenin 
ve ne de sosya list işçi hareketi uğrunda savaşın sözü bi le edilemez.» Bu 
son derecede kesin hüküm mHimi mil imine  doğrudur, geçmişin ve zama· 
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nımızın tarihsel tecrübelerine d ayanmaktad ı r. Burjuva etkisi nin konkre bir 
ifadesi olan oportünist eği l im ler, - hangi aşamada ve hangi olgun luk 
derecesinde bulunursa bulunsun - devrim sürecin i  engel leyen oportü
nizmle savaşın en enerj i k  dayanağı, h içbir zaman yolundan dönmeyen 
proletarya çevreleridir. Bu gerçeği belirtmek, sekterce yanl ış l ık lardan ka
çınmak için, hem de işçi s ın ıf ın ın geniş tabaka ları a rasında sınıf bi l incini 
gel iştirerek, oportünistlerin her çeşidini  güven ve i nançla açıklamak bakı
m ından son derecede önemlidir. 

470 

TÜSTAV



Kitaplar ve dergiler 

Sovyet komutanları anlatıyor 

Yıllar geçiyor . . •  Avrupa'nın harp yüzünden allak bullak olmuş toprak
larinda, yıllar ytfı özlemle beklenen barışın nihayet sağlandığı 1 945 ytflnln 
o unutulmaz Mayıs günleri üzerinden, bir yıl sonra çeyrek yüzyıl geçmiş 
olacakttr. Altı ytf süren a{jlr savaş sonucunda Hitler Almanyası yıkılmış, 
insanltk faşizmin pençesinden kurtulmuştu. 

O günden bu yana tarihte köklü değişmeler olmuş, dünyamn politik 
haritasında sosyalist ülkelerin sayısı artmıştır. Fakat, Ikinci Dünya Savaşı 
olaylarina karşı duyulan ilgi yine de büyüktür. Bu olaylarla ilgili kitaplar 
yüksek tiraj/arla basılmakta ve büyük bir ilgiyle okunmaktadır. Bu da 
1 939-1945 ytllarl arasında devam eden harbe milyonlarca insamn kattı
masından ve bu harbin bütün kıtalar halkları için ölüm kaltm davası 
olmasından ileri gelmektedir. Dte yandan, bugün hayata attfmış, fakat 
harp görmemiş yeni kuşak, Ikinci Dünya Savaşı hakkında doğru bilgileri 
ancak o ytflarl yansıtan kitaplardan edinebilir. Ayrıca, önemli bir gerçek 
de şudur ki, Dünya Savaşının sonuçları günümüzün en canaltcı politik ve 
ekonomik problemlerinin çözümünde hô/ô etkiler yapmaktadır. 

Tabiidir ki, okuyucular o çetin günlere ait olayların üzerinde etrafltca 
durduktan sonra, kafalarim kurcalayan şu sorulara doğru cevap aramak
tadrrlar: 61 ülkeyi saran ve dünya nüfusunun yüzde BO 'ini kapsayan Ikinci 
Dünya Savaşı nasıl ve niçin pat/ak verdi? 50 milyon insamn ölümünden ve 
tasavvur edilemiyecek ölçüde büyük kayıplardan kim suçludur? Gelecekte 
böyle bir kanıt faciamn tekrarlanmasını önlemek için neler yaptfmaltdır? 

Bütün bunlar hiç de ya bana attfacak sorular değildir. Çünkü, bugün 
dünya halklarım gerçekten de telôşa düşürecek ve huzursuzluklarım artt
racak sebepler pek çoktur. Birleşik Amerika, Batı Almanya ve diğer emper
yalist devlet/er, militarizmi geliştirmekte, intikamctfık yolunda yürümekte
dirIer. Bu yol ise, tarihin de açıkça ispat/adığı gibi, insanltğı eninde 
sonunda harbe sürükleyebilir. Emperyalist ülkelerdeki yönetici çevrelerin 
davramşlarlnda, izledikleri iç ve dış politikada göze çarpan birçok unsur
lar, silôhlanma yarlşım alevlendirmek, saldırgan askeri bloklar kurmak, 
dünyanın çeşitli bölgelerinde harpler çıkarmak, anti-komünizm ve anti
sovyetizm propagandası yaygaraslnl körüklemek, demokratik güc/ere karşı 
baskıyı artırmak gibi tutumlar, Ikinci Dünya Savaşı hazırltkıarım andır
maktır. 
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Bugün insanltk üçüncü dünya savaşının her an patlak vermesi tehlike
siyle karşı karşıyadır. Bu tehlike gittikçe artmakta ve harpten sonraki 
dönemin korkunç bir kabusu haline gelmektedir. Fakat halk yığınları her 
zaman harbe karşıdırlar ve bu tehlikeyle mücadele edebilmek için, harp
lerin karakterini, kimler tarafından hazırlandığını ve nasıl patlak verdiğini 
iyice öğrenmek istemektedirler. 

