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Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon derg isi 

Komünist hareketi yeni bir yüksel iş dönemine girdi 

Leonid Brejnef 

Komünist ve işçi partiler inin 5-1 7 Haziran 1 969 günlerinde Moskova'da 
yapı lan uluslararası danışma toplantısı, içinde bulunduğumuz a ltmış y ı l la
r ının en önemli polit ik olaylarından biriydi. Bu toplantı, çağdaş dünyada 
komün istlerin rol ve sorumluluğunun yeni bir hızla artmakta olduğunu gös
terdi. Hakl ı  olarak d iyebi l i riz ki, bu toplantı, dünya tarihine, bütün anti
emperyal ist güclerin yürüttükleri savaşın a ktifleştiği ,  komünist ve işçi parti
leri saflar ın ın Marksizm-leninizm ve proleter enternasyonalizm i prensipleri 
temeli üzerinde daha da sık laştığ ı  önemli bir aşama olarak g i recektir. 

Toplantı tarihsel önem taşıyan dokümanlar kabul etti; hareketimizin 
komünistlerin son hedeflerine bağl ı l ığ ını bir daha doğruladı.  Uluslararası 
durumun, son dokuz yı l l ı k  dönemde meydana gelen sosyal-politik değişik
l iklerin ve sınıf güCıeri oranının derin bir tahl i l in i  yapan toplantı, zamanı
mızda devrimci hareketin daha da gelişmesi için emperyal izme karşı yürü
tülen savaşın ortak pol itik plôtformunu kollektif olarak hazı rladı. 

Toplantının kabul ettiği doküman larda, Marksçı-leninci bi l imsel görüş 
a ktüel savaş sorunlariyle bağdaştırı lmakta. komünist hareketinin genel 
stratej isi ka rdeş partilerin kendi ü lkelerinin somut koşul ları içinde yürüt
tükleri savaşın taktikleriyle ôhenkleştirilmektedir. Devrimci teori ve dev
rimci uygulama, böylece, bi rbiri ni zenginleştirerek, organik halde birleş
mektedir. Bu da, emperyal izme karşı, barış, demokrasi, ulusal bağ ı msızl ı k  
ve  sosyalizm için yapı lan savaşın daha büyük b i r  kesinl ikle hedefe yönel
ti Imesine imkôn vermekted ir. 

1 .  

Komünistlerin yeni danışma toplantısı nı doğru olara k  değerlendirebi l
mek için, zihnen şöyle birkaç y ı l  geri lere dönmel iyiz. Emperyalizmin art-
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makta olan saldırganl ığ ına karşı savaş. d ünya kom ünist hareketin in  ve 
bütün anti-emperyal ist kuvvetlerin bir l iğ inin sağlamlaştı rı lmasın ı  gerekti ri
yordu. Çağdaş dünyada alabi ldiğine gel işmekte olan pol it ik ve ekonomik 
süreçlerle bilimsel-teknolojik devrimin  doğurduğu birçok yeni olayın da 
Marksçı-Leninci açıdan çözümlenmesi lazımgel iyordu. Ostel i k. 1 960 yı l ı n 
dan sonra. Ç in  Komünist Partisi yöneticileri. komünist parti lerin in  çoğuna 
karşı açık b i r  ideoloj ik-pol it ik mücadeleye g i rişmiş bulunuyor. bu partileri 
parçalamak. onların politikas ın ı  g özden düşürmek. anti-emperyal ist cephe 
birl iğ in i  temelinden çökertmek. ve bu suretle kendi görüşlerini <layotıp 
kabul ettirmek i çi n  her cıraca başvurmayı mubah görüyorlardı. Dünya işçi 
hareketinde «solcu» ve sağcı oportünizm a l ıp  yürümüştü. Komünist hareke
tinde başgösteren dağınıkl ık .  Marksizm-Leninizmden şu veya bu çeşit sap
malar, meydana gelen durumdan faydalanara k  sosya l izmi. işçi ve kurtuluş 
hareketin i  zayıfiatmak için baskısını artırmaya başlıyan emperyal istleri 
elbette sevindiriyordu. 

Bu durumda, komünist hareketinde merkezden uzaklaşma eği l imlerinin 
önüne set çekme. kardeş parti lerin saflarında bir l iğ i sağlamlaştırma işi 
günümüzün en öneml i  bir  ödevi hal ine geliyordu. Işte bunu gözönünde 
bulunduran Marksçı-leninci partiler, Komünist nareketinde bütün hatlarda 

ve en geniş cephe planında bir l iğ i  sağlamak için mücadeleye başladı lar. 
Ve bu arada. kardeş partilerin yeni bir  uluslararası danışma toplantısı 
için hazırl ığa g i riş i lmesi fikri ortaya atı ld ı .  

Bu danışma toplantısına gelinceye kadar karmaşık ve çetin bir  yal ge
çi ld i .  Toplantıya hazırl ı k  faal iyeti aşamalarında büyük ve gergin çalıimalar  
yapı ldı .  önemli güçlüklerle de karşı laşı ldı .  Fakat Marksist-Leninist partiler, 
danışma toplantıs ın ın yapı labi lmesi için daima hedef doğrultusunda sis
teml i  ve sürek l i  b ir  çalışma yürüttüler. Hazı r l ık çal ışmalarının her aşama
sında Sovyetler Birliği Komünist Partisi de kardeş partilerle devaml ı  ve 
sıkı bir temas hal inde çalıştı. Biz, komünist ve işçi partileri uluslararası 
danışma toplantıs ın ın hazırlanması ve yürütülmesinde SBKP'n in pol itik. 
teorik ve örgütsel çalışmalarına kardeş parti lerin verd ikleri yüksek değeri 
şükranla karşı lamaktayız. 

On oturumlar, karşı l ı kl ı  görüş değiş-tokuşu. doküman tasarı larının gö
rüşülmesine partilerin merkez komitelerin in  katı lmaları, Hazı rl ı k  Komis
yonunun ve Çal ışma Grubunun faal iyeti gibi b i rb i ri n i  tamaml ıyon bütün 
çabalar, ortak sorunlarımızın somut ve faal olara k  tartış ı lmasına, birçok 
anlaşmazlık konularında görüşlerin yaklaşmasına, danışma toplantıs ında 
ele al ınan teorik ve pratik ana problemler üzerinde parti lerin görüş birl iğ i  
yapmalarına imkan vermiştir. 

Gerçekten çok büyük hazırl ık çal ışmalarının bel l ibaşlı sonucu, elbette ki, 
danışma toplantıs ın ın yapılmasını sağlamış olmasıd ı r. Kaldı ki, bu hazırl ık  
çalışmalarının da başlıbaşına bir pol itik önemi vardır. Hareketim izin en 
aktüel pol itik ve pratik problemlerinin kollektif olara k  görüşülmesi, emper
yal izme karşı savaşta Marksizm-Leninizm temel i ne dayanan ortak eylem 
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fi kr inin komünist hareketinde gittikçe daha çok taraftar kazanması sonu
cuna götürmüştür. Bi l indiği g ibi, Budapeşte Danışma Buluşmasında 67 
parti temsil edilmişken, Moskova Danışma Toplantısına katı lan kardeş par
tilerin sayısı 75'i bulmuştur. 

Danışma toplantıs ın ın başarıs ını peşinen belirl iyen nedenlerden biri de, 
şüphesiz ki, bütün çal ışmalara hakim olan demokratik yöntem ve içten l ik  
atmosferidi r. Eşit hakka dayanan işbirl iğ i, geniş  ölçüde açık l ık, bu açıkl ığ ın  
yardımiyle dünya kamuoyunun süratle haberdar edilmesi, n ihayet danışma 
toplantısı materyallerin in  buna katı ım ıyan partilere de gönderilmesi kararı 
gibi hususlar, sorunlar ın demokratik biçimde ve prensiplere dayanılarak 
görüşülmesiyle i lg i l i  Leninci i lkenin hareketimizde ve çal ışmalarımızda 
iyice yer ettiğin i  göstermekted ir. Bu da onun kuvvet ve hayatiyetini bir  
daha ortaya koymaktadır. 

Biz, bu biçim çal ışmanın, yan i  dünya komünist danışma toplantı ların ın,  
aktüel sorunların  kollektif olarak görüşülmesi ve ortak eylem plôtformunun 
kollektif olarak hazırlanması yolunda önemli  bir  araç halini aldığı nı tama
miyle hakl ı olarak söyliyebi l iriz. Bizim i çi n  bu danışma toplantı ların ın  
değeri, bunların politik tecrübe ve devrimci eylemler iç in  b i r  Marksist
Leninist okul, geniş ölçüde fikir ve görüş değişotokuşu için bir kürsü, baş
tanbaşa emekçi yığ ı nları n ı n  menfaatlerin i  gözönünde bulundurmayı ve bu 
menfaatleri gerçekleştirmek uğrunda aktif şekilde mücadeleyi öngören 
politikanın tesbiti için bir a raç teşkil etmelerindedir. 

Danışma toplantısı, sosyalizm gücleri ile emperyalizm gücleri arasında, 
i lerici ve gerici kuvvetler arasında çatışmanın daha da sertleşmesi döne
mine gir i ldiğine işaret etmiştir. Bu çarpışmada i leri l ik güclerin in taarruz
ları devam ediyor. Çağ ım ız, kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıd ı r. Peki, 
zamanımızı n bu ana eğ i l imin in bel i rtilerin i  hangi alanlarda görmekteyiz�  

Ekonomi alanında, sosyalizm mevzilerin in  genişleme ve sağlamlaşma 
süreci devam etmekte, dünya sanayi ve tarım ü retim inde sosyal ist ü lkelerin 
payı çoğalmaktadır. Yıldan yıla sosyal ist toplumsal üretimin etkin l iğ i  
artmakta, bu üretimin örgütlenme ve yönetim metodları daha m ü kemmel 
hale getirilmekte, bi l imsel-teknolojik ilerlemenin  ürünlerinden sosyal ist 
ekonominin gelişmesi yararına gittikçe daha tam ölçüde faydalanı lmak
tadır. 

Politika alanında, dünya sosyal ist sistemin in uluslararası otoritesi, ulus
lararası işçi ve kurtuluş hareketin in dünyada oluş halindeki politik süreç
lere etkisi artmıştır. Emperyal izme karşıkoyan i lerici ve demokratik g üclerin 
mevzileri kuvvetlenmektedir. 

Ideoloji ve kültür alaninda, sosyal izm, i leri l i k  ve barış fikirleri gitgide 
daha geniş ölçüde yayı lmakta, toplum tabakalarını yığ ın  yığ ı n  kendinden 
yana kazanmaktadır. Sosyalizm, Marksizm-Leninizm, i nsanların ak ı l  ve 
kalbierini kazanma savaşında üstüngelmeye devam etmektedir. 

Çağım ızı n en önemli  problemi olan barışın, hürriyetin, halkların bağım
sızlığ ın ın  ve sosyal i lerlemenin baş düşmanı emperyalizme karşı savaş prob-
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lemi danışma toplantıs ın ın merkez sorunu idi. Bu problem de. a labi ld i
ğine öneml i  bir  sorunla, yani komünist ve işçi  partilerinin, bütün anti
emperyal ist güc/erin eylem bir l iği  sorunu i le kopmaz bağı gözönünde tutu
larak ele a l ınmıştı. 

Emperyal izmin bağrında, özünde oluşagelen süreçlerdeki çel işkin l iğ in 
keskinleşmesi, şu karakteristik çizgi lerle kendini ortaya koymaktadı r :  Eko
nomik ve politik gelişmenin  dengesizl iği artmakta; bi l imsel-teknolojik dev
rim, üretimin toplumsal karakteri i le kapital istçe benimseme şekli aras ın
daki  çelişkileri daha da keskinleştirmekte; u luslararası dev süper-mono
pollerin faaliyeti, çeşitli ü lkeler tekellerin in ekonomik çıkarla rı a rasındaki 
çelişkiyi, dünya pazarları ve nüfuz olanları üstüne yürüttükleri rekabet 
mücadelesini ş iddetlendi rmektedir. 

Bununla beraber, danışma toplantısı, emperya lizmi küçümsemenin doğru 
olmıyacağına işaret etmiştir. Zira emperyal izm daha kuvvetlenmiş olmasa 
da, devrimci hareketin ciddi ve tehl ikel i bir  düşmanıdır. Stratej ide sald ı r
ganl ık ,  gergin l iklerin arttır ı lması, bölgesel harpler, sosyal ist topluluğu için
den çökertme, komünist hareketini, tüm devrimci hareketi parçalama 
tutumu zamanımız emperya l izminin iz lediği politikan ın  esaslarıdır. Bu 
emperyalizm, toplumsal  gelişmenin gidişini kösteklemek iç in  gücünün de 
üstünde çabalarla  çırp ın ıp duruyor, ve  şu veya bu ülkede, bazı ahvalde 
bunda başarıya ulaştığı da oluyor. Emperyalist kuvvetler, ortak strateji k  
plônlar hazırlıyarak ve  elbir l iğiyle aksiyonlara gi rişerek, s ık  s ı k  devrim 
hareketi müfrezelerin in  karşısına tek cephe hal inde çıkmaktadıriar. Emper
yalizme karşı daha bir hayl i uzun, karmaşı k  ve çetin bir savaş yürütmek 
zorundayız. 

Danışma toplantısı, çağımız devrim sürecin in  başl ıca kol lar ın ı ,  yan i  
dünya sosyal i st sistemini ,  kapital izmin iç kalelerindeki işçi sınıfını ve  ulusal 
kurtuluş hareketini birleştirme mücadelesinin esas yönlerini göstermiş, i ler
leyecekleri yolu çizmiştir. Bu suretle, toplantı, vardığ ı  teorik ve pratik 
sonuçlarla, salt komünist hareketinin çerçevesin i  aşmış, anti-emperyal ist 
cephenin bütün kuvvetleri n i  de devrimci perspektiflerle donatmıştır. 

Devrimci sürecin üç ana kolu, karş ı l ış ı lan bazı güçlüklere ve şu veya bu 
müfrezelerin in  bazı başarısız l ık lara rağmen, içinde bulunduğumuz altmış 
yı l larında kuvvetleri n i  gittikçe artırmakta ve emperyalizme karşı savaşa 
daha büyük katkıda bulunmaktadır. 

Hayat, bu genel ve ortak savaşta, ancak devrimci kolların hepsinin anti
emperyalist cephe ana mecrasında bi rleşerek uyumlu eylemlerde bulun
maları hal i nde başarıya ulaşı labi leceğ ini ,  i nandırıcı bir  şeki lde doğrula
maktadır. Ve tersine, yine hayat doğrulamaktadır ki, bu bir l ik ve uyum 
bozulduğu, dünya devrim süreci ana kuvvetlerin in  hareketinde parçalanma 
ve dağ ın ık l ık  başgösterdiği  zaman, halk lar ın devrim mücadelesinde güç
l üklerle karşılaşılmaktadır. Işte bundan ötürü, birl iğe birinci derecede önem 
veren danışma toplantısı, dünya sosyal ist sistemi i le işçi ve kurtuluş hare-
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keti arasında bağ laşıkl ık ve birl iğ in du rmadan sağlamlaştırı l ması çağrı
sında bulunmuştur. 

Emperyalizme karşı savaşta çözümleyici rol, daha önce de olduğu gibi ,  
dünya sosyalist sistemine düşmektedi r. Devrimci savaş kolları ve demokra
tik hareketler sosyal ist sistemden başlıca yard ım  ve desteği görmektedirler. 
Dünyadaki bütün devrimci güclerin başarı ları, çözümleyici diyebi leceğimiz 
ölçüde, sosyalist ü lkelerin başarı ve kazanımları na, bu ül kelerin yönetici 
partilerinin yeni toplum düzeninde varolan imkdnları kullanma kabil iyet ve 
hünerlerine, sosyal i st sistemin s ımsık ı  top lu  ve tekvücut olmasına bağl ıd ı r. 
Bundan ötürü, diyebi l i riz ki ,  dünya sosyal ist sistemini  kuvvetlendi rmeyi 
hedef tutan kaygı ve çabalar, aynı zamanda, dünya devrim sürecin in ge
l işmesi ve emperyalizme karşı etkin bir savaş yürütülmesi i çi n  harcanan 
kaygı ve çabalardır. 

Danışma toplantısın ın  doğrulodığı g ibi, sosyalist sistemi sımsıkı birleşik 
bir topluluk hal ine getirmen i n  ana doğrultusu, sosyalist enternasyonalizm 
prensiplerin in  sapmadan gerçekleştiri lmesi, sosyal ist devletlerin u lusal ve 
enternasyonal ödevlerinin doğru şekilde bağdaştmlması, kardeşçe karşı
l ı klı yardı m  ve desteklemen in  gel iştiri lmesidir. 

Çağım ızda proleter, sosyal ist enternasyonalizminin muhtevası ,  hareketi
m izin her savaş kolunun enternasyonal ve u lusal ödevleri arasındaki bağ ın
tın ın  muhtevası danışma toplantısın ı n  dokümanlarında bütün deri n l iğ i  i le 
enine-boyuna açık lanmıştır. Ve toplantıda doğru olarak  bel i rtildiğ i gibi, 
proletarya enternasyonal izmi, sınıf savaşına gerekl i devrimci muhtevayı 
kazandıran esas organik unsurdur. 

Çekoslovakyadaki olaylarla i lg i l i  olarak, Sovyetler Birl iğ i 'n in ve öteki 
kardeş partilerin enternasyonalist eylemleri toplantıda birçok parti tara
fından doğrulanıp desteklendi. Bu aksiyona taraftar olmadıklarını bel i rten 
partiler de oldu. Çekoslovakya Komün ist Partisi delegasyonu ise, emper
yal izmin baltalama faaliyetlerinde uyguladığı yeni yöntemlerin ne gibi  
tehlikeler g izlediğin i  apaçık ortaya koydu, ülkeler ve pertiler içinde anti
sosyal ist, sağcı-oportünist kuvvetlere karşı amansız bir  mücadele yürüt
menin ne büyük bir  önem taşıd ığ ın ı  gösterdi. Ve toplantıda, Çekoslo
vakya'da sosyal izm ddvasının sisteml i  olarak savunu lması zorun lu luğu bir 
daha bel i rti ldi. 

U luslararası sosyal ist sistemin meydana getirilmesi ve gel işmesi, yeryü
zündeki tüm sın ıf kavgasın ın  organ ik  bir  parçasıdır. Sosyalist sistem emper
yal izmin yolu üzerinde esas engeldi r. Sosyalizmin düşmanları, sosyal ist 
devlet egemenliğinin temelini oyma, toplumun sosyalist dönüşümünü bal
talama ve kendi egemenliklerin i  tekrar kurma yeltenişlerinden vazgeçmiş 
değil lerd i r. Işte bundan ötürü, toplantı, sosya lizmi savunmanın komünistler 
için enternasyonal ödev olduğunu en büyük kuvvetle dile getirmiştir. 

Danışma toplantısında, Çin Komünist Partis in in şimdiki yönetimin in  
dünya komünist hareketi içinde giriştiği parçalayıcı faaliyetin doğurduğu 
teh l i keler ve anti-emperyal ist savaş ın  gel iştiri lmesine verdikleri büyük za-
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radar açıkça gösteri ldi . Mao Tze-dun grupunun, n ice kardeş partilere, 
bütün komünist hareketine nifak sokma faaliyetine dair birçok örnek 
veri ldi .  Çin Komünist Partisi yönetim in in  pol itikası karşısındaki tutumlar ın ı  
belirten delegelerin hemen hemen hepsi, Marksizm-Leninizmi Maaizm'le 
değ iştirme yeltenişlerin i  kesin l ik le suçlad ı lar. Danışma toplantısında, bu 
ideolojinin ve bu politikan ın  şiddetle kınandığı kesin olarak söylenebilir. 

SBKP'n in Çin hakkındaki politikası açık ve bel i rl id i r. Bizim görüş ve tutu
mumuz, toplantıda SBKP delegasyonu adına yapı lan konuşmada, Sovyet 
hükümetin in b i ld i risinde, SBKP Merkez Komitesi Haziran Plenumu'nun 
kara rları nda ve SSCB Yüksek Sovyeti'nin yakın geçmişteki toplantılarında 
açıkça ifade edi lmiştir. Bu görüş ve tutum, Sovyet halk ın ın çıkarlarını ve 
sosyalist yurdumuzu n  g üven l iğ ini savunma bakımından kesin ve azimlidir. 
Görüş ve tutumumuz, aynı zamanda sôkin ve temkinl idir. Biz, Sovyetler 
Bir l iği'nin mevcut kışkırtmalara kapı larak  düşüncesizce bir harekete sürük
lenmesine müsaade etmiyeceğiz. Biz prensipçi ve yapıcı pol itikamızla, Sov
yet halk ın ın olduğu gibi ,  Çin halkı n ın da uzun süre l i  çıkarları n ı  gözönünde 
bulundurmaktayız. SBKP Merkez Komitesi Plenumu, partimiz delegasyo
nun un danışma toplantısındaki tutumunu oybir l iğ i  i le  onaylamış ve şunları 
belirtmiştir: .. SBKP, Çin'in ş imdiki yöneticilerinin anti-Leninist görüşlerine 
karşı, parçalayıcı politi kalarına ve .. büyük devlet»çi böbürlenmeyi benim
siyen dış politika tutumlarına karşı a mansız bir  m ücadele yürütecektir. 
Partimiz, komünizmi kurmakta olan Sovyet halk ın ın  çıkarların ı  her türl ü 
ih lô l  ve sataşmaya karşı savunmak için el inden geleni yapacaktır. Sovyet 
ve Çin halkların ın  esas çıkarlar ın ın birbirine uygun olduğu gerçeğini de 
gözden kaçırmıyan partimiz, Sovyet halkı n ın  Çin halk ına karşı beslediği, 
- Çin halkının da Sovyetler Birl iğ ine ve öteki sosyal ist ü lkelere karşı bes
lediğinden şüphe etmediğ imiz - dostluk duyguları n ı  bundan böyle de 
korumaya ve güclendi rmeye gayret edecektir.» 

Toplantın ın  dokümanları nda, zamanımızdaki komünist hareketinin öncü 
rolü önemle  belirti lmekte, bu hareketin eylem stratej i ,  taktik ve programı ,  
aynı zamanda devrimci savaşı daha da aktifleştirme yolları tanımlanarak 
ortaya konmaktadır. 