Insanları yakından ilgilendiren bu soruların cevapları, Ikinci Dünya 
Savaşına ait belgeleri ve materyalleri inceliyen tarihçilerin hazırladıkları 
monografilerde, harbe doğrudan doğruya ve aktif olarak katılanların anı 
ve belgelerinde bulunabilir. Haklı olarak denilebjfjnir ki, hatıra yazar
larının dışında, geçen harbin tam değerde bir tarihini yaratmak mümkün 
değildir. Çünkü harp çok yönlü bir olaydır. Silahlı savaş geniş alanları ve 
mesafeleri kapsamakta ve bu savaşa hesapsız insan yığınları katılmakta
dır. Bunun için askeri olayların karmaşıklığını ve dinamizmini bütün ayrın
tılarıyla hiçbir dokümanter materyalin yansıtamıyacağı muhakkaktır. Zira 
çok defalar, önemli direktifler, talimat ve emirler ya ağızdan, ya da tel
sizle, telefonla ve diğer teknik araçlarla verilmiştir. 

Ikinci Dünya Savaşına dair hatıralar birçok memlekette yayınlanmıştır. 
Politikacılar, diplomatlar, gazetecilei ve daha birçok meslek ve görev 
s ahipleri harple ilgili anılarını yazmışlardır. Fakat, bütün bunlar arasında 
en değerli ve önemli hatıralar, tabiidir ki, erinden mareşaline kadar bizzat 
harbe katılan ordu mensuplarının yazdıklarıd". 

Sovyetler Birliğinde hatıra literatürü yaygın bir hal almıştır. Ve bugün 
okuyucular arasında büyük bir rağbet bulmaktadır. Hemen söyliyelim ki, 
merkezi ve mahafli yayın evleri şimdiye kadar 600'den fazla askeri hatıra 
kitapları yayınlamışlardır.(l) 

Sovyet askeri hatıra literatürü Batı okuyucularının da dikkatini çekmek
tedir. ıtalya ve Fransa'da birçok Sovyet komutanlarının hatıralarının da 
alındığı «Ikinci Dünya Harbinde Sovyetler Birliği» adlı bir kitap bastfmıştır. 
Mareşal V. I. Çuykof'un hatıraları Ingilizçeye çevrilerek ABD 'de basılmış, 
Fransa'da ise Mareşal l. S. Konef'in hatıraları yayınlanmıştır. 

Manga ve fakım gibi en küçük birliklerin saflarında doğrudan doğruya 
düşmana karşı hücuma geçen, savaşın en çetin anlarında komuta veya 

(1) 1 941-1945 yı l ları a rası nda devam eden Büyük Anayurt Harbini an la
tan birçok Sovyet yazarı vardır. Bunlar arasında, Sovyet er i  V. T.  Davidof'un 
"Cephe defteri» ;  kadın pilot P. M. Çeçneva'n ı n  «Uçaklar haval,anıyor»; 
tabur komutanı S. A. Neustroef'i n  «Rayştag yolu» adl ı  hatıra ları, siyasi 
komiser ı .  ı .  Azarof'un "Çarpışan Odesa», A. G. Ritof'un «Beşinci okyanusun 
şövalyeleri>., genera l lerden K. F. Telegin' in «Moskovayı vermedik .. , A. ı. Ro
dimtsef' in «Son s ın ı rda», S. ı. Şçemenko'nun «Harp içinde Genelkurmay», 
mareşalierden ı. S. Konev'in «1 945 yıl ı» A. A. Greçko'nun «Kafkasya savaşı», 
K. A. Meretskof'un «Halkın hizmetinde», K. K. Rokosovski'nin «Askerin boyun 
borcu», A. ı. Eremenko'nun «Harp başlangıcında» adl ı  anı kitapları önemli 
bir y'er a lmaktadı r. 
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güzetleme yerlerinde görevini yapan, düşmamn cephegerisinde veya savaş 
uçağı ile havada çarpışan, ya da hücumdan önce maym tarlalarmda 
geçit/er hazırllyan, orduya cephane, yiyecek ve giyecek sağlayan, köprü
ler kuran, keşfe giden nice er ve komutanlar tarafmdan yazılan bu eser
lerde harp çeşitli yönleriyle yansıtılmaktadır. 

Görüldüğü gibi, bu kitaplar, geçmişteki korkunç olaylara katılmış birçok 
kimsenin görgü ve yaşantı/arlndan ediniimiş izlenim/erdir. Bun/ar, harp 
olaylarım kendi askeri ihtisaslarlmn ve taşıdıkları sorumluluklarm özellik
leri açısmdan değerlendirmişlerdir. Bundan ötürü de, harp ylllarlnm olay
ları bütün yönleriyle yansıtıimış, böylece bu hatlra kitapları tam anlamıyla 
halk kahramanlığmın destani belgeleri değerini kazanmıştır. 

Bu belgelerde geçen harbe katılanların hepsinin amlarl paha biçilmez 
bir değer taşımaktadır. Fakat, okuyucuları en çok ilgilendiren, harp yıl/a
rında faşist sürülerine karşı silahlı savaşa önderlik eden en büyük komu
tanların yazdıkları hatlralardır. Bu ilgi de rasgele değildir. Çünkü, zengin 
hayat tecrübesine sahip olan bu gibi kimselerin eserlerinde, askeri harekat 
büyük bir mesleki ustalıkla yansıtılmış ve sözün tam anlamıyle en yetkili 
birçok kişi tarafmdan aydmlatılmıştlr. 

Bugüne kadar yayınlanan hattra kitaplarımn, hatta bunlardan birkıs
mmm muhtevasmı bile böyle bir yazı çerçevesi içersinde belirtmek her
halde mümkün değildir. Bunun için, biz bu yazımızda yalmz Büyük Anayurt 
Harbi'nin (194 1 -1945) en önemli olaylarmı ve yönlerini aydmlatan sorun
lar üzerinde duracağız. 

Ilkönce şu problemleri ele alalım :  Sovyet/er Bidiği'nin savunma hazır
lıkları, Silôhll Kuvvetleri'nin kuruluşu, Büyük Anayurt Harbinin başla
ması . . .  Amlarim kaleme alanların büyük bir kısmı, bu problemlerin, özel
likle harbin ilk günlerindeki durumun ve düşmamn {ıni saldlrlSlnm gerçeğe 
sadakatla yansıtılmasım büyük bir ödev saymaktadiriar. Harbin daha ilk 
günlerindeki çarpışmalara doğrudan doğruya katılanlar, ansızın saldıran 
düşmana karşı girişilen savaşm bütün ağlrllğmı ve karmaşıkllğmı açıkla
makta ve Sovyet ordusunun yiğitliğini, direnme gücünü birçok delil/ere 
dayanarak göstermektedider. Amlarim yazanlar, gözden kaçırtlan, fakat 
yapılması mümkün olan ve hatta daha iyi yapılması gereken bazı husus
ları da açıkça anlatmakta, yüksek askeri yönetiminin kusudarına ve bazı 
komutanların yanlış tutumlarma da değinmektedirler. Orneğin Sovyet 
Mareşali R. R. Rokosovski, harbin daha ilk haftalarındaki çarpışmaları in
celedikten sonra şu sonuca vanyor: «Smırboyu çarpışmalarim biz kaybet
mişizdir ... Bununla beraber, Rokosovski şuna da işaret ediyor: Artık harbin 
yakın bir zamanda lehimize döneceği de beklenemez; bu pratik bakımdan 
da reel değildir. «Şimdi darmadağımk cepheye parça buçuk kuvvetler 
göndermekle düşman durdurulamaz. Bu, ancak cephemizin, düşmanın 
güc/ü kuvvetlerine karşı mukavemet gösterme yeteneğine sahip olmakla 
kalmayıp, gereğinde onun savaş mekanizmasma ezici darbeyi de indire
bilecek askeri bidikler sevketmek suretiyle mümkündür. Ilk plandaki ödevi-

473 

TÜSTAV



miz, düşmanın ilerlemesine engel olmak, onu durdurmaktır. Bu da mem/e
ketimiz için ölüm kalim mese/esidir». 

Rokosovski, harbin zincirleme olaylarını, yüksek komutanliğın karar ve 
direktiflerini, harbin daha ilk döneminde savaşa kattlan memleket/erin 
silôhli m ücadelesinin sonuçlarını, işte böyle, tamamiyle mesleki açıdan ele 
almaktadır. Temmuz sonuna doğru Sovyet-Alman cephesinin merkez kesi
minde meydana ge/en durumu da kendi tecrübesine dayanarak şöyle izah 
etmektedir; "Smolensk bölgesindeki durum yalnız bizim için değil, düşman 
için de gittikçe ağırlaşıyordu. Almanların hezimete uğrayacak/arı daha 
Smolensk çarpışmasından belli olur gibiydi. Olayların gelişmesine bakı
lırsa, düşmanın "yıldırım harbi» plônı suya düşmeye başlamıştı. Zaten bu 
plôn harbin daha başlangıcında if/ôsa yüztutmuş bulunuyordu». 