Toplantıda varı lan sonuçlar, bütün partilerin, çeşit l i  ve fa rkl ı  koşu l lar  a l 
t ında çalışan partilerin, yani iktidarda bulunan ve iktidar için savaşmakta 
olanların, çeşitli savaş a raç ve yol larından faydalanan legal ve i l legal par
tilerin, eski ve emektar partilerle, hareketimize son yı l larda katı lmışolan parti
lerin derin lemesine genel leştiri len tecrübelerin in  temellerinedayanmaktadır. 

Toplantıya katı lan kardeş parti ler delegasyonlarının başkan la rı, yaptık
ları konuşmalarda, prensip bak ımından önemli ve çevresi çok geniş prob
lemler, bütün komünist hareketin i  i lgi lendi ren teorik ve programsal karak
terde genel sorunlar ortaya koydular. Tartışmal ı  veya üzerinde görüş ayrı
I ığ ı  olabi lecek sorunlara değinmeden geçen olmadı. Tam tersine, bu sorun
lar  apaçık ortaya konuldu, ve bizce, çoğu ahvalde, bunlara doğru cevaplar 
veri ld i .  
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Toplantı dokümanlarında yer a lan fikirler, tüm komünist hareketinin 
büyük zengin l iğ i  ve kazanımıd ı r. Bu fikirlerde ve çıkarı lan sonuçlarda her 
parti kendi öz tecrübesinden bir  parça, bir katkı görebi l i r, ve bu partiler
den her biri için dokümanlardaki fikirler ve sonuçlar kendi spesifik u lusal 
koşul ları içinde bir eylem kılavuzu olabi l i r. Bunlar tümüyle aynı zamanda 
bütün hareketin plôtformudur; z ira hareketimizin genel objektif kanuni
yetleri temeline dayanan bu plôtform, program karakterli genel  teorik 
sorun lardan hareket etmektedir. 

Toplantı n ın  doğruladığ ı ve dokümanlarda da önemle bel i rti ldiği  gibi ,  
bizleri birleştiren başl ıca nedenler şun lardı r :  s ın ıf  çıkarlarım ız ın ortaklığ ı ;  
emperya lizme karşı, onun saldırgan politikasına karşı, anti-komünist ideo
lojiye karşı ortak savaşımızı kuvvetlendi rme zorunluğunu anlamış olmamız; 
dünya sosyalizminin, bütün komün ist hareketin birl iğini sağlama ve her 
kardeş partinin sorumlu luğunu arttırma azmimiz ;  Marksist-Leninist öğre
tiyi, sağcı ve solcu oportünistlerin yozlaştırma deneylerine karşı korumak 
ve yaratıcı olarak gel iştirme mücadelesini genişletmemiz ;  ortak dôvamız ın 
doğruluğuna ve önlenmesi imkônsız zaferine bütün varl ığımızla inanışımız. 

Gerçi, danışma toplantıs ın ın hazırlanması ve yapı lması süreci içinde, 
komünist hareketinde başgösteren anlaşmazlık ve güçlüklerin hepsini  
tamamiyle gidermeyi başarabi imiş değ i l iz. Bi l indiği gibi, toplantıya kardeş 
partilerden katı lm ıyanlar da olmuştur. Bazı partiler, eylem birl iği mev
zilerinde durmakla beraber, ana dokümanın yalnız emperyalizme karşı 
ortak savaş programın ın  tesbit edi ldiği bölümünü onayladıkların ı  bel i rtmiş
lerdir. Bazı ları da, doküman i imzalamış lar, fakat onun şu  veya bu formü
lüne karşı şartları olduğunu da kaydetmişlerd i r. 

Ama buna rağmen önemli olan, danışma toplantısında ve onun ele a l 
d ığ ı  gen iş  çevreli aktüel ve i lkesel problemlerin hemen hemen hepsinde 
görüş ve tutum birl iğ in i  sağlamayı başarmış  olmamızdır. Ve bununla, 
komünist ve işçi partileri, şimd iki karmaşık tarihsel durumda kendi lerine 
düşen sorumlu luğu tamamiyle kavradıkların ı ; hareketimizin gelişmesi prob
lemlerin i  devrimci teori oçısından ele a lma ve bunun yozlaştır ı lmasına 
karşı amansızca savaşma hususunda K. Marks, F. Engels ve V. i .  lenin ' in 
vasiyetlerine sadık ka ldıklarını bir  kere daha ispat etmişlerdir. Toplantın ın  
bir  kez daha doğruladığı gerçek şudur k i ,  komünistleri birleştiren neden
ler, anları ayıran nedenlerden çok daha kuvvetl idir. 

2. 
Marksistler, kend i kararlar ını  otomatikman eyleme dönüştürecek her

hangi bir s ih irl i  güce bel bağlamazlar. Onlara göre, tesbit edilen program, 
ancak, tüm komünist hareketinin danışma toplantısı dokümanlarında ge-. 
nelleştiri len tecrübe ve fikirler bütün partilerce benimsendiği , geniş emekçi 
yığ ın ların ı  sardığı ,  onların savaş s i lôhı  haline geldiği ve devrimci uygu la
malar yolunu aydın lattığı takdirde hayata geçiri lebi l i r. Işte bunun ıçın, 
ş imdi başl ıca iş, danışma toplantıs ın ın  fikirlerini uygulama olanına koy
maktır. 
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Kardeş partilerin aldıkları i lk tedbirler, komünistlerin kendilerine özgü 
çal ışkanl ık  ve enerjiyle, toplanıtın ın  fi k i rlerin i  yaymaya ve gerçekleştir
meye giriştiklerin i  inandırıcı bir şekilde göstermektedir. Bu cümleden ola
rak, birçok partide merkez komitesi plenumları yapılmış, yönetim kurulları 
özel toplantılar tertiplemiş, parti mil itanları ve s ı ra üyeleriyle yapı lan bir
çok toplantıda, komünist ve işçi partileri u luslararası konferansın ın dokü
manları geniş ölçüde açıklanmıştır; bir  yandan da yazı l ı  ve sözlü propo
ganda organları bu hususta kendilerine düşen ödevi başarmaktadır. Biz 
de, dan ışma toplantısından hemen sonra tertiplenen SBKP Merkez Komi
tesi Plenumunda, bu toplantıda varı lan sonuçlardon ve kabul edilen dokü
monlardan, partimizin, kendi pratik ve teorik çalışmaları için ne gibi ders
ler çıkarması gerektiğ in i  etrafl ıca incelemiş bulunmaktoyız. Bu Plenumun 
yanısıra, mi l itan larımız da özel oturumlar yapmış ve bütün parti örgütle
rinde genel toplantılar düzenlenmiştir. Hôlen, Merkez Komitemiz, danışma 
toplantısı sonuçlarına göre, politik, ekonomik ve ideolojik alanlarda al ın
ması  gerekli konkre tedbirleri saptoma çal ışmaları yapmaktadır. 

Komünistler, şimdi, danışma toplantıs ın ın  fikirlerin i  mi lyonlarca emekçi 
a rasında yaymayı, onun başlıca sonuçlarını ve istem lerini daha da işleyip 
geliştirerek pratik hayatta uygulamayı geniş ve güclü çabalar istiyen b i r  
ödev saymaktadıriar. 

Bu ödev karşısında komünistler çabalarını hangi yönde yoğunlaştı rıyor
lar� Danışma toplantısında kabul edilen dokümanlarda belirtilen ödevleri 
tam olarak ve başarıyla yerine getirmek için hangi doğrultuda çal ışacak
lard ı r�  

Bize göre, toplantın ı n  vardığ ı  sonuçları gerçekleştirmenin birinci yönü, 
anti-emperyal ist, devrimci harekette yen i  bir yükseliş sağlamak olmalıdır. 

Toplantı n ın  kabul ettiği, «Şimdiki dönemde emperyalizme karşı savaşın 
ödevleri ; komünist ve işçi partileri i le bütün anti -emperyal ist güclerin 
eylem birl iği» başl ı klı doküman, komünist hareketinin hem taktiği, hem de 
stratejisi i le i lg i l i  sonuçları kapsamakta, devrimci güclerin emperyalizme 
karşı savaşta sahip oldukları yen i  kaynak ve olanakları ortaya koymak
tadır. 

Böylece, kardeş partiler, devrim savaşın ı n  temel itici ve seferber edici 
g ücü olan işçi sı nıfı i le emekçi köylüler ve i lerici ayd ınlar arasındaki 
çalışmaları için tam ve açık bir  program elde etmişlerdir. Gençl iğ in  önünde 
büyük devrimci çalışma olanakları açı lmıştır. Danışma toplantısı, Asya, 
Afri ka ve Lôtin Amerika ülkeleri ndeki kardeş partilere, evrensel devrim 
süreci içinde u lusal kurtuluş hareketin i  enine-boyuna daha do geliştirme 
olanağı veren bir plôtform kazandırmıştır. 

Dan ışma toplantısı n ı n  özel olarak bel i rttiğ i önemli bir gerçek de, emper
yalizme karşı, barış için yürütülen savaşın, işçi s ın ıfının yöneldiği son 
hedefler uğrundaki savaştan, bir sosya l sistem olarak kapitalizme karşı, 
sosyalizmin ve komünizmin zaferi uğrunda yürütülen savaştan ayrılmaz
I ığıdı r. 
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Bunlar Marksçı-leninci çözümlerdir. Sorunu bu tarzda ortaya koymak. 
komünistlere. emperyal izmle savaşlarında. safların ın  Marksçı-leninci bir
l iğ in i  sağlamalarında sağcı ve «solcu» oportünizme karşı mücadelelerinde 
yard ım edecektir. Doküman. aynı zamanda. bütün anti-emperyalist gücleri 
i lgi lendiren birçok sonuç ihtiva etmekte. ve böylelikle. komünistlerle. anti
emperyal ist savaşın öteki kol ları arasında geniş bi r birl ik plôtformu mey
dana getirmektedi r. 

Danışma toplantısı n ın  fikirlerini gerçekleştirmede ikinci yön. her parti nin. 
kendi halkın ı n  çıkarların ı  savunma ve ayn ı zamanda ortak enternasyonal 
dôva uğrundaki savaş için bütün iç olanaklarını tomomiyle seferber etme
sidir. 

Komünistler. emekçilerin hayati çıkarları için savaşanların daima en  
önünde bulunmuş. halkların barış. u l usal bağ ımsızlık. sosyal ilerleme. 
demokrasi ve sosya l izm uğrundaki hareketlerin in  başında yürümüşlerdir. 
Şimdi komünist hareketinin çeşitli kollar ın ın çalışma koşul lar ını her bakım
dan aydın latmış bu lunan danışma toplantıs ının. onların savaşı için yeni 
olanakla ra işaret ettiği günümüzde. bu dôvan ın  başarısı artık kardeş par
tilerin Marksçı-leninci politika yürütme yeteneklerine. uygu ladıkları takti
ğ in  esnekliğine ve manevra çevikliğine. yığınlarıo bağlarını  genişletme ve 
toplumun bütün katların ı  anti-emperyalist savaşa yöneltme hünerlerine 
bağl ıd ır. 

Tabi id ir  ki. bütün bu çalışmalarda her parti kendi tecrübesine dayana
cak. kendi halkın ı n  yaşayış ve mücadelesinin spesifik özel l iklerin i  gözö
nünde bulunduracaktır. Ama komünist ve işçi partileri. kendi ülkelerinin 
konkre sorunlarını çözerken. aynı zamanda dünya çapında ortak s ın ıfsal 
çıkarları için savaştıkla rın ı  da bi lmektedirler. Emperyalizme karşı ortak 
savaş. komünist hareketinin genel çıkarlarına hangi politika ve görüşlerin 
uygun olduğunun. hangi lerin in  bu genel çıkarlarlo çeliştiğ in in .  bunlara 
engel teşkil ettiğinin ve hattô ortak dôvaya zarar verdiğinin daha açık 
şeki lde görülmesine imkôn vermektedir. 

Komünizmin karakteri ve özü öyledi r  ki. komünist hareket. gerek kendi
sine dahil şu  veya bu u lusal kolun. gerekse hareket in tümünün önündeki 
sorun ları, her u lusal kolun  başınabuyrukluk ve bağ ımsız l ığ ın ı  zedelemeden 
ve doğru olarak çözebi l i r. 

Danışma toplantıs ın ın fikirlerini hayata geçirme m ücadelesin in  üçüncü 
yönü. komünist partilerinde ve bütün komünist harekette teorik çalışma
lara hız vermektir. 

Komünistlere. devrimci teori olmadan devrimci hareket de olamıyaca
ğını. olayların Marksiste değil. Marksistin olaylara hôkim olması gerekti
ğ in i  öğreten büyük len in  şöyle d iyord u :  « . . .  Teori yokluğu, devrimci akım ı  
varolma hakkından yoksun eder ve kaçın ıl maz olarak ergeç politik iflôsa 
sürükler.» 

Biz. her bakımdan dikkatle işlenmiş. devrimci savaş pratiğ i  içinde ve sos
yalizm kurul uşunda denenmiş Marksist-leninist öğretiye dayanmaktayız. 
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Hayat bir yerde durmuyor. yeni problemler doğuruyer. devrimci güCıerin 
önüne daha karmaşık ödevler keyuyer. dünyada elup biten değişimlerin 
teerik elarak değerlendiri lmesini istiyer. Ortaya çıkan preblemlere cevap
lar vermek. hareketimizin her i leri adımı için tamamiyle bi l imsel perspek
tifler göstermek. Marksizm-Leninizmi durmadan geliştirmek demektir. 

Işte biz bundan ötürü. kardeş parti leri n teerik çalışmaların ın  kusursuz 
şeki lde genel leşti ri lmesinden yanayız. Bu bakımdan. teerik kenferansların 
ve yaratıcı tartışmaların elağanüstü büyük bir  önem taşıd ığ ı  kan ısındayız. 
Böyle tartışmaların. bunlar değru dürüst örgütlendikçe. amaçlar ve ödev
ler gayet kenkre elarak ertaya kendukça ve en kalifiye Marksist-Leninist 
kadrelar ın katı lması da sağ landıkça. Marksist teerik düşünceye i leri bi r 
atı l ım kazand ı racağ ı şüphesizdir. Ve biz böyle tartışmalardan kerkmama
I ıyız. 

Biz. elbette. tartışmaları mızda parti prensiplerin in  hôkim olmasından. 
bunların  yaratıcı ve yapıcı ruhta görüşmelerle. kendi kanaatini serbestçe 
savunabilme olanağı içi nde geçmesinden yanayız. Bizce. «Barış ve Sesya
l izm Preblemleri» dergisi de. Marksist teorik ta rtışma ve kenferansların 
daha aktif bir örgütçüsü olabi l i r. 

Marksizm-Leninizm. kemünist parti lerin in  düşünce plôtfcrmu clagel miş
tir ve böyle kalmaktadır. Biz. danışma teplantısın ın  elağanüstü önemde bir 
dckümanı elan «Vladimir l I iç Lenin' in yüzüncü değum yıldönümü» çağrı
s ın ı  kendimize kı lavuz edineceğ iz. Bu çağrıda. kemünistlerin Leninizme 
bağl ı l ıkları dcğrulanmakta. cnun u luslara rası önemi belirti lmektedi r. Bu 
çağrı .  sağcı ve «selcu» revizyenizme bir darbedir. 

Nihayet. danışma tcplantısı tarafından hazırlanan eylem pıôtfcrmunun. 
emperyal ist ideelcjisine ve işçi  hareketindeki cpcrtünizme karşı mücadele 
şiddetlendi ri lmedikçe. başarıyla gerçekleştirilmesi imkônsızdı r. 

V. i. Lenin. bize. kapitalistlerin bütün direnişlerin i .  yaln ız  askeri ve pclitik 
değil. bunların en g üclüsü ve en derini olan ideolojik d i renişlerini de k ı r
mamızı vasiyet etmiştir. Bütün ü lkelerin kemünistleri. kendi lerini. burjuva 
ideolejisine karşı hücumu kesinlikle gel iştirmekle ve emperyalizmin i nsanl ık 
düşmanı cibilliyetini açıklamakla ödevii görmektedirler. 

Düşman bize huzur vermiyor;  c bizim mevcut an laşmazl ıklarımızı gider
memizi ve kendisine karşı savaşta kuvvetlerimizi birleşti rmemizi bekliyecek 
de deği ld i r. Tam tersine. emperyalist devletlerin yönetici çevreleri. komü
nist hareketindeki anlaşmazl ıklardan kendi amaçları içi n  yararlanmaya 
can atıyerlar. Onlar. düşünce harbini sosya list ülkeler içine. komünist hare
ketine aktarmayı hedef tutan avantürist bir şiar crtaya atmış bulunuycrlar. 
Netekim. sosyal ist düzenin temellerini içerden yıkma yeltenişlerini maskele
mek için «hümaniter scsyal izm» dedikleri bir sahte tecriyi ; kapitalizm i le  
sosyalizmin tedricen «kaynaşmaları»nı ve komünist parti lerinin «scysuzlaş
ması»nı v.s. öngören sözde «tecriler»i piyasaya sürmüşlerdir. Kapitalist 
ülkelerde avantürizm artık devlet pclitikası durumuna getiri lmiştir. Bununla 
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i lg i l i  olarak. anti-komünizmle en aktif biçimde savaş. dünya devrim süre
cinin başa'rıyla gelişmesin in önemli şartları ndan birid i r. 

Marksçı-Leninciler. bir yandan sağcı. öte yandan «solcu» oportünizme 
karşı; bir yandan Marksist-Leninist teorim izi «yenileme» bahanesi a ltındaki 
burjuva tahrifierine. öte yandan da dogmatik kaskatı l ığa ve gelişme yete
neğin i  yitirmelere karşı olmak üzere. devrimci öğretimizden her türlü sap
malara karşı daima sistemli bir  mücadele yürütegelmişlerdir. Ve onlar. 
bi l imsel prensiplerinden hiçbir zaman tôviz vermemişlerdi r  ve bundan 
sonra da tek santim bi le geri l iyecek değ il lerdir. 

Komün ist hareketi tarihi .  oportün izme karşı mücadelenin özellikle dev
rimci yükseliş zamanları nda en çetin biçimler aldığın ı  öğretiyor. Hareketi
m izin tarihi. aynı zamanda. devrimci hareketin ayrı ayrı kol lar ın ın nerde 
ve ne zaman oportün izmi  hezimete uğratamamışlarsa. orda ve o zaman 
kaçın ı lmaz olarak  yeni lgiye uğradıkları n ı  öğretmektedi r. Tarihin verdiği  
bu ibret derslerini unutmamal ıyız. 

Marksizm-Lenin izmden her türlüsüyle sağa veya «sola» sapmalar. pratik 
olarak komünis� partileri n in savaşkan l ık  yeteneğin in zayıflaması. işçi s ın ı 
f ının devrimci mevzi lerin in  ve anti-emperyal ist gücler a rasındaki birl iğ in 
baltalanması sonucunu doğurur. Revizyonizm tehlikesi. onun birçok ahvalde 
burjuva nasyonal izmi ideolojisiyle kaynaşmasından ötürü daha da art
maktadır. 

Şüphe yok ki. oportünizme karşı savaş. her şeyden evvel. doğrudan doğ
ruya i lg i l i  partin in  yetki a lanıd ır. Fakat. bu savaşın bütün komünist hare
ketin in çıkarlariyle i lg i l i  olduğu da doğrudur ;  zira oportünizme karşı savaş 
durdurulduğu takdirde. bu durum kaçın ı lmaz olarak bütün hareketimizi de 
etkiler ve onun s ın ıfsal mevzilerini sarsar. 

Biz. Marksizm-Leninizmin temizl iği ni koruma mücadelesinde. u luslararası 
komünist hareketinin tam birl iğini sağlamak ve saflarını kuvvetlendirmek 
için çal ışıyoruz. Bununla beraber. ideoloji mücadelesinin ayırım l ı  olarak  
yürütülmesi gerektiği kanısı ndayız. Dememiz odur k i .  ideoloji mücadele
s in in s ınıf düşmanına karşı. emperyal izme karşı yöneiti l mişi başkadı r ;  
komünist hareketi içindeki fikir mücadelesi. bazan yanl ı ş  görüşler ortaya 
atanlarla mücadele başkadır. Zira onlar bizim müttefikimiz olarak kalmak
tad ı rlar. Bu. yaln ız  yanl ı ş  ve zararlı görüşlere karşı mücadeleden ibaret 
olmaz ; daha ziyade. hareketimizde geçici olarak gaflete düşen. yanı lan 
a rkadaşları doğru yola çekme çabaları nitel iğ inde olur. Böyle hallerde 
yoldaşça. dostça tartışmalar ve bazan da bel ir l i  ölçüde ihtiyatkôr davra
nışlar faydal ı  olur. Sözün kısası. ideoloji mücadelesin in biçim ve yöntemleri 
sorunu. özel l ik le ş imdi i lkesel b i r  önem kazanmış  bulunmaktadır. 

Hayatta karşımıza çıkan problemleri yaratıcı olarak  çözümlemek. Mark
sizm-Leninizmin oportünizm üzerinde yeni zaferler  elde etmesin in temi na
tıd ı r. Biz. ş imdiyedek hiçbir zaman. hiçbir politik hareket ve fik i r  akımının. 
i nsan l ığ ın  hayatında. u l uslararası komünist ve işçi hereketininki g ibi muaz
zam dönüşümler yaratıcı bir rol oynamadığ ın ı  hakl ı  b i r  gururla söyliye-
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bi l i riz. Bu hareket, tasavvuru imkônsız güçlüklerle dolu tarihsel koşul lar 
içinde, bi rçok memleket halkları nı sosyal ist gel işmenin geniş yoluna çıkar
mış, yüz m i lyonlarca i nsanda yeni bir dünya görüşü, moral ve al ışkanl ık
ları n  biçimlenmesini  sağlamıştır. Bugün, komünist hareketinin gitgide ortan 
etkisini hesaba katmadon, çağdaş toplumun sosyal i lerlemesini, onun 
siyasi ve mônevi hayatını ,  olanca çeşitl i l iği ,  değişik yönleri ve zenginl iği  i l e  
kavrayabilmek imkônsızdı r. 

Yaşadığımız XX. yüzyıl ı n  önümüzdeki otuz yıl ı içinde i nsanl ığ ın  geleceği ,  
hareketimizin gücünün artmasına, komünist v e  işçi partilerin in eylem bir l i
ğine büyük ölçüde bağl ıd ır. 