Bu durumun faşist Almanya'da nastl nitelendirildiğini, resmi radyo yayın
larından ve basın sayfalarından değil, bizzat faşist ordularına komuta 
eden yüksek rütbeli general/erden öğreniyoruz. Hitlerci generaller harp 
sanatını oldukça iyi bildikleri için Göbels propagandasının etkisi altında 
kalmış değillerdi. Sovyetler Birliği'ne karşı başlatılan harbin daha ikinci 
ayında Alman Kara Kuvvetleri Kurmay Başkant General Halder hôtıra 
defterine şunları yazmıştır; "Düşman "Merkez» Orduları Grubu cephesinde 
"Nevel» çemberini yarmaya muvavfak oldu . . .  Bugü genellikle "Merkez» 
Orduları Grubu Cephesinin hemen hemen her kesiminde durum birden 
bire gerginleşti . . .  Smolensk cephesinin Kuzey ve Güney kesiminde yeni
den taarruza geçen düşman azimli ve enerjik hücumlar yapmaktadır. Bir
liklerimizin yürüttüğü çarpışmaların amansızfığı, Batıdan cepheye doğru 
hareket eden piyade kıtalarının gecikmesi, genellikle bütün ilerleme işle
rinin yavaşlaması, harbin başlangıcından beri uzun seferler yapan ve son 
zamanlardaki çatışmalarla büyük ölçüde kayıplar veren ordularımızın 
yıpranması gibi hususlar, hattô yüksek rütbeli komutanlar arasında bile 
belirli ölçüde hayôl kırıklığı yaratmıştır. Bu hayôl kmklığının özellikle Kara 
Kuvvetleri Başkomutanının morali üzerinde olumsuz etkiler yaptığı görül
müştür». 

1 94 1  ytlının 20 Nisan'ında "böyle bir karamsarlığa kapılmanın» yersiz 
olduğunu s öyleyen Hitler, 1 1  Ağustos'da fikrini değiştirmek zorunda kalmış 
ve kendi görüşünü şu şekilde kesinlikle belirtmiştir: "Genel durum ve 
koşul/ar, Rusya'nın çapının ve gücünün tarafımızdan küçümsenmiş oldu
ğunu . . .  gittikçe daha açık-seçik gösteriyor. Bu, ekonomik durum ve örgüt 
bakımından da, ulaştırma araçları ve imkônları bakımından da, hele doğ
rudan doğruya askeri yönden de böyle görünüyor . . .  " 

Sovyet Mareşali K. A. Meretskof şunları alatıyor: ,,0 ağır günlerimizde, 
her birimiz, düşmana karşı yürütülen savaşın daha çabuk lehimize dön
mesi için çalişıyorduk. Fakat, söylemesi ne kadar ağır olursa olsun, itiraf 
etmek gerekir ki, bu satırları yazan da dahil, hepimiz hatalar da yapıyor
duk. Bazılarımız çok defa şu veya bu tedbirin vaktinde alınması için 
Yüksek Komutanliğa gereken ciddiyetle başvurmuyorduk. Fakat biz, eninde 
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sonunda zaferi elde edeceğimize, Sovyetler ülkesinin büyük ve hakli dava
Sının üstün geleceğine yürekten inamyorduk. Işte bu inançla savaşa atılı
yorduk; zafere inancımız bize yeni yeni kuvO'et/er veriyor ve bizi kahra
manlik destanları yaratmaya yöneltiyordu ... 

Geçen harple ilgili bir olayın veya problemin önemi ne derece büyükse, 
bunların üzerinde duran hatITa yazarlarının sayısı da o kadar çoktur. Mos
kova, Stalingrat, Kurks çarpışmaları gibi büyük olaylarda, Ukrayna'mn ve 
Belorusya'nln kurtuluşu uğrundaki savaşlarda, Avrupa halklarımn faşizm 
esaretinden kurtuluşu hedef edinen büyük harekatta ve nihayet zafer/e 
sonuç/anan tarihsel Berlin muharebesinde Sovyet ordu/arın in gösterdiği 
büyük kahramanliğı, elbette askeri hatıra yazarları en iyi şekilde yansıta
bilir/erdi. 

Ikinci Dünya Savaşı yıllarımn büyük olaylarından biri de Moskova çar
pışmasıdır. Bu çarpışma büyük mesafeli bir alan üzerinde olmuş ve hemen 
hemen 6 ay devam etmiştir. Hitlerin stratejik planlarında, Moskova'nın ele 
geçirilmesine büyük önem veriliyordu. Bu planlarda, «yıldırım harbi .. nin 
sona erdirilmesi sorununun çözümü, Moskova'nın e/e geçirilmesine bağ
lantyordu. Moskova büyük bir mıknatıs gibi, düşman kuvvetlerini kendi 
üzerine çekiyordu. Orgeneral K/üge, bu konuyla ilgili olarak şöyle diyordu: 
«Moskova'ya indirilecek son darbeyle, Sovyet sistemini canevinden vurmuş 
olacağız ... 

Düşmamn niyet ve amaçlarım önceden kestiren Başkomutanlık Karar
gahı, Sovyetler Birliği başkenti, memleketin politik ve ekonomik merkezi 
olan Moskova'mn savunulması için büyük hazırlıklar yapıyor, ana kuvvet
lerini burada topluyordu. Sovyet komutanları, Moskova çarpışma/ariyle 
ilgili amlarında, o çetin savaşın karmaşık tab/os unu başariyle çizmekte, 
Moskova'mn savunulması uğrunda Komünist Partisi'nin ve bütün sovyet 
halkının gösterdik/eri çaba/arı dile getirmektedirler. 

Son zamanlarda, Batıda, eski Hitler'ci generaller . tarafından yazılmış 
birçok hatITa kitapları yayınlanmaktadır. Bu kitaplarda Almanlarin, Mos
kova çarpışmasında ugradıkları hezimetin nedenlerinin izahına büyük bir 
yer verilmektedir. Bu generaller tarihsel olayları tahrU ederek ve yanlış 
göstererek, uğramış oldukları hezimetin nedenlerini, kah taşıt vasıtala
rımn ve savaş araçlarımn içinden çıkılmaz bir çamura batmasına, kah 
beklenilmedik soğukların bastITmaslna, kah da bu kesimdeki Sovyet kuv
vetlerinin sayıca Almanların bu çarpışmada kullandıkları kuvvetlerden 20 
kat üstün oluşuna bağlanmaktadlTlar. Sovyet komutanları ise, yayınladık
ları kitap/arda bu gibi iddiaların asılsızliğım delillerle ispat etmekte, 
Hitler ordularının Moskova çarpışmalarında bozguna uğramalarınln sos
yal, ekonomik, politik ve askeri nedenlerini açıkça ortaya koymakta, Sovyet 
ordularının kahramanlığım, sovyet askeri doktrininin üstünlüğünü ikna 
edici bir şekilde göstermektedir/er. 

Ra/kın haklı olarak dediği gibi «dağın büyüklüğü ondan uzak/aştıkça 
daha iyi görünür ... Biz bugün, üzerinden 25 yı/dan fazla bir zaman geçmiş 
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bulunan Stalingrat muharebelerinin Sovyet Ordusunun faşizme karşı 
elde ettiği nihai zafer için ne muazzam bir önem taşıdığını daha iyi gör
mekteyiz. 

Söz konusu anılarda, bu destani savaş, düşmanın esas kuvvetlerini Volga 
ve Don vadileri arasında kuşatma hedefini güden harekat planının Baş
komutanltk Karargahı, Genel Kurmay ve Cephe Askeri Şuralan tarafIn
dan gecegündüz ça"şılarak ve en küçük inceliklerini de kapsamak üzere 
nasıl hawlandığlna varıncaya kadar bütün ayrlntdariyle anlatılmaktadır. 
Sovyet Mareşalierinden A. M. Vasilevski ve G. K. lukol'un hak" olarak be
lirttikleri gibi, böyle büyük çapta bir planın hawlanması, ancak Baş
komutanltk Karargahı ile Gene/ Kurmayın güçbirliği ve işbirliği yapma/a
riyle mümkündür. 

Sovyet hatıra yazar/art, eserlerinde, şimdiye kadar basında çıkmamış 
dokümanlara da yer vermekle, anlattıklann adaha büyük ikna gücü kazan
dırmaktadırlar. Orneğin Stalingrad'a doğru Güney-Batı cephesindeki or
dulanmlZln 19 Kasımda, Don Cephesindeki ordulanmlZln ise 24 saat sonra 
karşı taarruza geçtikleri bilinen bir gerçektir. Acaba bu neden ileri gel· 
miştir? Mareşal G. K. lukol'un açıklamasına göre, Güney-Batt Cephesi 
ordulannın önünde, nispeten büyük bir mesafe aşarak Don nehrini zorla· 
mak gibi karmaşık ödevler vardı. Burada, G. K. lukof, aynca Stalin'den 
aldığı bir telgrafa da işaret ediyor. Bu telgrafta Stalin şu talimatı ver
mektedir: .. Feodorof ve Ivanot'un (General Vatutin ve General Eremen
ko'dan bahsediliyor - P. 1.) göç gününü (taarruza geçme gününü - P. L.) 
kendi takdirinize göre tayin edebilirsiniz. Bunlardan birinin bir veya iki 
gün önce, ya da daha sonra göçe başlaması hakkında bir fikriniz olursa, 
bu hususta da durumu kendi takdirinize göre tayin etmekte serbestsiniz'" 