3. 
Biz, komünist ve işçi parti lerin in  bu u luslararası toplantıs ın ın ,  partimizin 

faaliyetine ve enternasyonalist tutumuna b i r  kere daha yüksek değer biç
miş olmasiyle haklı bir gurur duymaktayız. Bu, Sovyet komünistleri için 
yeni b ir  devrimci iyimserlik, enerji ve yaratıcılık kaynağıdır. 

SBKP daha kuru luşundan itibaren, bütün politikasın ı ,  Leninci proleter 
enternasyonalizmi görüşü temeline dayandı rmıştır. Biz, V. ı. Lenin' in bu 
husustaki meşhur hükmünü, yan i  enternasyonal ist olmayı, «her memlekette 
devrimin uyandır ı lması, tutunması ve gelişmesi için, bir memlekette müm
kün olanın ôzamisini yapmak .. şeklinde tan ıml ıyan fikrini kı lavuz edinmişiz
dir ve edinmekteyiz. SBKP, ülkemizde sosyal izm ve komünizmin her bakım
dan gel işmesi ve sağlam laşması için, aynı zamanda bütün dünyada dev
rimci savaşı desteklemeyi ve geliştirmeyi gözeterek, bütün iç olanakları 
tamamen seferber etmeye daima önem vermiştir ve vermektedir. 

Bizim, uluslararası komünist ve işçi hareketi önünde enternasyonal öde
vimiz konusundaki tutumumuz budu r. 

Böyle derken, konkre olarak anladığ ım ız ve anlatmak istediğimiz de 
şudur:  

Her şeyden önce, ortaya koyacağımız örnekler ve ekonomik başarı ları 
mızla,  dünya devrim süreci üzerinde en büyük etkiyi bundan böyle de  biz 
yapacağız. 

Memleketimiz, gelişmesinde nitel bakımdan yeni bir devreye g i rmiş bulu
nuyor. Komünist toplumu enine boyuna kurma çalışmaları başlamıştır ve 
devam etmektedir; gerek ekonomide, gerekse sosyal alanda büyük ve kar
maşık ödevler çözülmektedir. 

Ekonominin hız l ı  entanzifleşme süreci karakteristik bir nitelik hal in i  al
mıştır. Bu süreç, Sovyetler Birliği'nde üretici güc/erin daha önceki tüm 
gelişmesinin ve aynı zamanda bütün dünyayı saran bi l imsel -teknolojik 
devrimin bir sonucudur. Şimdi birinci plônda sıralanan ödevler, toplumsal 
üretimin,  emek verimli l iğ in in  etkinliğini ôzami ölçüde artırma, üretim araç 
ve kaynaklar ın ı  mümkün olduğu kadar süratle işe koşma ve en iyi şeki lde 
kul lanma, mevcut yedekleri sonuna kadar üretim sürecine katma ödevleri
d i r. Bu ödevlerin başarı lması da, sosyal ist işletmecilik yönetim ve plônlama 
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metodları n ın  durmadan daha mükemmel hale getirilmesini ,  sosyalist düze
nin sahip olduğu üstün lüklerin daha tom olarak kul lanı lmasını gerektir
mektedir. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birl iği'nde üç yı ldı r  ekonomi k  reform 
uygulanmaktadır. Bu reformun ono hedeflerinden biri , toplumsal emeğin 
üretim gücünün en hız l ı  tempolarla artmasına, bi l imsel-teknolojik i lerle
menin de hiçbir engele rasıomodan ve aynı zamanda bütün halk ekonomi
sini başatonbaşa sararak gitgide süratlenmesine elverecek bir ekonomi 
mekanizması yaratmaktır. Bu reform henüz tamamlanmış deği ldi r ;  fakat 
artık elde edi lmiş bulunan sonuçlar bir hayli ümit vericidir. Ekonamimiz 
g ittikçe daha dinamik bi r nitel ik kazanmakto, etkinl iği  artmakta, bi/ imsel 
teknolojik i lerleme h ızlanmaktadır. Meydana getirilen güclü ekonomik 
potansiyel artık reel tüketim maddeleri halinde, durmadan ortan ürünlerini 
vermeye başlamıştır. 

Biz bu yolda i lerledikçe, dünya devrim süreci üzerindeki etkimiz artacak, 
emperyalist ezgiye karşı savaşan halklara örnek olan ve onları esinl iyen 
başarı larımız ve kazanımlarımız daha do kuvvetlenecektir. 

Sosyalizmin  üstünlükleri, onun uluslararası örnek teşkil eden varl ığ ın ın  
etkisi, elbette, bu düzenin sadece bi l im ve tekn ik  alanındaki başarı ların ın  
tamamen toplumun selômeti i çin kul lanı lmasına, hal k ın yaşama koşulla
r ın ın sürekl i  ve sitemli olarak iyileştirilmesi amacına yöneltilmesine imkôn 
vermesinden ibaret değ ildi r. Sosyalist düzenimiz, insanın her yönden geliş
mesi için, onun bütün yeteneklerinin, ruh zenginl iğ in in ortaya çıkarılması 
için gerekli en iyi ön koşulları do yaratmaktadır. Işte bizim toplumumuz 
böylesine soylu ve gerçekten insaniyetçi b i r  hedefe yönelmiştir. Çağdaş 
kapitalist toplumun insanları sürüklediği mônevi ve fikri yozlaşma karşı
sında, sosyalist toplumun yöneldiği bu hedefi n bütün insanl ığı çekici g ücü 
özel l ik le daha çak artmaktadır. 

Biz toplumsal i l işkilerin tümünü baştanbaşa ve sürekl i  alarak mükemmel
leştirmeye çalış ıyor, Sovyet devletimizi daha da kuvvetlendirme, sosyal ist 
demokrasiyi etraflıca geliştirip kökleştirme yönündeki çabalarımıza ara 
vermiyoruz. 

Tarihsel tecrübe, sosyalist devletin egemenl ik ve rolünün zayıfiatıldığı 
yerde, anarşi ve kendi l iğ inden gidiş elemanlar ın ın arttığ ı nı ,  sosyal izmin 
kazanım ların ın  tehl ikeye düştüğünü öğretiyor. Hasımlarımız, SBKP'n in  Sov
yet devleti n i  kuvvetlendirme doğrultusunda yürümesini kendi propoganda 
hedeflerine ô let etmeye çal ı şarak, portimizi sosyalist demokrasiyi daha da 
geliştirme ve yetkinleştirmenin karşısındaymış  gibi  göstermeye yelteniyor
lar. Fakat biz, çok defolar söylediğimiz g ibi, yine de söylüyoruz ki ,  demak
rasi bizim için s ın ıfsal bir kavramdır. Bize göre bu kanuda boş sorun şudur :  
Kimin için demokrasi ?  Sosyal ist demokrasi biçimsel deği ldi r ;  demokrasi, 
milyonlarca işçi ve köylü i çindir, halkçı aydınlar içindir, onların temel 
çıkarların ı  dile getirmektedir. Bizim için sosyalist demokrasin in özü ve 
anlamı, milyonlarca i nsan ın  memleket yönetimine, ekonomi k  kalk ınma 
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çalışmalarına ve bütün toplumsal işlere celbedi lmelerinde kend ini gösteri r. 
Biz, bu yönde devletimizin ve demokrasimizin yasal temel lerin i  yetkin leştir
mekteyiz. Sovyet toplumunda son yirmi yıl içinde meydana gelen değişim
lerin şimdi Anayasamıza yanıstılması yönündeki çalışmalarımız!; köy eko
nomisi kooperatiflerine ait bir tüzük tasarısı hazırlanmasına ve memleketi
mizde kolhoz kuruculuğunda ulaşılan düzeyi ve yeni koşulları yansıtan bu 
tasarın ın  müzakeresine bütün halk ın  katı lmasın ı ;  n i hayet geçenlerde iç ve 
dış sorunlarla olayların emekçilerimize duyurulması ve aydınlatılması 
(enformasyon) işlerinin daha da iyileştirilmesi için bi r karar al ınmış olma
sını bu alanda örnek olarak gösterebi l i riz. 

Bizim komünizme doğru yolumuz, bütün ilk bulucuların yolları gibi zor 
ve karmaşıktır. Bu yoldan sapmamak için iyi bir pusulaya sahip olmalıyız. 
Marksist-Leninist öğreti bizim daima pusu lam ız olmuştur ve bundan sonra 
da pusulamız olacaktır. SBK,P, bu öğretiyi k ı lavuz edinerek ve uygul ıyarak 
komünizm kuru luşu plônların ı  hazırlamaktadı r. Bu plônlar da partimizin 
XX.-XXIII. kongreleri kararlarında, .. SBKP Programı .. nda ayrıntılariyle be
l i rti lmiştir. Partimiz sosyalizm kuru luşunda ve komünizm kuruluşunda edi 
n i len bütün tecrübeleri teorik olarak genel leştirmekte, Sovyet toplumunun 
gelişmesinde yeni oluşum ve eği l imleri incelemektedir. Içinde bulunduğu
muz dönemde, yani komünizm kuruluşu ölçülerin in ve bu muazzam dôva
daki karmaşık l ığ ın objektif olarak partinin yönetici rolünü kuvvetlendir
meyi gerekti rdiği  günümüzde, biz, partin in kendisi n i  geliştirme yolları n ı ,  
onun ideolojik ve örgütsel birliğ ini sağlamayı, toplum içinde bütün parti 
faaliyetinin ve ideoloj i k  çalışmaların bi l imsel temele oturtul masın ı  da dü
şünmekteyiz. 

Bi l inçl i Sovyet vatandaşın ın başlıca nitel çizgileri arasında, bugünkü 
koşul larda, her şeyden önce, kendi Komünist Partisi ve özyurdu i le duy
duğu kıvanç, bunların gelişmesi yolundaki çalışmalara bütün g ücünü kat
maya hazı r olma, SSCB'nde komünizmi kurmanın enternasyonal önemin i  
iyice kavrama g ib i  duygular ön plônda gelmektedi r. Partimiz, bundan 
böyle de halk ı mızı Sovyet yurtseverl iği ruhunda, sosyalist ülkelerle, sosyal 
ve u lusal kurtuluşları uğrunda, demokrasi, barış ve sosyalizm için savaş
makta olan bütün halklarla dostluk, kardeşl ik  ve enternasyonal dayan ışma 
ruhunda eğ itmeyi birincil ödevleri nden biri saymaktadır. 

Sald ı rıya uğrıyan ; u l usal, pol itik ve ekonomik kurtuluşu için, sosyal i leri
l i k  için savaşmakta olan halklara yard ım etmek, u l uslararası komünist ve 
işçi hareketinde üzerimize düşen enternasyonal ödevin ayrılmaz bir parça
sıdı r. Bu tür yard ım ın  ölçüsü ve etkin l iğ i ,  dolaysız olarak, Savyet toplu 
munun iç gelişme başarılarına bağl ıd ı r. Kuruluşunun i l k  yı l larında Sovyet 
Rusya'n ın  dünya olayları ve gidişi üzerindeki etkisi, her şeyden önce, onun 
devrimci örnek olma g ücünden i leri geliyordu .  Sovyet devleti n in ekonomik 
ve politik kudret ve imkdnları n ın gittikçe artmasiyle de, yalnız örnek dev
rim imizin çekici gücü değil, emperyal izme karşı savaşmakta olan halklara 
yaptığ ımız maddi ve askeri yard ımlar da çoğalıyordu. 
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Tabii, bu bizim asla «devrim ihracı" i le uğraştığ ımız anlamına gelmez. 
Biz gayet iyi bil iyoruz ki, devrimler başka memleketlere ihraç edi lmez: 
bunlor, her memleketin iç gelişme koşul ların ın  ve yığın ların sosyal kurtu
l uşları uğrunda yürüttükleri aziml i  m ücadelenin sonuçlarıdır. Bununla be
raber, biz, böyle mücadeleler içindeki halklara tam vaktinde yapılacak 
çeşitli yardımları n ve gösterilecek desteğin ne kadar öneml i  olduğunu da 
çok iyi bi lmekteyiz. 

Amerikan emperyal izmin in saldırısına karşı yürüttüğü haklı savaşta Viyet
nam halkına Sovyetler Birl iğ i 'n in ne büyük ölçüde askeri ve maddi yar
dımda bulunduğunu bütün dünya bilmektedir. SSCB'nin, Asya ve Afri
ka'daki genç devletlerle, Lôtin Amerika ülkeleriyle dış ekonomik i l işki leri 
kuvvetlenmektedir. Biz, kurtuluşlarını sağlamış ü lkelere, ekonomik gel işme 
alanında karşılaştıkları problemlerin çözümünde yardımcı olmaya, mi l l i  
sanayi lerini kurmalarını desteklemeye, kendi uzman kadroların ı  yetiştirme 
çabaların ı  ve benzeri zorl ukların ı  kolaylaştırmaya çal ışıyoruz. Bu tür yar
dımlar da, genç devletlerin emperyalist tekellere bağıml ı l ığ ın ı  azaltıyor ve 
genel anti-emperyalist cephenin kuvvetlenmesine hizmet ediyor. 

Partimiz, devrim ve kurtuluş hareketinin geliştirilmesi için gerekli en elve
rişl i  koşulların barış süresi içinde yaratılabildiği kanısındadır. Ve biz, bun
dan ötürü, barışsever dış politikamıza ve bütün dünyada barışı koruyup 
sağlamlaştırma uğrundaki m ücadelemize de, u luslararası komünist ve işçi 
hareketi önünde yükümlü  olduğumuz enternasyonal ödevin çok öneml i  ve 
ayrılmaz bir parçası gözüyle bakıyoruz. 

Biz, Sovyet devletimizin, bütün devrim dôvası için hayli önemi olan dış 
politika faaliyeti n i  bundan böyle de gel işti receğiz. Sosyalist ü lkeler top
l uluğunun gücünü artırmak, sıkı bir l iğini daha do kuvvetlendirmek iç in 
el imizden geleni yapacak, emperyal izmin saldırı plônların ı  suya düşürme 
çabalarım ıza ara vermiyecek, barışın korunması için ve değ işik sosyal 
düzenl i  devletlerin barış içinde yanyana yaşamaları prensipinin yerleşmesi 
için mücadeleye devam edecek, halkların kurtuluş savaşlarını canla-başla 
destekl iyeceğiz. 

Barışçı çalışmalar içindeki Sovyet halk ına harp lôzım deği ldir. insanl ığ ın  
ezici çoğunluğunun da harbe ihtiyacı yoktur. Ve bunun içindir k i ,  en boşta 
barış mücadelesini öngören Sovyet dış politikası bütün halkların hayati 
çıkarlarına cevap vermekte ve onlardan gittikçe büyüyen bir destek gör
mektedir. Biz, şimdi ,  diğer partilerle beraber, bir dünya halkları anti
emperyal ist kongresinin ve Avrupa güvenl iğ in i  savunma konusunda i lg ili 
halklar arasında bir kongrenin yapılması için aktif hazırl ık çalışmaları 
yürütmekteyiz. 

Sovyet komünistleri, üzerlerine düşen enternasyonal ödevi daima sada
katle yerine getirmişlerdir ve bundan sonra do aynı sadakatle yerine geti
receklerdir. Bunu, komünist ve işçi partilerin in uluslararası danışma top
lantısında da açıkça ifade etmiş bulunuyoruz. Biz, komünist toplumu kurma 
yolundaki yaratıcı çalışmalarımızla, ü lkemizin savunma gücünü artırma-

575 

TÜSTAV



mızla, kurtuluşları uğrunda savaşmakta olan halklara yaptığ ımız  yardım
larla  ve barışçı dış politikamızla, barış dôvas ın ın  ve sosyal ilerlemen in  
selômeti adına, sosyalizm ve komünizm dôvası için payımıza d üşen ödevi 
yapmak üzere elimizden geleni esirgememişizdir ve bundan böyle de esir
gemiyeceğ iz. 

* 

Kom ünist ve işçi partilerinin birinci danışma toplantısı üzerinden on yılı 
aşkın bir zaman geçti. Şimdi tekrar toplanarak, a ramızda eylem bir l iği 
plôtformunu yeniden tesbit etmiş bulunuyoruz. Ve her defasında, b i r  top
lantıdan diğerine, bir stratej ik aşamadan ötekine, komünistlerin devrimci
yapıcı eylemlerin in  kapsamı genişlemekte, tecrübelerimiz, toplumsal süreç
lerin özünü kavrama ve onları etki le me yeteneğimiz artmaktadır. 

Biz bu danışma toplantım ızda, devrimci ve i lerici güclerin yeni hamle
lerle yol a lma olanaklarının arttığ ın ı  tesbit etti k. Bu artış, anti-emperyalist 
savaşta şimdiki aşamanın karakterin i  bel i rlemekted i r. Emperyal izm artık 
yitirmiş bulunduğu tarihsel in isyatifi tekrar elde edebilecek durumda de
ğildir; toplumsal gel işmeyi geri çevirebilecek gücte değildir. Insanl ığ ın 
ana yolunu, dünya sosyal ist sistemi, u luslararası işçi  sın ıfı ve bütün dev
rimci gücler bel i rlemekte ve göstermektedir. 

Biz, dünya devrim sürecin in yaln ız zaferlerin birbirini izlediği pürüzsüz 
ve i n işsiz-çıkışsız bir süreç olmadığın ı  bi lmekteyiz. Ne yazık ki, bazan yeni l 
g ilerin acısını da tattığ ımız, gerilediğ imiz de olmuştur. işte b u  danışma 
toplantıs ın ın kuvvet ve önemi, bizleri, komünist hareketin in bu yeni önemli 
döneminde, onun ödevlerine üstünkörü bakmaktan korumasındadır. Top
Iantımızın kuvvet ve önemi ,  zamanımız ın hayati önemdeki problemlerini 
Marksçı-Leninci görüşle değerlendirmesinde ve bu problemlerin çözümü 
için tutulacak gerçekçi yolları göstermesindedir. Toplantı, komünist hare
ketinin, karşı laşılan güçlüklere rağmen, anti-emperyalist savaşın öncüsü, 
zamanımızın  - karmaşık pol iti k ve teorik sorunların ı  yaratıcı şekilde çözme 
yeteneğ ine sahip  - en muazzam politik kuvveti olduğu gerçeğin i  bir  kere 
daha doğrulamıştır. 

Danışma toplantımızın ele aldığı  ve dokümanlaştırdığı fikirler bütün 
dünyan ın  pol iti k atmosferini kaplamıştır. Çal ışmalarımız, gerek pratik, 
gerekse teorik alanda, bu fikirlerin hayata geçirilmesi amacına yönelt i l 
miştir. Toplantı n ın  kararları ruhunda bu amaca doğru yürüyüşümüz, biz
ler i ,  devrimci çağ ımızın ölümsüz dôhisi ,  emperyalizm ve gerici l iğe karşı 
savaşta yılmazl ığ ın  somut sembolü, proleter enternasyonalizminin yüce 
mücahidi V. i. Lenin' in yüzüncü doğum yıldönümünü kutlıyacağımız büyük 
jübi le günlerine yaklaştırmaktadır. 

Komünistler, emperyalizme karşı, dün}'ayı devrim yolu ile yenilemek için 
yürütülen savaşta, Marksizm-Leninizmin ve proleter enternasyonalizminin 
muzaffer bayrağın ı  daha da yükseklerde dalgalandıracaklardır. 
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Emperyalizmi suçlama belgesi 

Komünist ve Işçi Partileri Uluslararası 
Danışma Toplantısını Hazırlama Komis
yonunun tavsiyesiyle Komünist ve Işçi 
Partileri tarafından hazırlanmıştır. 

Emperyalizmi, bütün halklann geleceğini tehdit eden en korkunç 
tehlike olduğu için suçluyoruz 

Emperyalizm, tekelci kapitalin egemenliğinde bulunan toplum
sal bir sistemdir. 

Emperyalizmde, milyonlarca insanın emeği ile ve yoksulluğu 
pahasına yaratılan muazzam zenginlikler, bir avuç kapitalist-tekel
cinin elinde toplanır. 

Birçok ülkenin halkları ya ona bağımlıdır, ya da onun baskısı 
altındadır. Bu halklar, kendilerine açlık ve yoksulluk getiren kapi
talist-tekeller tarafından soyulurlar. Emperyalizmde tekeller, ara
larında, etki alanları ve egemenlik için, aralıksız bir mücadele 
yürütürler. Bu mücadele, daimi olarak yeni harp tehlikeleri yaratır. 

Bu suçlama belgesinin hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklardan fayda
lanı lmıştır: Çeşitl i devletlerin resmi istatistikleri; komünist ve işçi parti
lerinin dokümanları ve şu bilimsel-inceleme enstitülerinin materyal leri : 
Moskova'daki Sovyetler Birliği Bilimler Akademisine bağl ı  Dünya Ekono
misi ve Uluslararası Ilişkiler Enstitüsünün materyal leri ; Moskova'daki Sov
yetler Birliği Bi l imler Akademisine bağ l ı  Uluslararası Işçi Hareketi Ensti
tütüsünün materyal leri ; Moskova'daki SSCB BA'ne bağlı Şarkiyat Ensti
tüsü'nün materyalleri ; Moskova'daki SSCB BA'ne bağl ı  Afrika Enstitüsü'nün 
materyalleri ; Moskova'daki SSCB BA'ne bağlı lôtin Amerika Enstitüsünün 
materyalleri ; Moskova'daki SSCB BA'ne bağl ı  Amerika Birleşik Devletleri 
Enstitüsü'nün materyalleri ; Moskova'daki SSCB. BA'ne bağ l ı  Devlet ve 
Hukuk Enstitüsü'nün materyalleri ; Moskova'da ve leningrat'taki SSCB 
BA'ne bağl ı  «H. H. Mik luho-Maklay .. Etnografya Enstitüsü'nün materyalleri; 
Deutsches institut für Zeit geschichte, Berl in ; Institut für Gesellschafts
wissenschaften, Berlin; Polsky institut Spraw Miedzynarodowych, Varşova; 
Swedich Institute for Peace Research, Stokholm ; institute for Strategic 
Studies, london ; Istituto Affari Internazionali, Roma;  Centre d'Etudes de 
Politique Etrangere, Pari s ;  i nstitut Maurice Thores, Pari s ;  I stituto Gramsci, 
Roma ; Center of i nternational Studies, Prinston, Birleşik Amerika; Center 
for international Affairs, Kembriç, Birleşik Amerika ; Council an Foreign 
Relation, Nev-york. 
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Emperyalizm, insanlığın ilerlemesi için tarihte eşine raslanmamış 
olanaklar açan çağımızı, milyonlarca insanın korku ve dehşet 
içinde süründüğü bir dönem haline getirmiştir. Biz, onu işte bu 
yüzden suçl uyoruz. 