Harbe bizzat katılmış olanlar tarafından açıklanan bu gibi dokümanlara 
sık sık raslamaktayız. Hatıra kitaplannda, anlatılanların böyle doküman
larla takviye edilmesi, tarihsel gerçekleri daha doğru ve daha iyi anlama· 
mıza yardım etmektedir. Stalingrat zaferine gelince, gerçek odur ki, çok 
büyük bir uluslararası önem taşıyan bu zafer, Sovyet askerlerinin savaş 
ruhunu yükseltmiş, Sovyet halkının ve diğer halklaTın düşman üzerinde 
mutlaka zafer sağlanacağına inançlannı artırmıştır. Ote yandan Hitler· 
cilerin esareti altında bulunan barışsever Avrupa halklaTInın Alman faşist 
işgalci/erine karşı yürüttükleri kurtuluş savaş/anna yeni bir hız kazan
dlfmıştlf. 

Hitler, Sta/ingrat muharebelerinde General Paulos ordularının uğradığı 
hezimeti duyunca Genel Kurmay Başkanı leitler'e şunlaTl söylemiştir: 
.. Paulos'un teslim olmasından sonra askerlerin savaşa devam etmeleri 
beklenemez. Şimdi ancak şunu söyliyebilirim ki, Doğudaki' harbin ileri 
harekatla sonuçlanmasına artık hiçbir imkan kalmamıştif. Bunu açıkça 
görmemiz lazımd"". 

Sovyet askeri hatlfa literatüründe, meşhur Kursk çarpışmasmdan sonra 
Sovyet Silahlı Kuvvetlerinin 1944 ve 1945 ydlaTlnda giriştiği en büyük taar-
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ruzlar bütün ayrıntılanyle yansıtılmıştu. Sovyet Mareşali /. S. Konet'in 
«1945 yılı" adlı hatıra kitabı, Büyük Anayurt Harbinin son dönemine ait 
olaylan kapsamaktadır. Konet, bu kitabında, o zamanlar başında bulun
duğu Birinci Ukrayna Cephesrnin, Visla-Oder, Aşağı ve Yukan Silezya, 
Berlin ve Prdg harekatında oynadığı büyük rolü anlatmaktadır. Bu cephe
nin, toplam olarak 1 milyon 200 bin asker mevcuduna, 1 5- 1 7  bin kadar 
ağır top ve havantopuna, 2,200-3,300 tanka ve seyyartoplara, 2,500-3,300 
uçağa v.s. savaş aracına sahip olduğunu gözönünde tutarsak, Sovyet Or
dulannın ne muazzam bir vurucu kuvvet teşkil ettiği kolayca anlaşılır. 
Sovyet Ordulan işte böyle bir vurucu kuvvetle düşmanı çökertmiştir. 

Mareşal Konet, Sovyet harp sanatının, çözümleyici hedefleri isabetle 
tespit etmek, indirilecek darbenin yönünü ustaca seçmek, hareketi sistemli 
olarak yürütmeyi becermek gibi, Hitler Almanya'sının harp makinesinden 
kat kat üstün olduğunu ıspatlayan Şovyet askeri ekolüne özgü en karak
teristik niteliklerini el/e tutulur şekilde belirtmeyi başarmıştır. 

Tanınmış Sovyet komutanlatı tarafından yazılan ve son yıl/arda büyük 
tirajlarla yayınlanan hatıra kitaplan arasında S. M. Şçemenko'nun «Harp 
Içinde Genelkurmay" adlı eseri de çok ilginçtir. Bu da boşuna deği/diri 
çünkü Orgeneral S. M. Şçemenko harp yıl/arında Genelkurmayda yönetici 
görevler almış, büyük çephelerde olay/ann gidişini yakından izlemiş, birçok 
hareketin hazırlanmasında rol almış, Başkomutanllk Genel karargahında 
olağanüstü önemli birçok ödevlerin çözümüne doğrudan doğruya katıl
mıştır. Bunun içindir ki, Orgeneral Şçemenko, hatıralannda Genel Kurmay 
ve Başkomutanhk Karargahındaki gergin havayı, çalışma yöntemlerini, 
bütün aynntılariyle yansıtabi/miştir. Kitabından şunlan okumaktayız: «Baş
komutaniık Karargahı ve onun çalışma organı olan Genel kurmay, gerek 
askeri operasyonlann pıanlaştmlması ve harekatın uygulanması işlerini 
gayet sıkı tutuyor, yedek kuvvetleri her an emre hazır bulunduruyor, uçsuz 
bucaksız harp alanı üzerindeki harekatın gelişmesini titizlikle takip ediyor
lardı. Cephede veya ordularda hiçbir değişim onların gÖilünden ve dik
katinden kaçmıyordu. Cephedeki birliklerle Genel Kurmay arasındaki 
organik bağlantı bir an bi/e kesi/miyordu. Başkomutanlık Karargahı ve 
Genel Kurmay temsilcileri hareket halindeki ordunun daima en çözüm
leyici kesinlerinde hazır bulunuyor, Başkumandanın verdiği emir ve direk
tif/erin yerine getirilmesini denetliyor, savaşlann gidişiyle ilgili teklifler 
yapıyorlardı." 

S. M. Şçemenko'nun kitabının, elbette, bütün sorunları kapsadığı söyle
nemez. Fakat bu kitapta, öyle sorunlara değinilmektedir ki, bunlar şimdiye 
kadar hiç kimse taratından bu derecede aydınlatılmamıştır. Şçemenko'nun 
hatıraları işte bundan ötürü okuyuculann dikkatini çekmektedir. Esasen, 
bu kitabın değeri, S. M. Şçemenko'nun anılan arasına bol bol katfiğı bil
gin ve verilerin yeniliğinde ve bunları edebi biçimde sunmasındad". 

Sovyet Mareşali G. K. lukol'un kitabı da hat"a literatürü arasında önemli 
bir yer almaktadır. Bu eserde, şimdiye kadar hiç yayınlanmamış belgeler 
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yer almakta, Sovyet Silahlı Kuvvetlerinin giriştiği savaş eylemlerinin örgüt
lenmesi ve yönetimi gibi çok önemli prensip meseleler üzerinde Y. V. Sta
lin'le yapılan konuşmalar hakkında ilginç bilgiler verilmekte, taarruz veya 
savunma dönemleri gibi askeri kampanyaların ve en önem/i askeri ope
rasyonlann tosan ve planlaştmlması üzerindeki yaratıcı çalışmalar süreci 
yansıtı/maktadır. Okuyucu, stratejik operasyon/an planlama işinin, Genel 
Karargahın, Genel Kurmay'ını cephe komutan/an ve kurmay başkanlarının 
kollektif olarak yürüttük/eri yaratıcı bir süreç olduğuna kesinlikle kanaat 
getirmektedir. 

lukof'un hatıralarında açıkça belirtilen bu sürecin, harekat cephe/erinin 
karşılaştığı stratejik ödevlerin zamanında yerine getirilmesi uğrunda yük
sek parti ve devlet organlarının politik çalışmaları ve örgütleme işleri gibi 

önemli yönleri de dikkati çekmektedir. Bu kitapta, sildhlı savaşın yürütül
mesiyle ilgili şu veya bu meselenin çözümü için Yüksek Komutanlıkta yapı
lan toplantılar hakkındaki bilgilere de geniş bir yer verilmiştir. 

Polonya ve Çekoslovakya'oın kurtarılması, Berfin'e girme harekôtı ' gibi 
harbin son dönemine hasrediimiş sayfalar elbette okuyucuda büyük bir 
ilgi uyandıracaktır. Zira lukol'un .. Anılar ve düşünceler» adlı eseri, Sovyet 
Orduları tarafından gerçekleştirilen Berlin harekôtlnln önemini küçüitmeye 
çalışan burjuva tarihçileri ve gazetecilerinin iddialaf/nı ikna edici bir 
biçimde y·alanlamaktadır. Nitekim Amerikan tarihçisi M. Florinski'nin, hiç 
sıkı/madan, Amerika ve Ingiltere hükümetlerinin olumlu davranış/arı saye
sinde Sovyet Ordularının Prag'a ve Berlin'e girebildiklerini iddia edecek 

kadar garabete düştüğü bilinmektedir. 
G. K. lukof, harpten sonra A/manya'nın yönetimi için kurulan Avrupa 

Kontro/ Konseyi'nin çalışma/af/nı da an/atmakta, harbin ağır sonuç/aflnı 
bir an evvel gidermek, Alman halkının hayatına yeniden düzen vermek, 
yiyecek ve diğer gerek/i madde/eri sağlamak, ekonomiyi yeni baştan ka/
kındırmak ve Alman ha/kının tüm hayattnı yeni, demokratik temel/er üze
rinde yeniden kurmak için Sovyet Hükümetinin ve A/manya'da bulunan 
Sovyet askerinin gösterdik/eri büyük yardımlardan bahsetmektedir. Pots
dam Konferansının çalışma/afl ve verdiği kararlar, Batı dev/etlerinin son
radan açıktan açığa gösterdikleri müsamaha ve destekle yeniden baş 
kaldıran Alman militarizmi sorunları da bu eserde esaslı olarak ele alı n 