Biz, emperyalizmi, insanlığa, yüzytfımlZln yalntz on ytfı içinde, önceki 
yüzlerce ytfdakinden daha fazla ölüm ve yıkım getirdiği için suçluyoruz. 

Sadece son iki dünya harbinde 60 milyondan fazla insan öldü, 110 mil
yon insan yara/andı ve sakat kaldı. AYflca, milyonlarca insan, harbin 
doğurduğu bulaşıcı ve diğer hastalıklardan ölüp gitti. Dolayıt veya doğru
dan harbe kattfon birçok memleketfe doğumlarm azalması ve ölümlerin 
hızla artması yüzünden de insanlık büyük kayıplara uğradı. 

Faşizmin hüküm sürdüğü korkunç dönemde 26 milyondan fazla insan 
toplama kamplarına kapatıldı, 11 milyon insan zehirli gaz odalarmda yok 
edildi, astfdı, kurşuna dizi/di ya da başka canavarca metotlarla öldürüldü. 

Ekonomik bunalımlar strasmda yüz milyar dolardan fazla değerde maddi 
nimet yok edildi; buna karşılık aynt dönemlerde milyonlarca insan açlığa, 
hastalıklara, yoksulluğa mahkum edildi. 

Emperyalist harplerin yarattığı tehlikeler artıyor 

XVii .  yüzyılda Avrupa kıtasında yapı lan harplerde 3 mi lyon insan öl-
müştü. 

XVii i .  yüzyılda yapılan harplerde 5 mi lyon 200 bin i nsan ölmüştü. 
XiX. yüzyı ldaki harplerde 5 mi lyon 500 bin insan ölmüştü. 
Biri nci Dünya Harbinde yalnız askerler arasında öldürülen ve ölenlerin 

sayısı yaklaşık olarak 10 mi lyon kişiyi, sakatlananların sayısı da 20 mi l 
yonu buldu. 

Ikinci Dünya Harbinde (1 939-1 945 yı l ları arasında) 54 mi lyondan fazla 
insan öldürüldü, 90 m i lyondan fazla insan da yaralandı, ki bunların 28 
m i lyonu sakat kaldı, 2 m i lyon sivil insan bombardımanlarda can verd i .  

Yeni b i r  harp, bir  nükleer harp, yüz mi lyon larca insanın hayatına mal 
olabi l ir. 

Harplerin doğurduğu yıkım 

Biri nci Dünya Harbinde 338 milyar dolar tutarında maddi değer yerle 
bir  edi lmişti. 

Ikinci Dünya Harbinde maddi değer kaybı 4.000 milyar dola rı, bu arada 
Sovyetler Birl iğ inde 500 mi lyar doları buldu . 

Yıkım araçları için yaptfan harcamalar 

Birinci Dünya Harbi döneminde dolaysız harp masrafları için 208 mi lyar 
dolar harcanmıştı. 

I kinci Dünya Harbinde ise 1 .380 mi lyar dolar sa rfediidi. 

Amerika Birleşik Devletleri 'n in 1 946-1948 y ılları arasındaki askeri har
camaları 1 .050 mi lyar doları bulmuştu. Bu, ABD'nin kuruluşundan 1 945 
yıl ına kadar yaptığı bütün harp masraflarındon ik i  kat fazla idi. 
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NATO'nun 1 949-1967 a rasındaki askeri harcamlan 1 20 m i lyar dolara 
yükselmişti. 

K/sacas/, 1 900 yı l ından 1 957'ye kadar harplerin meydana getirdiği yıkım
lar ve bu uğurdaki üretim dış ı  harcamalar, 5.000 milyar dolardan fazla 
maddi değererin yek olması sonucunu verdi .  

Ekonomik bunalımlarm doğurduğu kay/plar 

XX. yüzyı l ın  1 2  yıl ı  dünya harpleri yı l landı r. Geri kalan 57 yıl nispeten 
banş içinde geçmiştir. Fakat bu 57 yı l ın 25 yı l ı  da, hemen hemen bütün 
emperyalist ü lkeleri içine alan ekonomik krizler dönemidir. Aralıksız olarak 
devam eden ekonomik durgunluğun 7 yı l ın ı  da çıkarırsak, sadece 25 yı l ı n  
ekonomik kalkınma yı l ları olduğu anlaşılır. Ne var k i  bunlar da  askeri 
hazı rl ık temeline dayanan kalkınma yı l larıd ı r. 

Yalnız 1 930 yı l larındaki dünya ekonomik krizi s ı rasında Birleşik Ame
rika'n ın  kaybı 300 milyar, öteki kapital ist ü lkelerinki de 400 milyar doları 
bulmuştur. 

Birleşik Amerika'nın 1 948, 1954 ve 1 958 yı l larında geçirdiği ekonomik 
bunal ımlar, bu memlekete, 400 milyar dolara mal olmuştur. 

Emperyalizmden istediğimiz hesap! 

Verimsiz harp harcamaları ,  büyük ve «küçük» har
'
pler, ekonomik krizler 

ve durgunluklar sonucunda, emperyalizm, dünya halklarını ,  yapı lan hesap
lara göre en azından 6.600.000.000 dolarl ık bir maddi değer kaybına uğrat
mıştır. Ve bu kayıplar, bir buçuk milyardan fazla insan ın  sefalet içinde 
yaşadığı ,  milyonlarca insanı n  açl ıktan öldüğü bir zamanda verdirilmiştir. 
(Bu veriler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı 'n ın Gıda ve Tarım (FAO) örgütü
nün 20. XI.-S. X i i .  1 966 tarihinde Roma'da yaptığı toplantısında okunan 
rapordan al ınmıştır.) 

Emperyalizmi, sömürgeciliğin işlediği cinayetlerin sorumlusu olarak suç
luyoruz. 

Birleşmiş Mil/etler Teşkilatı Genel Kurul Toplant/smln Sömürgeciliği 
k/nayan kararıoda şöyle deniliyor: .. Halkları yabancı egemenliğine köle 
etmek ve sömürmek, temel insan haklarım tammamakt/r. Bu, Birleşmiş Mil
letler Teşkilatı Tüzüğüne ve dünya barışım kurma çabalarına aykmd".» 
BMT Genel Kurulu, .. Sömürgeciliğin her şekline ve bütün belirtilerine der
hal ve kayıtsız-şartsız son verilmesi lüzumunu» kesin bir dil/e bildirmekte
dir. (Sömürge ülke ve halklara bağımsızltk verilmesi hakkındaki bu DekIa
rasyon, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nunun 1960 yılı toplan
tısında, 9 çekimser oya karşı 89 oyla kabul edilmiştir.) 

BMT, bu karariyle, sömürgeçiJiği (kolonializmi) insanlığa karşı bir suç 
olarak kınamasına rağmen, BMT Genel Kurulumunun 1968 toplantısı şunu 
belirtmek zorunda kalmışt,,: Emperyalistlerin desteği ile sömürgeciler, 
.. yerli halkın özgürlük ve bağımsızlık uğrunda yürüttükleri haklı savaş/ 
ezmek için, askeri harekat ve "kçı politikayı zorla dayatmak gibi gaddarca 
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tedbirlere başvurmaktad"lar.» (Sömürge ülke ve halklaf/na bağımsızlık 
verilmesiyle ilgili Deklarasyonun uygulanması yolunda Btv/T Genel Kuru
lunun kabul ettiği karardan.) 

Sömürgecilik aşağıdaki cinayetleri işlemektedir: 
- Başkalarına ait toprakları isti/d etmekte ve halkların kendi kaderlerini 
tayin etme haklarım çiğnemekte. 
- Karakuş; metotlarla ve devletlerarası hukukun yasakladığı silahlarla, 
bu arada, kimyasal ve bakteryolojik araçlarla sömürge harpleri yapmakta. 
- Asya, Afrika ve Ldtin Amerika halklarım yığınlar halinde öldürüp tepe
lemekte. 
- yerli halkı aç"ğa mahkum etmekte ve halkça sağ"klarım çürütmekte, 
- okur-yazar olmalarına engel olmakta, dinsel bdtıl inançları m korumakta, 
- Oğrenim/erini geliştirmelerini engellernektedir. 

Ve bu cinayetleri, sırf, yabancı tekellerin sömürgecilik karlarım sağlamak 
için işlemektedir. 

Sömürgeciliğin halkları sömürmesinin sonuçları 

Dünya nüfusunun üçte ik is in in yaşadığı  sömürge, yarı-somurge ve az 
gelişmiş ü lkelere, 1 950 yı l la rında, dünya sanayi ü ret imin in ancak yüzde 5'i 
düşüyordu. 

Sömürge ve yarı-sömürge ü lkelerde bir işçinin yı l l ı k  ortalama geliri, ge
l işmiş kapital ist memleketlerdeki bir işçi n in geliri nden 1 1  kat azd ı .  
Sömürgecilik halk kırımı demektir 

Sömürgeci l ik, hal k  k ı rımı  yolu i le egemen l iğ in i  kurmuştur. 
100 mi lyon insan, XV. yüzyı l ın  i kinci yarısından XiX. yüzyı l ı n  sonuna 

kadar, sömürgelerden metropollere (sömürgecilecilerin anayurtlarına) köle 
olarak geti ri lmiştir. 

Fransız Kongo'sunun 1 900 yı l ı nda nüfusu ,1 2-15 mi lyon arasında hesap
lanıyordu, 1921 yı l ında ise sadece 2 mi lyon 800 bin kişi kalm ıştır. Belçika 
Kongosu'nun 1 884'tteki nüfusu 30 milyondu, 1 91 5  yıl ı nda ise 15 milyona 
inmiştir. 

XVi i .  yüzyılda Afrika kıtasında yeryüzü nüfusunun beşte biri yaşıyordu. 
Sömürge egemenl iğ i  devrinde bu oran onda bir aza lmıştır. 

Sömürgelerin sırtından elde edilen kdrlar 

Emperyal istler, egemenl ikleri s ı rasında, H indistan' ın u lusal gel i rin in 
hemen hemen dörtte bir in i ,  Endonezya'nın ulusal gel i ri n in  de üçte bir ini : 
gaspetmişlerdir. 

1 957 yıl ı nda Kuzey Rodezya'daki bakır  maden ocaklarındon elde edilen 
kôrlar, yatı r ı lan sermayenin yüzde 2000' in i  bulmuştur. 

Amerika Bi rleş ik  Devletleri, Orta Doğudaki petrol bölgelerinden 7 m i lyar 
779 mi lyon dolar sôfi kôr sağlamıştır. Halbuki, bu ülkelere yatırd ığ ı  ser
maye sadece 747 mi lyon dolard ır. (BMI'n ın 26. V. 1 967 tarih l i  ve E/4374 

sayı l ı  belgesi.) 
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Hastalik ve ölüm 

BMT istatistiklerine göre dünyada 375 m i lyon i nsan açlığ ı n  ölümle bir
leştiğ i  sın ı r  üzerinde yaşamaktadır. Hergün gidasızl ıktan 80.000 insan, 
saniyede bir kişi, ölmektedir. 

Uluslararası Sağl ık örgütünün yayınladığı dergide, Afrika'da bütün 
çocukların üçte biri n in, doğumla 5 yaş arasında öldükleri b i ld i ri lmektedi r. 

Ponamerikan sağ l ı k  dergisi de şunu b i ld i rmişti r :  .. Lôtin Amerika ü lkele
rinde ölümlerin yüzde 44'ü 5 yaşına kadarki çocuklar a rasındad ı r, Amerika 
Birleşik Devletler' inde ise bu oran yüzde 8'd i r  ... 

Afrika'da 1 .000 kişiden (yılda ortalama) 22, Asya'da 1 8, Avrupa'da 1 0, 
Bi rleşik Amerika'da 9,5 kiş i  ölmektedir. 

Asya, Afrika ve Lôtin Amerika'n ın  birçok ü lkelerinde orta lama ömür, 
Avrupa'da XVi i .  ve XVI I I. yüzyı l lardaki ortalama ömür kadard ır. 

Bu ül kelerde kolera, humma, çiçek, malarya g ibi hastal ık lar a labi ld i 
ğ i ne yayg ın  olmasına rağmen, doktor sayısı son derecede azdır. örneği n  
Endonezya'da 30.000 kişiye, Nijerya'da 31 .000, Orta Afrika'daki ü lkelerde 
ortalama 25.000 (Birleşik Amerika'da ise 505) kişiye b i r  doktor düşmektedi r. 

Bu, sömürgeci l iğ in korkunç sonuçlarından birid i r. 

Okuma-yazma bilmezlik 

Hollanda sömürgeci l iğ in in  300 yı l l ık egemenl iğ i  yüzünden Endonezya 
halk ın ın yüzde 95'i okuma-yazma öğrenme imkônlarından yoksun kal
mıştır. 

Ingi l iz  sömürgelerindeki yerli halkın ancak yüzde B-20'si okul lara g ide
bi lmiştir. Angola'da Portekiz sömürgeci l iğ in in  egemenl iğ i  yüzünden halkın 
yüzde 97,3'ü, Mozambikte de yüzde 98,7'si okur-yazar olamamıştır. 

Afrika'da, yine sömü rgeci l iğ in  hôkimiyeti sonucunda, halkın yüzde 
BO-8S'i cahi l  kalmıştır. Akıı emeği insanlarının sayısı, ortalama 1 00.000'de 
7,S'dur. Belçika Kongosu'nda, bu ülke bağımsızlığıno kavuştuğu zaman, 
yüksek tahsi l l i lerin sayısı sadece ve sadece 20 kişiydi. 

Yalnız Afrika kıtasmda . . .  

Emperyal ist devletler, son yüz yı l  içinde Afrika'da 1 20 defa harp etmiş  
ve tedi p  harekôtında bulunmuşlardır. Bu  harplerde 5 milyon 300 bin Afri
kal ı  ölmüştür. 

ölenlerin sayısı en fazla Cezayi r'dedi r  (1 m ilyon 600 bin kişi), sonra 
Sudan (1 mi lyon), Habeşistan (750.000), Kongo (Kinşasa) (550.000) gel i r. 

Emperyalizmi, yeni-sömürgecilik metodu ile halkları soyduğu 
ve baskı altmda tuttuğu için suçluyoruz 

Halklarm kurtuluş savaşı, sömürge egemenliğini açıkça sürdürme 0/0-

nakiaTını emperyalizmin elinden almıştır. Ikinci Dünya Harbinden sonra 
70'ten fazla devlet bağıms/zltğma kavuşmuştur. 
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Emperyalizm, dünyantn bu kesiminde, yeni-sömürgecilik metotlariyle 
egemenliğini yeniden kurmaya çaltşmaktadır. 

Yeni-sömürgecilik, yeni devletleri zincire vurmak için şu yollardan çaba 
harcamaktadır: 
- Politik yoldan (hak eşitliğine dayanmayan antlaşmalar imzalatmak, eko
nomik ve askeri bloklara sokmak suretiyle); 
- azellikle, halkları soymak imkantnt veren ekonomik yoldan : 
- Sermaye ihraç etmek ve tekeller tarafından yatmlan özel sermaye ara-
ciyle muazzam körlar sağlamak suretiyle; 
- emperyalist devletler tarafından verilen istikraz ve kredilerden doğan ve 
son derecede artan alacakları toplamak suretiyle; 
- genç devletleri kendileriyle hak eşitliğine dayanmayan şartlarla ticaret 
yapmaya zorlamak ve fiyatları istedidiği gibi düzenlemek suretiyle. 

Bütün bunlar «yardım»mış gibi gösteriliyor. Gerçekte ise genç devletleri 
bağımlı hale getiriyor, bu devletlerin soyulmalarına yol açıyor, halkın 
emeği ile yaratılan ve yatmlan yabancı sermayeyi kat kat aşan değerleri 
alıp götürmelerini sağlıyor. 

Emperyalizm, yeni-sömürgecilik politikası ile, gelişmekte olan devletleri 
ham madde pazarları olarak kullanmak, onlarla eski metropolleri arasın
daki köleleştirici iş bölümünü devam ettirmek suretiyle bu ülkeleri dünya 
kapitalist ekonomisi çerçevesi içinde tutmak hedefini güdüyor. 

Gelişmekte olan ülkelerin soyulması 

Yabancı tekel ler tarafından götürülen kôrlar, bunların yatırdı kları ser-
mayeyi bir hayli aşmaktadır. 

1962 1 963 1 964 1965 1 966 

özel yatırımlar, istikraz ve krediler 
yolu  ile sağlanan safi kôr 
(mi lyon dolar) 2.436 2.253 2.846 3.710 3.092 

Kôr, temettü payı ve faiz 
(mi lyon dolar) 3.643 3.980 4.1 87 4.614 5.1 66 

Bi lônço 1 .207 1 .727 1 .341 844 2.074 

Gelişmekte olan ülkelere eşit o lmayan ticaret şartları kabul ettirilmekte 
ve bunun sonucunda onlar büyük zararlara uğramaktadır lar: 

Yı l lar 

1 961 
1 962 
1 963 

Zarar (mi lyon dolar) 

1 .824 
2.1 58 
2.109 

Yıl lar 

1 964 
1 965 
1 966 

Zarar (milyon dolar) 

2.026 
2.519 
2.752 

1 958-1957 yı l ları ndaki fiyat seviyesi esas olara k  al ınmıştır. (BMT belge
leri nden : D/s, 1 5. Xi. 1 967) 
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Genç devletler halklarının emeklerinin karşılığı gittikçe azalıyor 

Ticaret şartların ın  kötüleşmesi şöyle haksızl ık lara yol açıyor :  «Kamerun, 
sattığ ı  bir ton kakao karşı l ığ ında 1960 yıl ında 2.700 metre tekstil veya 
1 .200 ki logram çimento olabil iyordu. 1965 y ı l ında ise, sadece SOO metre 
tekstil veya 450 ki logram çimento alabi lmişti r ... (Nijerya Cumhurbaşkan ı  
Diori Amani'nin E iO komisyonunda 25. X.  1 966'da yaptığı bir konuşmadan). 

«Bir traktör ithal edebi lmemiz için, şimdi, birkaç yıl öncekinden iki kat 
daha fazla un veya ik i  kattan daha fazla maden ihraç etmemiz gerekiyor.,. 
(Amerika Devletleri örgütü Genel Sekreteri Galo Plasa'n ın, Ekim 1965'de 
Ulusal Basın kulübünde verdiği demeçten.) 

Dolarların doğurduğu dolarlar 

Amerikan emperyalistleri, yeni-sömürgeci l iğin getirdiğ i karlarla öğünü
yorlar. 

«Interneşını !  Harvestır» adl ı  Amerikan kumpanyasın ın başkanı  şöyle 
demişti r :  «Birleşik Amerika d ış ında son beş yıl içinde çeşitli amaçlar 
uğrunda harcadığımız her dolar için 4,67 dolar elde ettik.» 

Birleşik Amerika, 1960-1 966 arasında, gelişmekte olan ü lkelere 3 mi lyar 
200 milyon dolarl ı k  yatı r ım yapmıştır. Amerikan tekel leri, aynı dönem 
içinde o ülkelerden 16 mi lyar 200 mi lyon dolar kar sağ lamışlar ve bunun 
13 mi lyar 600 mi lyon doların ı  Birleşik Amerika'ya götürmüşlerdir. 

XX. yüzyılın bir paradoksu 

Yeni devletlerin, bi l im adamı, mühendis, teknisyen, doktor V.s. g ibi 
uzmanlara büyük ölçüde ihtiyaçları vardır. Fakat, yeni devletlerde yetişen 
uzmanların önemli bir kısmı «beyin» satın a lan emperyal istlerin ağına düş
mekte ve memleketleri nden ayrılmaktadırlar. XX. yüzyı l ı n  acayipl iklerinden 
biri de işte bu büyük adaleksizliktir. 

1 961-1965 yı l ları arasında sadece latin Amerika ülkelerinden Amerika 
B i rleşik Devletleri'ne 2S.714 uzman gitmiştir. 

latin Amerika'da SO t ıp okulu vardır. Bu okul lardan mezun olup ta Bir
leşik Amerikaya gidenler, 80 t ıp okulunun 20'sinden mezun olanlar kadar
d ır. Birleşik Amerika, bu işten, latin Amerika ü l kelerin in  öğretim işleri ne 
yaptığı «yardım» ölçüsünde bir maddi menfaat sağlamaktadır. 

öte yandan, bu durumun, uzmanlarını elinden kaçıran ü lkelerin geliş
melerine büyük zararları olmaktadır. 

Bağımsızlıklarına kavuşan halkların emperyalizmle mücadeleleri 
bir ölüm-dirim savaşıd" 

Tekniğin en büyük gelişmeler kaydettiği yirminci yüzyılda genç devlet
lerin halkları, yeni-sömürgeei l i k  yüzünden. gelişmelerinde geri kalmakta. 
açlığa. hastal ıklara mahkum olmakta ve sömürgeei l iğ in diğer bütün acı la
rını çekmektedirier. 
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FAO'nun veri lerine göre, gelişmekte olan ü lkelerde i nsan başına üretim 
d üzeyi, 1 965-1967 yıl ları arasında, önceki üç yıla kıyasla yüzde 3 ora
n ında düşüktü. 

Asya ve Uzak Doğu Ekonomi k  Inceleme Enstitüsü Genel Sekreteri 
U. Ntiun'un bi ldirdiğine göre, Asya'nın gelişmekte olan ü lkelerinde insan 
başına düşen g ıda payı, gereken en az (minumum) geçim orta lamasından 
yüzde 5 düşüktür. Bu ü lkelerde gıda tüketimi ,  normal geçimi sağlayan 
min imumdan yüzde 20 daha azd ı r. 

Emperyalizmi, Viyetnam halkına ve özgürlük yolundaki diğer halklara 
karşı harp açtığı ve askeri cinayetler işlediği için suçluyoruz 

Bütün halklar ulusal bağımsızlık hakkına sahiptir. Sömürgecilik ve em
peryalizmin sebep olduğu ıstıraplardan kurtulmak için ayaklandıklart za
man, onlar, işte bu haklartna dayanmaktadırlar. 