mıştır. lukof'un şu sözleri, pusuda b e  k/eye n bütün sa/dırganlar için kesin 
bir ihtar niteliğindedir: .. Alman emperyalizmi, dünyanın ilk sosyalist ülkesi 
olan Sovyet/er Birliği'ni yoketmeyi ve birçok ülke/er halklarını da esaret 
altına almayı başlıca amaç edinmişti. Hitlercilerin, ilkin Sovyet/er Birliği'ni 
hakladıktan sonra, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının kaderini 
kendilerine göre yazıp çizdikleri be/geler, direktifler ve harita/ar tarih 
raflarında artık yaprak yaprak sararmıştır. Fakat, bu sararmış belgeleri 
tekrar tekrar incelediğimiz zaman, Sovyetler Birliği Anayurt Harbinin ne 
derece büyük önem taşıdığını, dünya hakları üzerinde egemenlik iddiala
rını ne/ere mal olabileceğini açıkça görebiliriz.» 
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Ani/aflm kaleme alanlar, bütün tarih boyunca en çetin ve en dehşetli 
harplerden biri olan ikinci Dünya Savaşında, Komünist Partisinin yönetimi 

. altında Sovyet halklaflnın kazandığı parlak başaflları, Sovyet Sildhll Kuv
vetlerinin gösterdiği büyük vatanseveriik ve enternasyonalci kahramanliğin 
anlamım belirterek, cephe arkadaşlarım n destanlara yaraş/( yiğitliklerini 
tasvir ederek, Sovyet si/ahlnln üstün şan ve şerefine işaret etmekte, Sosyo
list vatamn savunulması m en kutsal bir ödev bilen Sovyet insanlaf/mn 
zengin geleneklerini yeni kuşaklara aktarmaktadır/ar. 

Sovyet askeri hdtlfa literatürü, ideolojik mücadelenin önemli bir aracı
dır. Askeri amlar, Ikinci Dünya Harbinin tarihini her vesileyle tahrif etmeye 
yeltenen ve insanlığın faşizm üzerinde sağladığı zafere Sovyet halkım n 
büyük katkısım küçüitmeye çalışan burjuva sahtekdrlara Idyik olduklart 
cevobln verilmesine yardım etmektedir. Bu tür eserlerde, ülkesinin bağım
sızlığını savunan, Avrupa halklarımn faşizm vebaslndan kurtuluşu için 
cam m dişine takarak çarpışan kahraman Sovyet askeri, bütün yüceliğiyle 
gösterjfmekte, yakın geçmişin olayları günümüz ve yartmm/z adına yeni
den canlandtrtTmaktadtr. 

P. Ji/in 
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"Banş ve sosyalizm problemleri» 

dergisi redaksiyonunun damşma toplantısı 

"Barış ve Sosyal izm problemleri» derg is in i  kendi d i l leriyle 
kendi ü lkelerinde yayınlayıp yayan komünist ve işçi partilerin in 
temsi lcileri a rasında, Prag'da, 23-24 Nisan günleri bir  danışma 
toplantıs ı  yapı lmıştır. 

Toplantıya şu kardeş partilerin temsi lci leri kat ı lmıştı r :  Almanya 
Demokratik Cumhuriyeti, Arjantin, Bulgaristan, Büyük Britanya, 
Danimarka, Çekoslovakya, Finlandiya, Fransa, ıtalya, Kanada, 
Kolombiya, Lübnan, Macaristan, Meksika, Mogolistan, Norvaç, 
Polonya, Rumanya, Şil i ,  Sovyetler B irl iği, Türkiye. Merkez dergide 
ve «Barış ve Sosyalizm» yayınevinde daimi çalışan kardeş partiler 
temsilcile ri de toplantıda hazır bulunmuşlard ı r. 

Danışma toplantısı, "Barış ve Sosyalizm Problemleri» dergisi 
başredaktörü K. i .  Zarodof'un  bir konuşmasiyle açı lmıştır. 

Dergin in sorumlu sekreteri P. Avepsperg, Redaksiyon Kuru lu  
adına, derg inin durumu hakkında b i lg i  vermiştir. Gerek Sorumlu 
Sekreter, gerekse söz alan temsilci ler, dünyanın her köşesinde 
değişik sosyal tabakalara mensup insanlar a rasında dergiye 
karşı i lg in in gitgide a rtt ığını belirtmişlerdir. "Barış ve Sosyal izm 
Problemleri» dergis in in 24 di lde yayın lanmakta ve 1 40'tan fazla 
ülkede yayı l ıp okunmakta olması, bu i lg in in en g üzel del i l id i r. 

Danışma toplantısında, dergin in yayın lanması ve yayılması 
konularında tecrübe ve fikir teatisinde bulunulmuştur. 
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