Emperyalizm, yeni-sömürgecilik egemenliğinin tehlikeye düştüğünü gö
rünce, bu egemenliği korumak veya yeniden elde etmek için, harp cina
yet/erine başvurmaktadır. 

Ikinci Dünya Harbinden sonra emperyalistler, bu amaçla 30'dan fazla 
harp yapmışlar ve yüzlerce silôhlt aksiyonda bulunmuşlardır. 

Birleşik Amerika'nın Viyetnam halkına karşı yürütti.iğü harp, bunlartn en 
kötüsü ve en iğrencidir. Çağdaş tekniğin bütün en korkunç buluşlart ve 
- nükleer silôh hariç - bütün yığınsal imha silôhlart, bu özgürlüksever 
halkı dize getirmek için ku/lanllmışflr. Fakat, hiçbir başart da elde edile
memiştir. 

Emperyalistlerin, başka halklart köleleştirmek için yaptıklart harpler, 
aynı zamanda, «kendi .. halklartna karşı işledikleri cinayetlerdir. Birleşik 
Amerika, şimdiye kadar hiçbir zaman, Viyetnam harbi gibi uzun süren ve 
büyük kayıplara mal olan bir harp yapmamıştır. 

Dünya halklart, emperyalizmin askeri cinayetlerini şiddetle kınamak-
tadlr. 

Birbirini izleyen harpler 

Emperyal ist devletler, yeni-sömürgeci l i k  egemenl iklerin i  güvence alt ına 
almak için Ik inci Dünya harbinden sonra, şu harpleri ve as�eri aksiyonları 
yapmışlard ı r :  
- Fransa, 1 945-1954 yı l ları arası nda ldos'a v e  Kamboçya'ya karşı. 
- Fransa, 1 946-1954 arasında Viyetnam'a karşı .  
- i ngi ltere, 1 946'dan sonra Oma n ve Aden'e karşı .  
- Fransa, 1 947 de Madagaskar'a karşı. 
- Ingi ltere, 1 948-1954 a rasında Malaya'ya karşı. 
- Birleşik Amerika, 1 948-1951 arasında Fi l ipinler'de Ulusa l Kurtuluş Hare-
ketine karşı . 
- Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 949'da Güney Batı Afrika'ya (Namibiya'ya) 
karşı .  
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- Birleşik Amerika, 1 950-1 953 arasında Kore Halk Demokratik Cumhuri
yeti'ne karşı. 

- Hol landa, 1 945-1 949 arasında Endonezya'ya karşı. 
- Ingi ltere, 1 952-1954 arasında Kenya'ya karşı. 
- Birleşik Amerika, 1 954'tte Gvatemala'ya karşı. 
- Fransa, 1954-1 962 arasında Cezayir'e karşı. 
- Birleşi k Amerika, 1 954'ten beri Lôos'a karşı. 
- Ingi ltere 1 955-1959 arasında Kıbrıs'a karşı. 
- Fransa, 1956-1958 arasında Tunus'a karşı. 
- Ingil tere, Fransa ve ısra i l ,  1956'da Mısıra karşı. 
- Birleşik Amerika ve ingi ltere 1 958'de Ordün'e karşı. 
- Birleşik Amerika, 1 958'de Lübnan'a karşı. 
- Birleşik Amerika, 1 958'de (Tayvan Körfezinde) Çin'e karşı. 
- Birleşik Amerika, 1 959'da Panama'ya karşı. 
- ingi ltere, 1 959'da Nôsalend'e (Malavi'ye) karşı. 
- Birkaç emperyalist devletin 1 960-1962 a rasında Kongo'ya karşı askeri 
aksiyonları . 

- Birleşik Amerika, 1960'tan beri Güney Viyetnam Halk Kurtu luş Cephesi'ne 
karşı. 

- Birleşik Amerika, 1 961 'de Küba'ya karşı. 
- Portekiz, 1 961 'den beri Angola'ya karşı. 
- Fransa, 1 961-1963 arasında (Bizerte'de) Tunus'a karşı. 
- Birleşik Amerika, 1 962'de, (Karaip Denizi) bölgesindeki bunalımda 
Küba'ya karşı. 

- Portekiz, 1 962'den beri (Bisan'da) Gine'ye karşı. 
- Birleşik Amerika, 1 964'te Panama'ya karşı. 
- Portekiz, 1 964'ten beri Mozambik'e karşı. 
- Birleşik Amerika, 1 964'ten beri Viyetnam Demokratik Cumhuriyeti'ne 
karşı. 

- Birleşik Amerika, 1 965'te Dominik Cumhuriyeti'ne karşı. 
- israi l ,  1 967'de Arap ül kelerine karşı. 
- Ingi ltere, 1 969'da Angola'ya karşı. 

Amerikan emperyalizminin, Viyetnam halkına karşı iş/emek te 
olduğu askeri suç/ar 

Uluslararası hukukun yasak ettiğ i  yığ ınsa l  imha si lôhların ı  Viyetnam 
halkına karşı kullanması ; 

1 966'dan beri çel ik parçal ı  bombalar kul lanması ; 
saatli bomba ve gül leler, napalmler ve benzerlerini kul lanması ; 
Bakteryolojik si lôhlar kul lanması ; 
Gazlar ve diğer zehirl i  maddeler kul lanması. 
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Napolm bombası 

1 968 yılı sonuna kadar Viyetnam topraklarına 100.000.000 ton kadar 
napolm bombası atı lm ışt ı r. Bu, Kore Harbi zamanında kul lanı lanları n  iki 
katı ndan fazladır. 

«1961-1 966 arasında, napolm bombasından 250.000 Viyetnam çocuğu 
ölmüş, 750.000 çocuk sakat kalmıştır.» (Nevyork'taki U lusal Katol ik Ensti
tüsü Di rektörü S. Y. Petar' ı n  1 968 yı l ında yayınlanan raporundan.) 

Halkı yoketme plônlarının uygulanması 

.. Onlar, Şubat 1967'den beri, patlayıcı maddelerle, bütün Güney Viyet
nam'da, Saygon, Hüe, Dalat, Fanthiet, Kontum, Pleyku, Banmethiot, 
Kontho, Benç, Taudok, Vinlong ve Kaman da dahi l olmak üzere 1 30'dan 
fazla şehirde büyük tahribat yapmışlard ı r. 42 şehir merkezinde ve Mekovg 
nehri deltası nda 1 0  binden fazla ev yıkı lmışt ı r. Binlerce insan ölmüş, 30 bin 
kiş i  evsiz kalmıştır.» (Amerikan emperya l istleri ve bunların suç ortakları 
tarafından Güney Viyetnam'da Işlenen Askeri Suçları Kınama Komi
tesi'sinin 15 Ağustos 1 967'da Hanoy'da yayınladığı  bi ldirgeden.) 

Sivil halkı imha etmek amaciyle yapılan bombardımanlar 

«Güney Viyetnam öylesine bombard ıman ed i lmel i  ki, taş devrine çevri l 
melidi r.» (Birleşik Amerika Askeri Hava Kuvvetleri eski Genel Kurmay Baş
kanı General Kartis limay. Bu adam, 1 968 yı l ı  Başkanl ık  seçimlerinde 
Cumhurbaşkan yard ımcıs ı  adayı olarak 1 3  mi lyon oy aImışt ır) .  

Temmuz 1 966'dan Ara l ı k  1967'ye kadar 1 .307 uçak Hanoy üzerine 4.557 
yangın bombası ve 440 çel ik parçal ı  bomba atmıştır. Than Hoa şehrin in 
yüzde 75'i tahrip edi lmiştir. 

1 968 yılı başla rı nda Viyetnam Demokratik Cumhuriyeti 'n in bel l ibaş l ı  
şehi rleri ve meskCın yerleri sürekl i olarak bombalanmışt ı r. 30 bölge merke
zinin 25'i ağır  surette tahr ip edi lmiş, S' i de yerle bir edi lmiştir. 39 küçük 
meskun yer tamamiyle tahrip olunmuştur. 1966 yı l ı  sonları nda 391 okul ,  
1 49 ki l ise ve 80 môbet bombalanmıştır. Ağustos 1 966'dan Ağustos 1967'ye 
kadar terörist bombard ımanlar sonucunda 30 bölge hastanesinden 24'ü 
yık ı lmıştır. 

Halkı açlığa mahkum etmek için yapılan bombardımanlar 

«Amerikan empervalistleri, su hazinelerini bombal ıyorlar. Bununla güt
tükleri amaç, pirinç ve d iğer hububat bitkileri üretimin i  tamamiyle imha 
etmektir. 

Pirinç ve sebze yetiştirmek için suyun son derecede gerekli olduğu 
Nisan-Haziran  arası ndaki kurak l ık  mevsiminde, onlar, tarla lar ı  tuzl u su 
a ltında bırakmak için, bombardıman larını, barajların, pompa istasyonla
r ın ın, su havuzlariyle kanal ların bulunduğu bölgelere yoğ unlaştırıyorlar. 

17 baraja 300 den fazla bombard ıman  yapı lmıştır. 
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«B-S2» stratejik  bombardıman uçakları, Vinl in ' i  canavarca bombala
mışlar ve o bölgeye büyük zararlar  yapmışlard ı r. Ayn ı  uçaklar, son beş 
ay içinde 670 sald ı rıda bulunmuş, 23 köyü ara l ıksız olarak bombalamış, 
bunlar üzerine 20 bin bomba atmışlard ı r ;  yüzlerce insan ölmüş ve yara
lanmış, binlerce ev tahrip olunmuş, büyük ölçüde yiyecek ve sebze imha 
edilmiştir. 

Amerikan uçaklariyle harp gemileri, 7 devlet-tarım işletmesini ve 
400'den fazla köy ekonomisi kooperatifini bombalamışlardır. Vinl in bölge
sindeki bütün köy ekonomisi kooperatifleri Amerikan uçakları n ın  attığı 
bombalarla tahrip edilmiştir. «B-52» bombardıman uçakları, yalnız Tem
muz ayı içinde 44 saldırıda bulunmuş, 300 hektarl ı k  yer kaplayan pirinç 
tarlalariyle sebze bahçelerine 10 bin tondan fazla bomba atmışlard ı r. 
(Viyetnam'da Harp Suçla rın ı  Inceleme Komisyonunun 1 0  Eylü l  1 968 tari h l i  
bi ld irisinden.) 

çtlgın/ık/artnın bir itirafı 

.. Onemli birçok iç problemlerle ve dünyadaki mal i  itibarın ı  kaybetmek 
tehl ikesiyle karşı karşıya bulunan bir ülkenin bütçesin in hemen hemen 
dörtte birini israfa devam etmesi, gençlerin in yarım mi lyondan fazlasını 
dünyanın öbür ucundaki bir  bölgeye, kendisiyle önemli hiçbir i lgisi bu lun
mayan bir bölgeye göndermiş olması ak l ın alacağ ı bir şey deği ldir.» (Bir
leşi k Amerika'n ın  eski Moskova Büyük Elçici Corc F. Kenan' ın ,  Temmuz 
1 968'de Vilyamsberg'te (Virjinya eyaletinde) söylediği bir nutuktan.) 

Zehirii kimyasal madde/er 

Birleşik Amerika, halka, iş hayvanlarına ve bitkilere karşı 1961 'den beri 
geniş ölçüde zehirli kimyasal maddeler kul lanıyor. 

Zehirlenen alanları n  ölçüsü : 

1 962'de 1 1 .000 hektar 

1 963'te 300.000 hekta r 

1 964'te 500.000 hektar 

1 965'te 700.000 hektar 

Amerika Birleşik Devletleri 'nden veri len resmi bi lgi lere göre, 1 968 yı l ına 
kadar, Güney Viyetnam'da Halk Kurtuluş  Cephesin in kontrolü alt ında 
bulunan ormanı ık  bölgelerin yüzde 22'si zehirl i maddelerle «uslandırı l 
maya» tôbi tutul muştur. 

Top/ama kamp/arı 

«1 9S4'ten 1967'ye kadar toplama kamplarında bir mi lyondan fazla i nsan 
yaralanmış veya ölüm derecesinde işkenceye tôbi tutulmuştur.» (Güney 
Viyetnam Halk Kurtuluş Cephesi Hanoy Temsilci l iğ in in 1 967'de yayınladığı  
«Kara Kitap»tan.) 
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Birleşik Amerika halkının kayıpla" 

Resmi Amerikan kaynaklarına göre, Viyetnam harbinde 1 968 sonuna 
kadar B i rleşik Amerika halk ından 250 bin kişi ölmüş ve yaralanmıştır. 

Viyetnam harbi, 1958'den 1968 yı l ına kadar Birleşik Amerika'ya 100 mi l
yar dolara mal olmuştur. 

Halbuki bu para lar  şu işlere harcanabi l i rdi : 

Birleşik Amerika'da yoksul lukla mücadele için 

Hastane yapımına, yani Birleşik Amerika halkına 
tam sağlık hizmetleri sağlanmasına 

I htiyarlar ve emekl i ler için konut yapımına 

70 milyar 

21 milyar 

7 mi lyar 

Toplam 98 mi lya r dalar 

Emperyalizmi, kendi ülkelerindeki halklara baskı yaptığı 
ve harp açttğı için suçluyaruz 

Emperyalistler, smıfsal çıkarıo" gerektirdiği ve imkdn bulduklaTl zaman 
kendi halkla"na baskı yapıyorlar. Halbuki onlaTın bu eylemleri halklarm 
anayasalarıo desteklenen hakiaTIna taban tabana zlttIT. 

Emperyalizmin baş ülkesi Amerika Birleşik Devletlertnin birçok şehir ve 
bölgelerinde, aralıksız olarak yurttaş harbi yapılıyor. 

Batt Almanya'da «olağanüstü kanunlar .. kabul edilmiştir; bunlara daya
ntlarak bütün anayasal haklar yürürlükten kaldmlabilir. Birçok kapitalist 
ülkede yeni sildhlarla donatılmış polis kuvvetleri baTIşçı gösterileri dağı
tıyor. 

NATO, askeri diktaturalar kurulması için, «gerektiği zaman uygulanacak 
p/dnlar .. hazITlanmlştlT. Yunanistan'da «kara albaylar .. diktaturasmm kurul
ması için böyle bir plan uygulanmıştır. 

Birleşik Amerika emperyalistleri, Ldtin Amerika'da yeni yeni diktaturalar 
kuımak için devlet ihtild/leıi örgütlüyorlaı. 

Birçok diktatör, kendi ülkelerinin halklaTIna karşı alen; harpler yürütüyor. 

Emperyalistler, Afrika'da böyle devirimler yaptlmasmı teşvik ediyor ve 
kanıt çattşmalara zemin hamlıyorlar. 1963-1968 ytllaTl arasmda Afrika 
ülkelerinde 68 askeri devirim yaptlmıştlT. 

Endonezya'da emperyalizm tarafmdan desteklen rejim, 500 bine yakm 
komünist ve diğer demokratı öldürmüştür. 

Bir/eşik Amerika sokak/aTlndan harp bülteni 

.. 1 968 yı l ında Birleşik Amerika Demokrat Partisin in Kongresi s ırasında 
Şikago'da yapı lan gösteri dağıtı l ı rken, eksik verilere göre, 700'den fazla 
sivil ve 83 pol is yaralanmış, 653 kişi tutuklanmıştır. 

Nümayişçilerin sayısı lO.OOO'den azdı .  Halbuki, nümayişçileri dağıtmak 
için gönderi len pol is leri n, Federal Güvenl ik  Hizmeti ajanlarının, Ulusal 
M uhafızlarla askerlerin sayısı 20.000'e yakındı .  
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Pol isler : "öldürün ! öldürün i»� diye haykırarak nümayişçilere ve etrafta n 
seyredenlere saldırıyorlard ı .  Şikago Belediye Başkanı  D. Deyl i 'n in emriyle 
polisler, sokakları «korkunç bir kargaşalık» yerine döndürdüler. 

Karışıkl ıklar, aralıksız bir hafta sürdü.» ("Obzerver .. 8. XII. 1 968.) 

«Martin luter King'in öldürülmesinin yı ldönümü olan 3-4 Nisan 1969'da, 
Birleşik Amerika'nın bütün büyük şehirlerinde çok sayıda pol i s  ve asker 
savaşa hazır hale getiri ldi .  

Şikago'nun zenci mahallelerinde 89 kişi yaralandı, 267 kişi tutuklandı, 
Vaşington'da 60, Baltimor'da 1 00 kişi tevkif edildi. 

Fling şehrindeki zenci okulunda öğrencilere karşı gözyaşartıcı gaz kul
lanıldı. Nevyork'ta zenci k i l isesi yangın  bombalarıyle hasara uğratı ldı ... 
(Royter haber bülteninden.) 

Ldtin Amerika halklarına karşı harp 

ldtin Amerika ülkelerinde, 1 960'tan beri 1 1  devlet ihtildli yapıldı. 
Paragvay'da, Stesner'in diktatörlüğü zamanında halkın üçte biri mem

leketten ayrılmak  zorunda kaldı. Binlerce insan öldürüldü. Daha fazlası 
toplama kamplarına atıldı. 

Haiti'de diktatör Düval iye'n in muhafızları hüküm sürüyor. Başkanl ık  
sarayi önündeki darağaçları h iç boş kalmıyor. 

Gvatemalô'da son iki buçuk yıl içinde 4.000'den fazla yurtsever öldO
rüldü. 

Kolumbiya'da, yurttaş harbi (.<Violensiya» döneminde, yalnız 1 948 yı l ın
dan beri 200.000'den fazla i nsan öldü. Onbinlerce köylü, Amerikan askeri 
b i rl iklerinin ve «Gerilla Harekôtına Karşı Harekôt .. danışmanların ın yar
d ımı  ile hükümet kuvvetleri tarafından öldürüldü. 

Politik cinayet/er bir sistem halini almıştır 

Birleşik Amerika'da gericilerin plônlarına engel olmaya başlayan politik 
liderlerin vücutları ortadan kaldı rı lmaktadır. 

Son yıl larda Con F. Kenedi, Viola linzo, H. Malkı im, Madgar Evers, Mar
tin luter King, Robert F. Kenedi, politik cinayetlerin kurbanı olmuşlard ı r. 

Halkı baskı altmda tutma işinde bir yenilik 

.. Birleşik Amerika polisi, asilerle müradelede yeni bir aracı memnunlukla 
kabul etmiştir. Bu, «meys .. denen zehirli gazdır. Bu gaz, insanı geçici bir 
zaman için kör etmekte ve hareket kabil iyetini felce uğratmaktadır  ... 
( .. Taym», 7. V. 1968) 

Emperyalizmi, faşizm ve nazizmi hortlattığı için suçluyoruz 

Ikinci Dünya Harbi sona erdiği zaman, halklara, nazizm ve faşizmin 
tamamiyle kökleneceği vaadedilmişti. (Yalta Deklarasyonu ve 1945 Pots
dam Antlaşması.) 
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Fakat, emperyalizmin hüküm sürdüğü yerlerde, özellikle Batı Almanya'da 
faşizme son verme vaadi unutuluverdi. Ispanya ve Portekiz'de faşist rejim
Ierin köklerinin kazınması şöyle dursun, daha da kuvvetlendirilmeleri için 
elden gelen herşey yapıldı. 

Şimdi Batı Almanya'da ve diğer emperyalist devletlerde neo-nazizm ve 
neo-faşizm engelsizce gelişiyor. 

Güney Kore, Güney Viyetnam ve Lôtin Amerika gibi yerlerde emperyaliz
min kukla rejimieri gitgide faşistleşiyor. 

Avrupa'da da - Yunanistan'da - NATO'nun desteği ile yeni bir faşist 
rejim türemiştir. 

Faşizm, insanlığı karşı işlenmiş bir cinayetti ve öyle kalmaya devam ede
cektir. Faşizmin emperyalizm tarafmdan korunması ve teşvik görmesi de 
bir cinayettir. 

Faşizmin kanlı izleri 

Insanl ık, faşizmin geti rdiğ i  korkunç felôketleri unutmamalıdır, bu onun 
kendi çıkarları içindir. 

Almanya'da faşizm, 1 2  yılda on binlerce Alman'ı öldürdü, b i r  milyondan 
fazlasını da toplama kamplarına attı. 

Ispanya'da Franko, 600.000 ispanyol 'un casetleri üzerine basarak iktidarı 
geldi. 1 968 yı l ı nda Ispanya zındanlarında 1 2. 109 siyasi mahpus vardı. 
Franko diktaturası, işçilere, üniversite öğrencilerine ve Baskeler gibi u lusal 
azınl ık lara karşı kanlı zulüm rej imi uyguluyor. Bu diktatörlük, Birleşik 
Amerika ve Batı Almanya'dan ekonomik ve askeri yardımlar görüyor. 

Portekiz'de Salazar diktaturası, ü lkeyi yoksul laştı rd ı .  Memlekette, Gesta
ponun  yard ım ı  ile kurulan PIDE (Gizl i polis) tarafından uygulanan terör 
hüküm sürüyor. Portekiz faşist rej imi  Batı Almanya, Birleşik Amerika ve 
Fransa tarafından destekyeniyor. 

Daha öneceleri de faşist diktatörlüklere sahne olan Yunanistan'da, 
�kara a lbaylar», bir yıl içinde 60.000 yurtseveri z ındanlara attı, birçok kim
seyi de öldürdü. Yura .ve Leros odalarında cehennemi toplama kamplarına 
kapattı. 

Batı Almanya'da nazizmin kökleri nasıl «kurutuluyar» 

Almanya'n ı n  emperyalizm kesiminde, nazizmi n  köklerini kurutma vaadi 
şu suretle yerine getiri ld i : 

Nazi d iktaturası zamanında suç işlemiş olan aşc:.ğı yukarı bir milyon 
kişiden 77.000'i hakkında kovuşturma açı lmışsa da, sadece 6.192'si mahkum 
edi lmiş, ötekiler beraat ettiri lmiştir. 1 1 4  kişi de para cezasiyle bu  iş in için
den s ıyrı lm ıştır. 

Şimdi bir mukayese için şunları da belirtmemiz gerekiyor :  Batı Alman
ya'da 1 951 'den beri 650.000 vatandaşa karşı 200.000 dôva açı lmıştır. Bun
lann suçu ( I), anti-faşist ve diğer i lerici eylemlerde bulunmaktır. Federal 

590 

TÜSTAV



Almanya'da böyle eylemler «devlet aleyhtarı faal iyet" olarak nitelendi
ri l iyor. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Adalet Bakanl ığ ı  tarafından bi ldir i ld i
ğine göre «Şpringer" Gazeteci l ik Şirketi n in  yayın ların .  protesto etmek ama
ciyle yapı lan gösterilere katı lan üniversite öğrencilerine ve d iğer demok
ratik gücleri n temsi lci lerine karşı 1 Haziran 1 968'den beri 3.000 dôva 
açı lmıştır. 

Eski nazi/er, «uğradık/arı kayıpların" tazminatını ve emeklilik maaşları 
o lmaktadırlar. 

Yüksek makamlarda bulunmuş eski nazilerle o zamanlar genera l l iğe 
yükselt i lmiş olanlara her  yı l  topyekün 1 .371 m i lyon Mark emekl i l i k  maaşı 
veri lmektedi r. Yüksek mevki sahibi olmuş naziler arasında 2.700 Mark 
emekl i l ik  maaşı alanlar vardır. Mukayese için şunu da bel i rtel i m  ki, nazizm 
kurbanların ın  aldıkları emekl i l ik  maaş', ortalama 300 Marktı'r. 

Batı Almanya hükümetin in  bakan ve devlet sekreterlerinden 20'si, bu 
arada kansler Kizinger, eski Nazi partis inin, SS ve SD'n in aktif üyelerin
dendir. 

1 959-1 969 arasındaki on yı l  içi nde Federal Almanya devlet in in Cum
hurbaşkanlığı makamını işgal etmiş olan lübke, toplama kamplarının 
kurucularından bi riyd i .  

Suçlu nazilerin ı .800'den fazlası devlet cıhazında, Adalet Bakanl ığ ında 
ve orduda yönetici mevkilerde bulunmaktad ı rlar. 

Eski nazi/erden 1 89 subay Bundesverde (ord uda) kilit nokta larındadır. 
Bunlardan 1 7'si Savunma Bakanl ığ ında, 1 2'si NATO Genel Karargôhında, 
1 60'1 general rütbesiyle çeşitli mevkilerde (bu arada Bundesverin baş 
müffettişl iklerinde, hava ve kara kuvvetlerinde) çalışmaktadı r ;  1 18 nazi 
subayı Adalet Bakanl ığ ında, 44'ü Dışişleri Bakanl ığ ında, 300'ü de polis 
müdürl üğünde ve anayasayı koruma organları nda i ş  görmektedir. 

Insanlar, uyantk olun ! 

Emperyal ist ü lkelerde, i nsanları oldatmakla görevli resmi propoganda 
yeni faşist hareketin i  yaygınlaştı rmaya çal ışıyor. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, sayıları 2.600'den fazla aşırı sağcı örgüt 
faal iyettedi r. Bunları n  yüzbin lerce üyesi vard ı r. «Co n Bırç toplu luğ u» l ider
lerin in  iddialarına göre, bu örgütün 80 bin, «Minitmen"in ise 25 bin üyesi 
bu lunmaktadır. 1968 Cumhurbaşkanl ığ ı  seçimlerine aşırı sağcı b i r  prog
ramla başkan adayı olarak katı lan Volas, 13 m i lyon oy toplayabi lmiştir. 

Batı Almanya'da açıkça faal iyette bulunan faşist örgütlerin in  sayısı 
1 13'ü bulmaktadır. 1 .900.000 oy elde etmiş olon Nasyonal Demokrat Parti, 
bu örgütlerin özüdür. Oyelerinin yüzde 3Q'u eski nazilerd i r  ve Parlamen
toda büyük bir etkiye sahiptir. 

Fransa'da OAS örgütü terörünü devam ettirmektedi r. Ingiltere'de Enok 
Pavel' in ekstremist rasizmi gel işmektedir. 

Böyle eğ i l imler daha bi rçok ülkede bel irmiş bulunuyor. 
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Çek antifaşisti Vulius Fuçik faşistler tarafından öldürülmezden önce son 
söz olarak şöyle demişti : 

.. Insanlar, uyanık olun ! .. 

Emperyalizmi, yüzkızartıcı rasizmi koruduğu için suçluyoruz 

Irkıararası düşmanlıklar, ırkıararası işkenceler, tarihin en korkunç say
falarıdır. Ozellikle Ikinci Dünya Harbinde rasizm (ırkçılık) dehşet verici bir 
hal alıp genişlemiştir. 

Harpten sonra her türlü rasist aymm ve düşmanlıklar birçok uluslararası 
belge ile kınanmıştır. Bunların bellibaşlıları şunlardır: Birleşmiş Milletler 
Teşkildtı Tüzüğü (1945), Insan Hakları Deklarasyonu (1948), Her Türlü 
Rasist Diskriminasyonu Ortadan Kaldırma Deklarasyonu (1965), Irklar ve 
Irksal Bdtıl lnançlar Hakkında Unesko Dekrasyonu (1967). 

Bütün bunlara rağmen, emperyalizmin egemenliği koşullarında milyon
larca insan, şu veya bu ırktan olduklar için veya derilerinin rengi yüzünden 
diskriminasyona ve baskıya tdbi tutulmakta, ırkıararası düşmanlıklar körük
lenmekte, ırksal cinayetler işlenmektedir. 

Rasizm (ırkçılık), emekçileri sömürme ve baskı o/tın da tutma sistemini 
koruyabilmek için emperyalizm tarafından suni olarak yaşattImaktadır. 
Emperyalizm, maceralar hazırlayabilmek için halkları birbirine karşı kışkırt
maktadır. 

Bütün ulus/ar, rasizm ve emperyalizme karşı savaşa katılmaktadır. 

Birleşik Amerikalı zencilere karşı insanlıkdışı davranışlar 

Emperyalizmin en büyük ü lkesi olan Birleşik Amerika'da 22 milyon zenci 
ikinci derecel i  yurttaş durumunda tutuluyor. Diğer u lusal azın l ı klara - Mek
sikal ı lara, Puortorikal ı lara ve yahudilere - karşı da ayrıcı muamele yapı
l ıyor. 

Zenciler, Birleşik Amerika nüfusunun yüzde 1 1 ' ini, işçi sınıfının ise 
% 20'den fazlasını teşkil ediyorlar. Fakat zencilerin iş ücretleri, beyaz işçi
lerin iş ücretlerinin ortalama yüzde 53'ü ,  Güney eyaletlerinde ise sadece 
% 30-40 kadarıdır. 

Yoksulluk : «Birleşik Amerika zencilerin in yüzde 39'u yoksulluk içinde 
yaşıyor. Zenci kız ların yüzde 30'u, erkek çocukları n  da yüzde 25'i 1 6-21 
yaşları arasında işsizdir. Büyük şehirlerdeki zenci mahal lelerinde işsizl i k  
çoğu zaman yüzde 50'ye yüksel iyor ... 1 967'de Birleşik Amerika'da işsizl ik,  
işe yetenekli bütün n üfusun ortalama yüzde 3,S' ini bulmuştu. (Birleşik 
Amerika eski Adalet Bakanı Klark' ın  U lusal Basın Kulübünde 13 Nisan 
1 967'de söylediği nutuktan.) 

Omür uzunluğu ve ölüm oranlarındaki eşitsizlik : Bir zencinin ortalama 
ömrü bir beyazın ortalama ömründen 5 yıl kısadı r  . ..  Renkl i  derililer .. in 
çocukları arasında ölüm oranı ,  beyaz çocuklar arasındakinden yüzde 40 
fazladır. Beyaz Amerikal ı ,  okul larda zenci Ameri ka l ıdan 3 yıl fazla okur . 
.. Renkli .. ler arasında işsizlik, beyazlar arasındakinden iki kat fazladır. Zen-
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cilerin oturdukları evlerin yüzde 56'sl sağl ığa elverişli deği ld i r. Bir  zenci 
a i lesinin ortalama geliri, beyaz ailenin ortalama gelirinden yüzde 40 azdı r. 
(Eski Başkan L. B. Conson'un 1 5  Şubat 1 967 tari h l i  Parlamento mesaj ı ndan.) 

Zenci ayak/anma/art : .. Yaklaşık olarak 2-2,5 milyon zenci, ya da bütün 
zenci nüfusun yüzde 1 6-20'si büyük şeh irlerde gecekondu mahal lelerinde 
yoksul luk içi nde yaşamaktadır. .. (<<Birleşik Amerikadaki Karışık l ıkları I nce
leme komisyonu .. nun raporundan.) 

Gecekondu halk ı ,  derin bir  hayal kırık l ığ ı  sonucunda kinle ayaklan
maktadır. 

Bunlara karşı gönderi len askerler gaz ve makineli tüfekler kul lanmakta
d ı rlar. 

Güney Afrika rasizminin insan/ıkdışı davramş/art 

Güney Afrika Cumhuriyeti 'nde (GAC) 14 m i lyan yerli Afrikal ı ,  aparteit 
politikası koşulları içinde h içbir hakka sah ip değ ildir. Aparteit politikası 
adı veri len bu hukuk sistemi, siyah derili halkı ,  beyazların yararlandık ları 
hak ve yaşayış koşul ları ndan yoksun etmek için hazırlanmıştır. 

Güney Afrika ülkelerinde (GAC, Güney Batı Afrika, Rodezya, Mozambik 
ve Angola'da) sömürgeci l ik ve rasizme karşı mücadele yürüten 35.600.000 
yerli ha lka karş ı l ık Avrupa l ı lar ın sayısı sadece 4.400.000'dir. GAC'ndeki 
1 8.700.000 yerli halka karş ı l ık  3.600.000 Avrupa l ı  vard ı r. Fakat, Parlamento
daki 1 70 mi l letveki l inden 1 66'sl beyaz insandır. Hergün ortalama bin kişi 
z ındanlara atılmaktadır. 

Güney Afrika, Güney Batı Afrika'yı (Namibiya'yı) zorla i lhak ederek bu 
hukuk sistemini yaygınlaştırmaya çal ışmaktadı r. Kuzey Rodezyada do, 
böyle bir  rej im  terörle ayakta tutulmak için çaba harcanmaktadır. Bu 
rej imier, yaln ız  ve yaln ız  emperyal izmin desteği i le ayakta tutunabilmek
tedi r  . 

.. Efendiler»in sesi 

Güney Afrika başbakanları diyorlar ki : 
«Bizim başl ıca ödevimiz, burada beyazların egemenl iğin i  sağlamaktır ... 

(Fervörd) 
.. Yerli, psikolojik bakımdan otomobil sürmeye kabil iyetli değ i ld i r. .. 

(Hertzok) 
«Güney Afrika Cumhuriyetiyle halkı n ın  kaderine yön vermekle görevli 

olan padamentomuzda yalnız beyaz insan söz sahibi olmak hakkına sahip
ti r ... (Forster) 

Güney Afrika Cumhuriyeti toprakların ın  yüzde 87'sinde yaşıyan Afri ka
l ı /ar  kendi ül kelerinde yabancı muamelesi görmekted i rler. Bunlar, beyaz 
efendileri için çal ışma hakkından başka hiçbir hakka sahip deği ld irler. 
Aldık ları iş  ücreti, Avrupalı işçilerin ald ıkları ücretin sadece yüzde 5'i 
kadard ı r ;  maden ocaklarında çal ışan lar  ise, Avrupa maden işçi leri nden 
15 kat daha aı ücret a l ı rla r. 

38 593 

TÜSTAV



Kanun geregınce, Afrikal ın ın gündel iği 2,8 doları geçemez (Halbuki 
Bi rleşik Amerika'da saat başına asgari iş ücreti 1 ,5 dolardır) .  

Afrikal ı lar ın sendika ku rma hakları yoktur. Böyle bir teşebbüsün cezası 
üç yıl hapistir. 

Okul lar için ayrı lan tahsisattan yılda bir beyaz çocuğa düşen pay 75 
funttur. Afrikal ı  çocuğa düşen pay ise 6,9 funttur. 

Güney Afrika Cumhuriyeti U lusal Verem Mücadele Cemiyeti 'n in bi ld ir
diğine göre, 1968 yıl ı nda bu ü lkede 67.000 kişi vereme yakalanm ıştı r ;  
kısacası her gün 1 80 kişi verem olmakta ve  40 veremH ölmektedir. 

1957 yı l ı nda, hastalara yard ım  kanunu kabul ed i lmiştir. Bu kanun gere
ğ ince. 

«Hastanelerde ve benzeri yerlerde beyaz hemşirelere. Avrupalı olmayan 
kimselere şefkat göstermesi için emir verenler disipl ine aykı rı suç işlemiş 
olara k  ceza görürler ... 

Yerli halka hakaretler 

Latin Amerika'da en başta kız ı l  derili yerli halk rasist tak ibatın kurbanı 
olmuştur. 

Bolivya, Brezilya, Peru, Ekvador, Orta Amerika. Meksika ve diğer ü l ke
lerde 30 mi lyondan fazla kız ı l  deri l i  yerli halk vardır. Bunların  ispanya ve 
Portekiz sömürgecileri zamanındaki yaşayış koşul larında hiçbir değişik l ik 
olmamıştır. 

Brezilya hükümeti. Mart 1 968'de şu iti rafta bulunmuştu r :  Emperyal istlere 
ait kanuçuk ve maden tekellerine ham madde sağlamak için, Brezilya'daki 
kız ı l  deril i ler. «Kızılderi l i leri Savunma Hizmeti .. gibi resmi kuruluşların da 
a ktif yard ımiyle amansızca imha edi lmişlerd i r. Şu kabileierin köklerin in 
hemen hemen kurutu lduğu resmen doğrulanmıştı r :  1 .900 kişi l i k  Mundukuru 
kabi lesinden sadece 1 .200, 5.000 kişi l ik  Guarani kabi lesinden 300, 4.000 
kişi l i k  Karaha kabi lesinden 400 kişi kalmışt ı r. Bombard ımanlara tabi tutu l 
muş o lan  Çintas largas kabilesine mensup 10.000 kişiden sadece 500 kişi 
sağ kalabi lmiştir. Kadiveys ve Bororos gibi ün lü  kabilelerden de kala kala 
1 00-200 ceset kalmıştır. Tapalunas kabi lesi, arsenikle zehirlenmiş yiyecek 
maddeleri veri l mek suretiyle tamamiyle imha edi lmiştir. 

Brezilya sosyologları n ı n  değerlendirmelerine göre, sadece 50 binle 1 00 
bin arasında kızı l  deri l i  sağ kalabilmiştir. Bunlar da 1980 yı l ına kadar yok 
olmak teh l ikesiyle karşı karşıyadır iar. Resmi veri lere göre, Amerikan ın 
özbeöz yerli ahal isi o lan k ız ı l  deri l i lerden son on yı l içinde yaklaşık olarak 

. 50 mi lyon dolar değeri nde hayvan ve eşya a l ı nmışt ı r. 

Emperyalizmi. emekçi/ere dayamlmayacak derecede kötü yaşayış 

koşulları yarattığı için $uçluyoruz 

Emperyalizm, yabancı ülkelerin halklarım baskı altında tuttuktan başka, 

kendi ülkelerindeki emekçiler üzerindeki sömürüsünü artırmakta ve kôr

larının büyük bir kısmını onların sırtından kazanmaya devam etmektedir. 
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Bu sömürü, son derecede gelişmiş sanayi üretimi koşullarında ve yığınsal 
tüketim malları üretiminin geniş/etildiği şartlar içinde olmakla beraber, 
üretimle tüketim arasındaki nispetsizlikler azalmak şöyle dursun, art
maktad". 

Emekçilerin ulusal gelirden aldıkları pay azalırken, tekellerin payı büyü
mektedir. Yeni teknik ve özellikle otomatizasyona geçiş, iş sizliği fazlalaş
tmp müzminleştirmektedir. 

Çalişma koşul/arlnln gerginleştirilmesi, yeni yeni yığınsal hastalıklara 
ve erken yıpranmalara meydan vermektedir. 

Büyük emekçi gruplarının, bu ülkelerden bazılarında tüm bölgelerin 
yaşayış düzeyleri düşüktür, ücretleri azdır, konutları sağliğa elverişli de
ğildir. 

üretim dışında yeni sömürü biçimleri gelişmektedir: vergiler, ev kiralafı, 
nakliye vaslfası masraf/arı keyfi olarak artmlmakta, emekçiler, taksitli 
satışlarla borç kapanına kıstmlmaktad". 

Emekle yaratılan değerlerin çarçur edilmesi 

Kapitalist ülkelerde, geçen yüzyılın sonlarında 30 milyona yakın ücretli 

işçi vard ı .  Gelişmiş kapitalist ü lkelerde bunları n sayısı 1950'de 1 60 mi l 
yona, 1 960'ta 200 mi lyona yükseldi .  

Kapitalistler ; işçilerin emeği i le yaratı lan artık-değeri benimsiyorlar 
(temel l ük  ediyorlar). Yal nız Amerika Birleşik Devletlerinde (65 mi lyon işçi 
ve hizmetl in in yarattığ ı) artık-değer yılda (1 967'de) 315 mi lyar doları 
bulmuştur. 

Bu artık-değerden. yeni yeni fabrikalar kurulmasında, ev probleminin ve 
benzeri sorunların çözümünde. öğretim ve sağlık sistemlerinin iyileştir i l 

mesinde pek ôlô yara rlanı labi l ir. 
Halbuki, artık-değer, her şeyden önce, bir avuç büyük sömürücünün 

ihtişam içinde yaşaması uğ runda ve silôhlanma yarışıda çarçur edi liyor. 

Işsizlik 

Kapitalist ü lkelerde, hôlen, 6-8 m i lyon tamamiyle işsiz, 3-5 mi lyon da 
yarı işsiz vard ı r. Işsizlik, yoksul luk  demektir, insan l ı k  onurunu çiğnetmek 
demektir. bütün ai le halk ın ın yaşayış koşul lar ın ın gün günden kötüleşmesi 
demektir. 

Kapitalist toplum. bir bütün olarak  işsiz l ikten u lusal gel ir inin yüzde 
1 0'ununu kaybetmektedi r. 

Emperya l izm, bi l imsel-teknolojik devrim sorununu,  işsiz l iği  a rtırmadan 
çözümleyecek durumda değ i ld i r. Teknik geliştikçe, özel l ikle  otomatizasyon 
i lerledikçe, yeni iş yerleri örgütlemek gitgide daha pahal ıya mal o lmakta
d ı r. Birleşik Amerika'da. 1955 y ı l ında (bir işçi için) yeni bir işyerin in  
değeri 1 2.000 dolara, 1965'te 30.000 dolara mol oluyordu. 1 975 yı l ında ise 
muhtemelen 75.000 dolara yükselecektir. O zamana kadar en çok bir  
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milyon kişi l i k  yeni iş yeri açı labi l ir. Halbuki ,  okul bitiren ve iş a rayan 
gençlerin sayısı du rmadan artıyor. Bu durumdaki gençlerin sayısı 1 963'te 
2,5 milyon, 1 965'te 3,5 mi lyondu, 1970'te en az 4 mi lyon olacoktır. 

Genç kuşaklar, görülmemiş ölçüde bir işsizl i k  tehl ikesiyle karşı karşıya
d ı r. Amerikan istatistiklerine göre, 1 970 yı l ı nda 3 mi lyon genç daha işsizler 
ordusuna katılacaktır. 

Kôr h/rsInIn kurbanları 

Çeşitli ülkelerde iş kazalarında ölen ve sakationan işçilerin sayısı d ur
madan a rtıyor. 

Birleşik Amerika Emek Bakan Yardımcısı Peterson'un bildirdiğine göre, 
Amerika Birleş ik  Devletleri 'nde üretimde hôlen hergün 55 kişi ölmekte, 
8.500 işçi çalışma kabil iyet in i  kaybetmekte, 27.500 işçi de şu veya bu 
derecede sakatlanmaktadır. 

Bu memleketlerde t ıbbi h izmetler o derecede paha l ıd ı r  ki , hastalar, 
bunun sonunda ölüm de olsa, çoğu zaman doktora g itmemeyi tercih 
etmektedi r. 

ı ıôÇ tekelleri , sağlığa hiçbir faydası olmayan, hatta zararlı olan .. patentli 
i lôçlar»ın satış ından m uazzam kôrlar sağlamaktad ı rla r. Batı Almanya'da 
ve diğer kapitalist ülkelerdeki «kontergan» rezaleti bunun b i r  tek misalidi r. 

Yokluk bölgeleri 

Gelişmiş kapitalist ülkelerde bazı bölgelerin bütün halkı yokluk içinde 
ç ı rpın ıyor. 

ıtalya'da insan başına düşen yı l l ık ortalama gelir 657 bin l i ra (1 .039 
dola r)d ı r. Memleketin güney vi lôyetlerinde (Kalabriya'da) 327 bin l i ra 
(519 dolar), Kozentza'da ise 305 bin l i ra (484 dolar)dır. 

ıtalyan ın  en yoksul vilôyeti olan Kalabriya'da ortalama yaşayış düzeyi, 
bütün ü lkedekinden % 27 düşüktür. ıtalya'da emekçilerin yoksu l luk içinde 
olmaları yüzünden pekçok kimse ekmeğini  dış ü lkelerde a ramak zorunda 
kalıyor. Son beş yıl içinde 1 ,5 milyon ıtalyan dış ülkelere g itmiştir. 

Bu gurbetçilerin yüzde 70'i Güney vi lôyetleri halk ındandır. Son beş yıl 
içinde Sardonya köylerinden bazı ların ın  çal ışma kabil iyetli ahalis inin 
yüzde 65'i yurt dış ına çal ı şmaya g itmiştir. Birleşik Amerika'da resmen itiraf 
edildiğine göre, bu ü lkede 30 mi lyon i nsan yoksul luk koşul ları içinde 
yaşamaktadır. Bunların sadece yüzde l S' i  devletten, o da pek az, yard ım 
görüyor. Orneğin,  Misisipi'de bu yardım, insan başına ayda S,5 dolardır. 
Halbuki devlet, zahire üretimin i  azaltmaları, yani iflôs etmemeleri, yüz 
binlerce hektar veriml i  toprağı çoraklaştı r ı lmaları için büyük toprak sahip
lerine büyük para yardımında 1/)ulunuyor. 

Federal Hükümetin Bütçe Bürosundan bi ldiri ldiğine göre, açl ık çeken 
yoksul lara yapı lan yiyecek yardımı masraflarının bir buçuk milyar dolar 
fazlalaştırılması ıôzımdır. 
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Ev problemi 

Kapita list ü lkelerde inşaat sanayii hızla gelişmiştir. Buna rağmen halkın 
büyük çoğunluğu i nsanca yaşayış koşul ları sağlamayon evlerde otur
maktadıro 

Ingi ltere'de evlerin yarıs ından fazlası, en aşağı 50 yıl önce yap ı lmıştır. 
Bunlar g ünümüzün koşul larına uygun olmadığı gibi, çoğu içindekilerin 
hayatı için teh l ike teşkil etmektedir. 

Birçok büyük şehir gece kondularla çevri l idir. Kapitalist ü lkelerde, 300 
mi lyon i nsan böyle en i ptidai evlerde oturmaktadır. Orneğin Lôtin Ame
rika'da Lima halkın ın  % 26'sı, Meksiko' lu lar ın % 30'u, Rio de Jeneyro' lu
ları n  % 38'i gecekondu sôkinlerid i r. Birleşik Amerika'daki eski binaların  
yedide birin in  bulunduğu Nevyork'ta 800.000 gecekondu vardı r. 

Konut ihtiyac her yerde büyümekte ve her şeyden önce ihtiyarlarla çok 
çocuklu a i lelerin önünde korkunç bir problem olarak durmaktadır. 

«Cinayetler, toplumumuzdaki yaşayış tarzının aYftlmaz bir kısmıd" .. 

Gelişmiş kapitalist devletlerde cinayetler, yeni b ir  ticaret alanı hal in i · 
almıştır. 

Resmi veri lere göre dahi cinayetler Amerikan halkına yılda 22 mi lyar  
dolara mal olmaktadır. Büyük para babaların ın  emrinde çal ışan, sendi
kalarda, hatta ki lisede faal iyet gösteren gizl i cinayet şebekelerin in kazanç
ları da gözönüne al ın ırsa, bu rakamın kat kat fazla olduğu anlaşı l ır. 

«Cinayetler, toplumumuzdaki yaşayış tarz ın ın ayrı lmaz bir  kısmıdır. Zira, 
toplumumuz bugünkü biçimini cinayetsiz devam ettiremez ... (F. Tannen
baum, <,Crime and the Community .. , 1 951 , sayfa 1 71 .) 

Cumhurbaşkanl ığ ı  Kanun Uygulama ve Adalet Tevzi i  Komisyonu tara
fından hazırlanan : "Azgür toplumda cinayet problemi .. başl ık l ı  raporda 
(1 957) bel irti ldiğine göre, büyük şehirlerde cinayetlerin fazla olduğu 
mahal leIerin halkından yüzde 43'ü hava karardıktan sonra sokaklara çık
maya korktuklarını, yüzde 35' i  tanımadıkları kimselerle konuşmadıkların ı ,  
yüzde 21 ' i  yaya yürümediklerin i ,  yüzde 20'si de başka mahalleIere taşın
mak istediklerin i  söylemişlerdir. 

Birleşik Amerika'da özel kişi lerde 1 00 mi lyondon fazla si lôh vardır. 
Si lôhların serbest satışın ı n  yasaklanması na karşı olan Bırç' ın faşist örgütü
nün ş ıarı şudur :  "Si lôhlar, yasaklan ırsa kanunsuz yaşayanların  el ine geçe
cektir ... 

Yeni sömürü biçimleıi 

Emekçilerin ayl ıklarını dolayı i yol lardan azaltmak için birçok yeni 
metotlar türemiştir. 

Emperyal i st ekonominin daimi yolarkadaşı olan zincirleme enflôsyonlar 
yüzünden fiyatlar durmadan yükseliyor. 

Gelişmiş kapitalist ü lkelerde son 50 yıl içinde büyük ölçüde artarak, 
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u l usal  gel i ri n  onda b i ri nden üçte biri n e  yü ksel miş  o lan verg i l er, çoğ u n 
l u kla emekçi lerden sağ l a n ıyor. Maaşları n ı n  yüzde 2S-30'u dolaysız ver
g i ler biçim inde el ler inden a l ı n ıyor. 

Ta ksitle satı lan  tüketim mal ları n ın ta ksitleri de maaşları n önem l i  b ir  
k ısm ı n ı  a l ıp  götü rüyor. Bi rleşik Ameri ka'da emekçi  a i leleri n i n  ya rıs ından 
fazlası  maaşlar ı n ı n  yüzde 40'ta n fazlası n ı  borç ve kredi faizi iç in  vermek 
zorunda kal ıyor. 

Bu g i bi metotl a r, emekçi l er in savaşla elde etti k leri maaş a rtı rı m l a r ı n ı  
ortadan kaldı rmakta ve zaten orta lama geçi m seviyesi nden aşağ ı o l a n  
reel m a a ş ı  asgari tüketi m i  karş ı laya maz d u ruma geti rmekted i r. 

1 966 y ı l ı nda ortalama maaş, asgari geçi m hadd i n i n  % 1 7-25 alt ında 
i d i .  (Bi r leşik Amerika'da % 1 7, Fra nsa'da % 1 9,8.) 

Direniş artıyor 

Bir  yandan da emekçi l eri n öğ ren i m  yapmalarına engel o lunuyor. H a l 
b u k i  çağ ı m ız ın  yaşayış koşul l a rı öğ ren i m i  zoru n l u  hale getirmişti r. Oğ re
nim olanakları n ı n  yetersiz o luşu pekçok ki mseyi bağ ı m l ı l aştı rm ıştı r. Büyük 
sanayi iş letmeleri nde ve devlet kurul uşlar ında emekçi ler, gerçekte, en 
önem l i  sorun ları n  çözümüne kat ı l ma hakkı ndan yoksund u rl a r. 

Emekçi ler, ş imdiki g üçlükler ve ya rı n l a rı n ı n  güvensiz oluşu ka rşıs ında,  
kend i  hakl a rı uğrundaki  mücadeleye daha aktif o l a rak  katı l maktad ı rl a r. 

Işçi s ı n ıf ı ,  g revler  ya pmakta ve d iğ e r  eylemlerde bu lunmakta d ı r. Şeh i r  
v e  köy gençl i ğ i  i le öğ renci ler h e p  b i rl i kte savaşmaktadı r lar. 

Onları n  savaşı ,  em perya l izme ve onun topl u msal sistemine ka rşı  yeni bi r 
suçla mad ı r. 

Kapita l i st ü lkelerde ücretl i  işçi leri n  sayıs ı ,  ha rpöncesine kıyasla 1 ,5-2 kat 
artm ışken, g revleri n sayısı (azaltı l m ı ş  resmi veri lere göre) 3,5 mis l i  fazl a
laşmı şt ı r. Emekçi ler, yal n ı z  ekonomik  isteklerle değ i l ,  ayn ı za manda politik 
isteklerle ayaklanmaktad ı rl a r. 

Gel işmiş  kapital ist memleketlerde grevei lerin (ve bu a rada n ü mayişlere 
ve protesto yürüyüşleri ne katı l a n l a rın) sayısı ,  1 958 yı l ı nda 25-27 m i lyon 
i ken 1 968 y ı l ı nda 57-58 m i lyon u  bulm uştur. G revei lere karşı, ıta lya'da ve 
diğer bazı ü l kelerde olduğu g i bi askeri b i rl ik ler g önderi l mekte ve ateş 
aç ı lmaktad ı r. 

Emperyalizmi, sosyalist ülkelere karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunduğu 
için suçluyoruz 

Yeryüzü n üfusunun üçte birini teşkil eden halklar sosyalist toplum kur
maktad"lar. 

Dretim araçlaTIm toplumun m ülkiyeti haline getiren ve gereken doğal 

zenginlikleri ellerinde bulunduran sosyalist ülkeler, şimdiye kadar görül
memiş tompolarla gelişebilecek durumda olduklarmı ıspat etmişlerdir. 

Emperyalistler derin bir h uzursuzluk içindedirler. Çünkü, tekelci kapitalin 
egemenlik zamammn artık geçmiş bulunduğunu, sosyalizm, şüphe götür-
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mez bir şekilde ortaya koymakta ve emperyalistler de bunu anlamakta
dirIar. 

Emperyalizm, halklann kendi istedikleri toplumu kurmalannl engellemek 
için her çareye başvurmaktadır. 

Sosyalist devletlere karşı baltalama hareketlerinde bulunmakta, onlann 

toplumsal düzenini yıkmaya çalışmaktad". Çünkü bu düzen, onun dünyaya 
h ôkim olma emel/erini gerçekleştirmesine engel olmaktad". 

Emperyalizm, bu davranışlariyle yalnız sosyalist ülkelere karşı değil, 
aynı zamanda bütün dünya h alklanna karşı cinayetler işlemektedir. 

Sosyalist ülkeler, sömürünün ve tekel kapitalin bencil çıkarlarının bulun

madığı yeni toplumsal düzenin üstünlüklerini gitgide daha açık olarak 
gözler önüne sermektedirler. 

Emperyalizm g üc/eri, sosyalist dünyanın ekonomik ve sosyal atılımlan 

karşısında derin bir endişe içindedirler. Sosyalizm ideleriyle pratiğinin 
artan n üfuzun u  önleyebilmek için her tedbire başvurmaktad"lar. Bu arada, 

şunu da gittikçe daha iyi anlamaktadlflar:  zaman, sosyalizm için çalış

maktadIf. 

iki dünya 

Sosyal ist ü l kelerin d ü nya sanayi üreti mi ndeki n isbi payları şöyleyd i :  

1 91 7'de % 3'ten az 

1 937'de % 10 kad a r  

1 950'de % 20 kadar  

1 968'de % 40'a yakın.  

1 956-1 968 dönemi nde sosyal ist ü l kelerde u l usa l gel i r, kapital ist mem le
ketierdekinden 1 ,9 defa daha hızl ı  artmışt ı r. 

Sosyal ist ve kapita l i st ü l keleri n (örneğ i n  Bulgarista n ' l a  Yunanista n ' ı n, 
Maca rista n' la  Avustu rya' n ı n ,  SSCB'n in  Orta Asya'daki cu mhuriyetleriyle 
komşu l a rı n ı n) ekonomik ve sosya l gel işmeleri a ras ında ya pı lan  bir  muka
yese, sosya l ist ü l keleri n daha h ızl ı gel işti kleri n i  açık bir şeki lde ortaya 
koymaktad ı r. 

Bulgarista n 

Yunanistan 

Maca rista n 

Avustu rya 

Sanayi üretiminde artış tempolaTl 

1 950 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 960 

397 

2 1 0  

267 

209 

1 968 

932 

375 

472 

282 
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Ulusal gelirin artış tempolart 

1 950 1 960 1 968 

Bulgaristan 1 00 282 506 

Yunanistan 1 00 1 74 274 (1 967) 

Macaristan 1 00 1 77 270 

Avusturya 1 00 1 73 234 

SSCB ve ABD. En güci ü  kapitalist ü lkeye kıyasla, Çarl ı k  Rusyasın ın 
gerikalmış l ığ ı  gibi  son derecede elverişsiz bir  ç ık ış noktasından hareket 
etmiş olmasına, Vatandaş Harbi, Yabancı M üdahalesi ve i ki nci Dünya 
Harbi y ı l larında korkunç tahriplere uğramasına rağmen Sovyetler Birl iğ i ,  
Birleşik Amerika i le a rasındaki tarihsel ekonomik mesafeyi durmadan 
küçültmektedi r. 

Amerikan kaynakların ın  yaptıkları hesaplara göre, sanayi üretimi ala
n ında Sovyetler Birl iğ i  i le Bir leşik Amerika arasındaki fark şöyled i r :  
- Sovyetler Birl iği 1 940 yı l ında ABD'nden 39  y ı l  geriydi, 
- Sovyetler Birl iği 1 960 yı l ı nda ABD'nden 14 yı l geriyd i ,  
- Sovyetler Birl iği 1 967 yı l ı nda ABD'nden 6 y ı l  geriydi. 

Sosyalist ülkelere karşı askeri aksiyonlar 

i kinci Dünya Harbinden sonra emperyal izm, sosyal ist ü lkelere karşı 
s i lôhl ı  kuvvetlerle aşağıdaki aksiyonlarda bulund u :  
- Kore'ye (Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine) karşı : 1 950-1953 yı l ları 
arasındaki harp; 
- 1 966 yı l ı nda hudut olayları , 1 968'de «Pueblo» casusluk hareketi. 
- Küba'ya karşı : ücretli haydutların si lôh l ı  saldırısı ( 1961 ) ,  devletlerarası 
hukuka aykırı askeri abluka (1 962), askeri uçakların Küba semalarında 
uçuşları, askeri baltalayıcılar gönderilmesi, Birleşik Amerika'n ın Guan
tanamo'daki askeri deniz üssü bölgesindeki provokasyonları ve diğer 
olayla r. 
- Viyetnam'a (Viyetnam Demokratik Cumhuriyeti'ne) karşı : 1 945'ten beri 
devam eden canavarca bombardımanlar ve diğer askeri hareketler. 
- ADC'ye (Almanya Demokratik Cumhuriyetine) karşı : 1 953 yıl ı ndaki anti
sosyalist eylemlerin örgütlenmesi, hudutların ın  mütemadi ih lô l i .  ADC'ne 
karşı 1 96 1 'de tertiplenen «pol is aksiyonları». 

- Sovyetler Birliği'ne karşı : 1 960'ta «0-2» uçağı i le casusluk uçuşu ; 1 967'de 
ticaret filosu vapurlarına tecavüzler. 
- Macaristan'a karşı : 1 956 yıl ındaki karşı-devrimci ayaklanmanın örgüt
lenip desteklenmesi. 
- Arnavutluğa karşı : 1 946'de Korfu körfezin in mayın lanması. 
- Çin 'e karşı : 1 958'de Tayvan körfezinde yapılan provokasyonlar. 
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"Psikolojik harp» 

Emperyal ist kuvvetlerin sosyalizme karşı uyguladı kları spesifik savaş 
biçimlerinden biri de «psikolojik harp»tir. Birleşik Amerika'da 1 20'den 
fazla i nceleme merkezi vardır ki, bunlar, psikolojik harp sorun lariyle meş
gu l  o lurla r. ABD'nde her yıl anti-komünizm propagandası için yarım mi l 
yar dolar  tahsist ayrı l ı r. 

Batı Almanya'da 1 00'den fazla anti -komünizm merkezi faal iyettedi r. 
Federal Almanya Cumhuriyeti'nde anti-komünizm propagandası için her 
yıl 1 25 mi lyon dolar  ayrı l ı r. 

Ozellikle atmosfor yolu i le anti-komünizm propagandası son derecede 
yaygın bir hal almıştır. 

Topyekün 15 mi lyon va to gücünde 100 den fazla radyo yayın merkezi 
hergün sosyal ist devletler aleyhinde yolan ve iftira kusmaktadır. 

Yalnız «Amerikanın sesi» radyo yayın merkezi yı lda bu iş için 53 mi lyon 
dolar harcamakta, Batı Almanya'daki «Ozgü r  Avrupa» radyo istasyonu da 
yı lda 1 7  mi lyon doları çarçur etmektedir. 

Açık tehditler 

«Sözlü ve eyleml i  propagandamız, ancak, el indeki bütün olanaklarla, 
Sovyet d iktaturasını ve bu diktaturayı yürütenleri ortadan kaldı rma ama
cını cesurca g üttüğü zaman sonuç elde edebi l i r.» (Makkarn'ın 6. Vi i i .  
1 951 'de verdiği  bir  demeçten.) 

«Batı, Orta Avrupa'da strateji k  bir sıçrama noktası kurabi l i r. Ve oradan, 
Sovyet Komünizmin in Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ve d iğer komşu 
ül kelerdeki askeri ve pol itik mevzilerini çökertebi l i r. (Co n F. Dul les «War 
or Peace», 1 950.) 

Bi rleşik Amerika'nın Viyetnam'da yaptığı harp, «Birleş ik Amerika'nın 
yirmi yı ldan beri güttüğü dış politi kaya uygundur.» (ABD eski başkanı 
L. B. Conson'un 4. Xii. 1 967'de verdiği demeçten.) 

«Şunu tekrar akl ımıza koymal ıyız : Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, 
Bulgaristan, Rumanya v.s. tıpkı ısviçre, Hol landa veya Belçika g ibi Avrupa 
ül kesidirier. Bu memleketlerin tekrar Avrupa'nın bölünmez parçaları olma
ları, h iç olmazsa, Avrupa köprüsü anlamında ü lkeler hal ine gelmeleri için 
gerek bu memleketler üzerinde etkilerde bulunarak, gerekse Moskova i le 
aziml i  tutumla müzakereler yaparak uzun zaman ça l ışmamız gereke
cektir . . .  

Bugün ödevimiz, Rusya i le Batı Avrupa arasında bir köprü kurmaktır.» 
(Frantz Yosef Ştraus, «Avrupa tasarısı : Entwurf für Europa», sf. 45/46, 55.) 

Emperyalizmi, yeni bir dünya harbi ham/amakto olduğu için suçluyoruz 

«Birleşmiş Milletler Teşkilatı halkları, gelecek kuşaklaTl, bir ömür içinde 

insanl!ğa iki defa tarifsiz aclfar çektirmiş olon harpten kurtarmak azminde
dirier ... (BMT Tüzüğünün önsözünden.) 
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Buna rağmen emperyalizm, dünyayı yeni bir harp hazırlıklanna sürükle
miştir. Bu hawllklann masraflan, 1941-1945 dödönemindeki harp masraf
lan ni aşmaktadır. Uluslararası silahsızlanma ile ilgili bütün teklifler de 
reddedilmiştir. 

Silahlanma için aynlan paralarla, insanlığın zamanımızdaki en önemli 
ekonomik ve sosyal sorunlan çözümlenebilir. 

Emperyalizm, üçüncü dünya harbi tehlikesini yaratmıştlf. 
Her iki dünya harbinin başladığı Avrupa'da, bu harplerin en büyük suç

lulanndan olan Alman emperyalizmi, Federal Alman Cumhuriyeti'nde yeni
den ayağa kalkmıştır. 

Gelecek kuşaklar, ancak emperyalizmin saldırganlığına karşı mücade/e/e 
etmek suretiyle harbin felaket/erinden kurtanlabilir. 

Militarizmin bedeli 

Emperyal ist bir askeri blok olan NATO'nun kuru luşundan beri (yirmi yı l  
içi nde) askeri amaçlar uğrunda 1 triliyon 250 mi lyar dolar harcanmıştır. 

NATO üyesi ü lkeler, 1 968 yı l ı nda askeri amaçlar için 1949'dakinden 5 kat 
fazlasını sarfetmişlerd i r. 

Birleşik Amerika, Ikinci Dünya Harbinden sonraki beş yıl içinde askerı 
amaçlara 281 mi lya r 400 mi lyon dolar, son beş yıl içinde ise 334 milyçır 
400 mi lyon dolar, yani % 20 fazla bir  masraf yapmış lard ı r. Şimdi bu mem
leketin yı l l ı k  askeri harcamaları 80 mi lyar doları bulmaktad ı r. 

Birleşik Amerika Ordusunun 1 939 yı l ı ndaki mevcudu 334.000 kişiydi, 
1 968 yı l ı nda, 10 misli bir artışla 3,5 mi lyon kiş iye yükseldi .  Sadece son on 
yıl içinde Amerikan ordusunun mevcudu  1 mi lyon kişi artmıştır. 

Yine ayni memleketin askerl i k  dairelerinde ve askeri sanayi inde topye
kun 9 mi lyon kişi, yani bütün çalışan nüfusun % 1 1 ' i çalışmaktadır. 

Kaça mal oluyor 

- i kinci Dünya Harbinde yapı lan 
Bir uçak taşıt gemisi 

- «Nimitz» uçak taşıt gemisi 
(Şimdi inşa edi liyor) 

- ikinci Dünya Harbinde yapılan 
Bir mayın gemisi 

- Yeni bir mayın gemisi 

- i kinci Dünya Harbinde yapılan 
Bir denizaltı 

- En yeni atom denizaltısı 

- Ikinci Dünya Harbinde yapı lan 
bir bombardıman uçağı  

- 1961 modali «B-52» bombardıman uçağı  
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- ikinci Dünya Harbinde yapı lan bir  avcı uçağı 

- Bir  «3·f . .  avcı uçağı 

- 1946 modeli «M·h makineli tüfeği 

54 b in dolara 

6,8 mi lyon dolara 

31 dolara 

- Viyetnam Harbinde kul lanı la «M· 1 6  .. makinel i  tüfeği 150 dolara 

Yabancı ülkelerdeki Amerikan askerleri 

Birleşik Amerika dış ında yaklaşık olarak 1 ,5 mi lyondan fazla Amerikan 
asker ve subayı vardır. i ki nci Dünya Harbi s ı rasında Amerika dış ında bulu· 
nan Amerikan asker ve subayları n ın sayısı bundan bir hayli azd ı .  

1920'lerde yalnız üç yabancı ü lkede, iki nci Dünya Harbi s ırasında 39 ya· 
bancı ül kede Ameri kan askeri vard ı .  Şimdi ise 64 memlekette vard ı r. 

1 968 yı l ında yabancı ü lkelerdeki bel l ibaşlı Amerikan askeri üslerin in  
sayısı 450 idi .  Bunların bak ımı  Amerikaya y ı lda 5 mi lyon dolara mal  
oluyordu. 

Silôhlanma yartşı insanlığa kaça mal oluyor 

Emperyal izmin si lôhlanma yarışı ve uluslararası s i lôhsızlanmaya yanaş· 
mayışı, diğer devletleri de (bu arada sosyal ist ül keleri de) askeri harca· 
maların ı  artırmak zorunda bırakmaktad ı r. 

Amerika Birleşik Devletleri'n in askeri bütçesi 1 968 yı l ında 50 m i lya r 
dolard ı ; dünya ü lkelerin in tüm askeri bütçelerin in  % 35' in i  teşkil ediyordu. 

«Mil itary Balanca (Londra, 1 968) gazetesinde yayınlanan verilere göre, 
1 968 yı l ı ndaki askeri masraflar şöyledi r :  

NATO üyesi ü lkelerin 
SEATO üyesi ü lkelerin 
SENTO üyesi ü lkelerin 
Varşova Antlaşması üyelerinin 

1 02.872 mi lyar dolar 
1 .724 mi lyar dolar 
1 .009 mi lyar dolar 

49.745 mi lyar dolar 

Toplam 1 55.355 mi lyar dolar 

Bu toplam, yeryüzü halklarının üçte ikis inin yaşadığı Asya, Afrika ve 
Lôtin Amerikada gelişmekte olan bütün ülkelerin u lusal geli rleri n in  genel 
toplamından daha fazladır. Bu paran ın  ( 155 mi lyar 355 mi lyon doların) 
sadece beşte biri genç devletlerin gel i şmeleri için harcanmış olsa, bunlar, 
25 yıl içinde Ingi ltere ve Fransanın bugünkü ekonomik  gel işim seviyesine 
ulaşabi l i rler. 

1 50 mi lyar dolarla dünya çap ında 45-50 sanayi merkesi veya Hindis· 
tan'daki Bhilai çapında 1 50 metalurj i  kombinası, ya da Bi rleşik Arap Cum· 
huriyet' indeki Asuan barajı büyüklüğünde 1 50 enerji azmanı ,  yahut 40 mi l ·  
yon ev, 1 40.000 hastane, 560.000 okul yapı labi l i r. 

Avrupa'nın güvenliği 

Hitlerin generalleri ne ve bunlar ın çıkarlarına yeniden si lôh tesl im  eden 
Batı Alman emperyalizmi, Alman Federal Cumhuriyetin in s ın ı rlarını geniş· 
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letme ça baları içinded i r. Bu a maçla Avrupa ' n ı n  bugünkü hudutl a rı n ı n  
tan ın masına karşı  m üthiş b i r  m ücadele yürütmekted i r. 

Federal Ka nsler Kizinger 25. V" 1 .  1 968'd e  şöyle demişti r :  
«Mesele şud u r :  Sovyetler B i rl i ğ i  Avrupa'da statükonu n  korunmasın ı  i sti 

yor. Biz, bu statükoyu değişti rmeye çal ışmal ıyız ... 

Neo-nazist NDP' n i n  prog ra m ı n a  göre « Almanları n  yüzyı l l a r  boyu yaşa
d ı k ları bölgeler Al manları n d ı r.» 

Batı Al man .. Genel Alman Işleri Bakanı»  Herbert Vener'e g öre Federal 
Almanya aşağ ıdaki  tekl ifleri kabul etmekmekted i r : 

« 1 .  Batı Berl i n ' i n  bağ ı msız b i r  pol iti k bi rey olarak tan ı nmasın ı ;  
2. Almanya ' n ı n  öteki kesi m i n i n  Alman m i l leti n i n  i ki nci b i r  egemen dev

l eti olara k  tan ı n ması n ı ; 
3. Oder ve Nayse hatt ın ı n  kesi n hudut olarak tan ı nmasın ı .» (Fra nkfurter 

Rundşau» 22. iX. 1 967) 
Ne va r ki ,  Avrupa halkl arı iç in ba rışı  korumak hayati önemi haiz  b i r  

dôvadır. Mevcut sın ı rl a rı n  dokun u l mazl ığ ın ı  g üvence a lt ına a l a n  kol lektif 
bir Avrupa g üven l i k  s istem i n i n  kurulması ,  yeni bir harp teh l i kesi n i  ortadan 
kal d ı rmak iç in  son derecede önemlidir. 

Emperyalizmi, nükleer bir harp hazırlamakta olduğu için suçluyoruz 

Zamanımızda, insanlık, kendisini mahvedici nükleer silôhlafln kullanil
ması tehlikesiyle yüzyüze bulunuyor. 

Yığınsal imha silahlarının kimyasal ve bakteryo/ojik gibi diğer çeşitleri 
de hızla gelişiyor. 

Dünya kamuoyu, nükleer silah kullamlmasınl insanlığa karşı işlenmiş 
cinayet olarak kabul etmiştir. (örneğin nükleer ve termo-nükleer silah

ların kullanılmasının yasaklanmasiyle ilgili 1 961 tarihli BMT Bildirgesi.) 
Buna rağmen emperyalist devletler nükleer harp hazırlığına devam et

mekte ve sosyalist devletlerin, nükleer silahların yasaklanmasiyle ilgili 
teklif/erini reddetmektedirler. 

Yeryüzünün bütün bölgelerinde pekçok nükleer silah yığınaklafı mev
cuttur. Durmadan dünyayı dolaşan uçak ve gemi/erde de her an kullanıl
m aya hazır nükleer silôhlar vardır. 

Emperyalizm, dünyayı ateşe bağmak, hastalık, zehir ve ölüm saçmak 

amaciyle tabiatın açığa çıkafilan slrlaflm kullanarak son cinayetini de 
işlerse, insanlık, tarihte eşi görülmemiş felaketler içine atılmış olacaktır. 

Emperyalizmi, bu felaketleri hazırlamakta olduğu için suçluyoruz. Ve 
bunun dah a  başlamadan önlenmesi için herkesi savaşa çağlflYoruz. 

Atom bombalafı gökyüzünde 

N ükleer bomba yüklü Amerikan bombard ı ma n  uçakları ,  1 961 'den beri , 
gece g ü ndüz dört yön l ü  uçuşla r ya pmakta d ı rl a r. Bu yönlerden üçü,  Alô ska 
ve Kanada üzeri nden Grönl a nd iya'ya kuzeye, dörd ü ncüsü de Atla nti k 
okyanusu, Ispa nya ve Akdeniz üzeri nden geçmekted i r. 
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Bombard ıman uçakla rı , emir  a l ı r  a l maz Kuzey ve Güneydeki «hedef .. ler  
üzerine sa ld ı rab i l i rler. Bu uçukl a rı n  her  b i ri genel l ik le  11  megaton ağ ı rl ı 
ğ ı nda 4 h idrojen bombası taşımaktad ı r. 

Nükleer s i /a h la yüklü Amerika n u çakları kazaya uğra r/a rsa, bunu b i l 
d irme işareti « brou ken a rov •• (kı rı l m ı ş  ok)  tur. Son y ı l l a rda böyle 12  kaza 
haberi gelm iştir. Bunlardan b i ris i  Palomares (Ispa nya), bir d iğeri  de  G rön
landiya'da ol m uştu r. 

« Mega-ölüm» 

H i roşi mayı tahri p eden ve 1 00.000 kişi n in  öl ü m üne sebep ola n  atom 
bombası 0,02 megaton ağ ı rl ı ğ ı ndayd ı .  Halen Bir leş i k  Amerika n ı n  e l i nde 
bulunan nükleer si ıahlar  25.000 megaton ola rak  değerlendi ri l iyor. Bu 
25.000 m eg aton, 1 2.500 potansiyel nükleer i nfi lak demektir. Her i nfi lak 
20 ki lometre kutru nda kraterler  açabi l i r, 50- 1 00 ki l ometre rad ius  a levler 
ya rata b i l i r  ve 300 ki lometre kare alanda ne kada r  canl ı  va rsa heps in i  
öld ü rü r. (O neskonun dergisi « Ku rier», Kası m 1 964.) 

BMT Genel Sekreteri U Ta n 1 968 y ı l ı nda şöyle dem işti r :  « Ma n haten 
üzeri ne 20 megatonluk bir bomba atıhrsa, (sığ ı nak bul unmad ı ğ ı n ı  ve 
şehrin boşalt ı lmamış  old uğunu kabul edel im) 8 m i lyonluk Nevyork ahal i 
s in in  6 mi lyonu ve ayrıca şeh i r d ış ından da b i r  mi lyondan fazla i nsan öle
cekti r . .. (BMT dokümanı  N6858.) 

I ngi ltere Iç  Işl eri Baka n l ı ğ ı  ta raf ından şehi rleri n  savu n masiyle i lg i l i  ola
'rak yayı n l a na n  bi r genelgede şöyle deni l iyo r :  « Trafalgar Skuer' i n  3.000 
metre yukarıs ında i nf i lak eden 1 0  megatonluk bi r bomba. bütün Lond rayı 
yerle bi r edecekti r.» 

Ameri kan genera l leri, pıa n l a rı n ı  hazırl a rken başka şehir leri gözönünde 
bulunduruyorla r. Pentagon yönetici leri, örneğ i n  B i rleşik Ameri ka Hava 
kuvvetleri Bakanı H. Braun,  n ükleer h arpte Ameri kan stratej isi n i n  esas 
a macı n ı n  « Sovyetler B i rl iğ i»n i n  bütü n şehi rlerindeki insa n l a rı yok etmek» 
olduğunu söylemiştir. 

Onları n  değerlendi rmesine göre, n ü kleer s i la h ları n  karşı l ı k l ı  ola rak  i l k  
f ı rl atı"ş ından sonra 200 m ilyon kişi ölecek, I ki nci Dünya Harbindekinden 
çok daha fazla insan can verecekti r. 

Aşağıdaki satı rla rdaki hesap da y ine bu ruhtadı r :  «1 00 mi lyon ve daha 
fazla insa n ı n  öl ü m ü  i le  i lg i l i  hesaplarda 1 0-20 mi lyon i nsa n ı n  d u ru m u  
üzeri nde yanl ış lar  yapmak m ümkü n d ü r  ... (Hamfri'n i n  Ohayo oyaleti ne bağl ı  
Ka lambas şehri nde '21  Eyl ü l  1 968'de verd iğ i  demeçten.) 

Amerikan harpçi leri ,  « mega -öl ü m» d iye bi r teri m ortaya atmışl a rd ı r. Bu. 
n ükleer harpte, b i r  bomba i le  yüz mi lyon kişin i n  ölümü a nl a m ı na gel
mektedi r. 

Nükleer sildhll Hitler generalleri 

Hitler, b i r  zamanlar, atom s i lah ın ın  i l k  yapıcısı ol maya ve bunu i lk  kul
lanmaya can atıyordu.  Bu isteğ inde muvaffak olsaydı, ki mbi l i r  ne korkunç 
sonuçlariyle karşı laşacaktı k. 
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Bundesver Genel Kurmayındaki Hitler artığı generaller, Ağustos 1 960 
tarih l i  bir muhtıralarında şöyle demekted i rler: «Askeri kuvvetlerin korun
ması için atom si ıahiyle donatımlarından tek taraflı olara k  vazgeçrnek, 
Federal Cumhuriyetin savunmasına yard ım edemez. Bundesver de, müttefik 
kuvvetler gibi etkin korunma si ıahına sahip olmal ıd ı r.» 

Savunma Bakanı Şröder, 6. Xi i .  1 967'de Bundestagda şunları söylemiştir :  
«Taktik atom askeri bi rli klerine Almanların  d a  katı lması ıazımdır. Bu 

su retle, Alman askerlerine tesl im ed i lmiş olanlar da dahil ,  bütün cephe 
kesim lerimde atom roketleri fırlatma donatım ları bulunabi l ir.» 

Batı Almanya, atom sanayiini gelişti rerek harp hazır l ığı yapmaktadır. 
Bon, yalnız 1 966 yıl ı nda Birleşik Amerika'dan 57.390 kg. temiz uran satın 
almıştır. 

Federal Cumhuriyet, nükleer si ıahların yayı lmasını yasaklayan antlaş
manın en büyük muhal ifid i r. 1 Temmuz 1 968 de 90 memleket antlaşmayı 
imzaladığı zaman, Bon, buna karşı olduğunu gösterişli bir şekilde beli rt
mişti. 

Birleşik Amerika'n ın,  Batı Avrupa'da, özel l i kle Batı Almanya'da 7.000 
nükleer bombası vard ı r. Ayrıca NATO vasıtasiyle müttefi klerine, bu s i ıah
ları , hedeflerine ulaştıracak 2.250 a raç  vermiştir. 

Emperyalizmi, tüm halkların gelecekte banş içinde yaşamalarını 
tehdit eden korkunç bir tehlike olduğu için suçluyoruz 

INSANLAR, UYANıK OLUN ! 

Tarih, emperyalizm hakkında hükmünü vermiştir. Bu hükmü yerine getir
mek halklann ödevidir. 

Emperyal izmin cinayetleri, burada, bütün yönleriyle açıklanmamış olma
sına rağmen, yapılan suçlamalar asla yalanlanamaz. 

Bu gibi  cinayetleri a lal ıksız olarak yaratan bir toplum düzeni hastadır, 
ömrünü dordurmuş, tari h tarafı ndan ölüme mahkum edilmiştir, ortadan 
kalkmal ıd ı r. 

Fakat, tarihin hükmünü yerine getirmek, halkların ödevidir. Bu tarihsel 
görevi yapmak, emperyal izme son ve en korkunç cinayetini işletmesine 
meydan vermemek için halklar, zamanımızda bütün olanaklara sahiptirler. 

Emperyal izmin dünyaya hakim olduğu devir artık geçmişti r. Şimdi : 
Sosyal izmin bir  gerçek hal ine geldiği ü lkelerdeki emekçi halkın iktidar 

gücü ; 
Kapitalist ü lkelerde, halkın büyük çoğunluğunu teşkil eden, sayıları dur

madan artan, örgütleri n i  ve savaşkanl ıklarını aralı ksız olarak kuvvetlen
d i ren emekçi ler ;  

Gitgide genişleyen ve savaşların ın  hedefini her gün biraz daha bel i rg in  
olarak gören anti-emperyal ist u lusal kurtuluş hareketi, 
emperya lizmin karşısında yer almışlardır. 

Bu gücler, birleşi k halde, tarih in  gelişme seyrin i  bel i rleyebi l i rler. Zama-
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n ımızda, ortak eylemlerin ne muazzam bir kuvvet olduğunu ortaya koyan 
pekçok örnek vard ı r. Bütün dünyaya yayı lmış olan Viyetnam halkiyle 
dayanışma hareketi, bu yılmaz ve kahraman halka, Birleşik Amerika 
emperyal izminin harp pıanların ı  sonuçsuz bırakmasında yardım etmiş, 
barış ve özgürlük ' uğrundaki savaşında zaferler kazanmasına olanaklar 
sağ lamıştır. 

Küba halkı i le dayanışma, en büyük emperya l ist devletin hudutlarından 
sadece 90 mi l  ötelerde bulunan bu ül keye emperyal izmin bütün provokas
yon ve baskı ları na rağmen, halk devrimini koruyup geliştirmesinde yard ım 
etmiştir. 

. 

ısrai l ' in  saldır ı larına hedef olan Arap devletlerin in halklariyle daya
n ışma, bu ül kelerin' gelişmelerine saldırı i le engel olmaya ça l ışan emper
yalistlerin planlarını  suya düşürmüştür. 

U luslararası dayanışma, emperyalizmin daimi saldırı ları alt ında bulunan 
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Almanya Demokratik Cumhuriyeti 
hal kla rı için de kuvvetli bir destektir. Uluslararası dayanışma, Güney Kore 
ve Batı Almanya hal klarına da, emperyal ist baskıs ına ve harp pol itikasına 
karşı mücadelelerinde yard ımcı olmaktad ı r. 

Dayanışma, bir l ik ve u luslararası destek, daha birçok halkları yürüttük
leri savaş s ı rasında esinlemekte ve emperyal ist kuvvetlerin kötülüklerinden 
korumaktad ı r. 

Bir l ik ve beraberlik öyle bir savaş aracıdı r  ki, tüm dünya halkları , bunun 
yard ımı  i le, emperyalizmin, termo-nükleer harp çıkarmak, Avrupa, Asya, 
Afrika ve Amerika'da yeni yeni harp macera larına g irişmek için hazırladığı  
p ıanları gerçekleştirmesine engel olabi leceklerdir. 

Moskova'da yapı lan Komünist ve Işçi Partileri Uluslararası Danışma 
Toplantısı g ündeminin önemli konu ları iş le bunlardı. Tarihsel sorumlu luk
lar ını  iy i  b i len bu partiler, bütün komünistleri, tüm anti-emperyal istleri ve 
barış, özgürlük  ve i lerleme uğrunda savaşmaya hazır olan herkesi ortak 
savaşa çağ ı rd ı lar  ve ortak bir eylem programı hazırlayıp sundular. 

Şimdi bizi bekleyen ödev, herşeyden önce, mümkün olduğu kadar k ısa 
zamanda zafere ulaşabılmesi için kahraman Viyetnam halk ın ı  her bakım
dan desteklemektir. 

Harp tehl ikesini önlemek ve dünya barış ın ı  korumak için ortak eylemlere 
devam edilmel idir. Barış ın korunması, değ işik toplumsal düzenli devletlerin 
yanyana yaşamaları uğrundaki mücadele ile s ık ı  sı kıya bağ l ıd ı r. 

B ir  termo-nükleer harbi önlemek, kesin bir zorunluktur. Bunun için, nük
leer si lahların yayı lmasına meydan vermemek, bunların ve diğer yığ ınsal 
imha si ıahların ın  yasaklanmaları için büyük gayret sa rfetmek ıazımdır. 

Mi l itarizme karş ı ,  s i ıahlanma yarışını önlemek ve genel si lahsızlanmaya 
ulaşmak için mücadele edilmel id i r. 

Askeri blokları ortadan kaldı rmak, saldır ıcı NATO blokuna dayanan 
Batı Almanya'daki revanşist ve mi l itarist kuvvetler etkisiz bırakı lmak sure-
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tiyle kollektif Avrupa Güvenl ik  sistem ini kurmak ıôzımdır. Bunu genel barı
şın menfaatleri gerektirmektedir. 

Emperyal izmin yeni saldır ı ların ı ,  mahal l i  harpler çıkarmasını ve dün
yanın hangi  bölgesinde olursa olsun çeşitli biçimlerde müdahalelerde 
bulunmasını önlemek, bunlara meydan vermemek için ortak gayretler sar
fedi lmelidir. 

Dünyamız, sömürgeci l iğ in kahpeli klerinden tamamiyle temizlenmelidir. 
Faşist tehl ikesine karşı mücadele güCıendiri lmeli ,  başkaldıran  neo

faşizme azimle karşı konmal ıd ı r. 
Bütün namuslu insanlar, ı rkcı l ığ ın  i nsanl ı k  düşmanı ideolojisine ve 

eylemlerine karşı mücadelede gayretlerin i  birleşti rmel id irler. 
Toplumsal yaşayış ın her a lanın ı  demokratikleştirmek için sürekli ve 

azimli .ça l ışmak ıôzımdır. Bunu, emperya l izmle m ücadelenin menfaatleri 
gerekti rmektedi r. 

Komünist partileri, yukarıda ortaya konan sorunları işte bu temel üze
rinde i ncelemeye hazırd ı rlar. Halk yığ ın lar ın ın, tarihsel gelişme seyrin i  
bel i rlemeye ve emperyal izm hakkındaki son ve kesin hükmü yerine getir
meye muktedir bir güc hali nde birleşmelerine yol açacak olan anlaşma
lara ancak bu temel üzerinde varı labi l i r  ve ortak eylemler bu temel üze
ri nde gerçekleşti ri lebi l i r. 

Komünist partileri şunu g izlemiyorla r :  Emperya l izmle savaş, çetin ve 
ağ ı r  bir savaştı r ve uzun sürecektir. Şiddetli s ın ıf savaşları kaçın ı lmazdır. 
Emperya lizmin ve iç irtica ın  mevzi lerine karşı saldı rıyı güCıendirmek lôzım
d ır. Devrimci ve i leri güclerin zaferine hiçbir kuvvet engel olamıyacaktır. 

Bu yüzden komünist partileri şu çağrıda bulunmaktadıria r :  
.. Sosyal ist ü lkelerin halkları, kapitalist memleketlerdeki proleterler ve 

bütün demokratik güCıer, kurtulmuş olan ve baskı altı nda bulunan halklar, 
emperya l izme karşı, barış, u lusal kurtuluş, sosyal i lerleme, demokrasi ve 
sosyal izm uğrunda yürütülen ortak savaşta birleşiniz I .. 
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Çağdaşlarının Lenin'e dair anıları 

Kominıern'in Uçüncü Kongresinde 

Rodolfo Gioldi 

Dergimiz, komünist ve işçi hareketinin en yaşlı faaliyet
çilerinin, Vladimir "iç Lenin'e dair anılarını yayınlamaya 
devam ediyor. 

Bu sayımızda, Arjantin Komünist Partisinin kurucularından, 
bu partinin Yürütme Komitesi üyesi Rodolfo Gioldi, delege 
olarak katıldığı Komünist Enternasyonalinin Oçüncü Kongre
sinde tanıdığı Lenin'i anlatmaktadır. 

Komünist Enternasyonal inin (Jçüncü Kongresi, 1 921 y ı l ı  Haziran ayın ın  
sonunda başlamış ve Temmuzun i l k  günlerinde sona ermişti. 52 partin in 
temsif edifdiği Kongreye lenin'in hazırladığı temel fikirler yön vermişti. 
.. Halkla sıkı bağlar kura l ı m !  .. ş ıarı ,  Kongrenin dayanak noktası olmuştu. 
Tek cephe kuru lmasın ı  sağlayan bu leninci taktik, sonraları Komintern 
parti lerin in  savaş doğrultusu hal in i  a ld ı .  Faşizm ve harp tehl i kesin in a rttığ ı  
koşul lar içinde toplanan Vi i .  Kongre, eylem birl iğ in in yeni ve ertelenmez 
isteklerini sistemleştirdi. Eylem birl iğ in i  güCıendirme ve gel iştirme ödevi 
bugün de olanca önemiyle karşımızda durmaktadır. Dünya olaylarının 
gidişatı üzerinde çözümleyici etkilerde bulunan dünya sosyal ist sistemiyle 
kapitalist ü lkelerdeki işçi sı n ıfı ve halkların u lusal kurtuluş hareketi. zama
nımızda. emperyal izm karşısında tek cephede birleşmişlerdir. Fakat bu 
cephe, ancak, bu üçlü ittifak güCıendir i l ip gelişti ri ld iği  takdirde başarıya 
ulaşabi l i r. 

Komintern'i n  Açüncü Kongresi toplandığ ı  s ıra larda dünya kapitalist 
pazarında bel irl i bir can l ı l ı k  başlamış, Avrupa'da devrim hareketi biraz 
yavaşlamıştı. Bu durum, son yı l larda yığınsal hareketferde etkisini tama
miyle kaybetmiş olan reformizmin de aktifleşmesine yolaçmıştı. Fakat. 
dünya komünist hareketi içindeki dar solcular, bu gerçeği görmüyor veya 
göz göre g�re inkôr ediyorlard ı .  

Sovyetler Birl iği ,  yabancı müdahalesine karşı yürütülen harple Yurttaş 
Harbinin dağlar gibi  yığdığı korkunç güçlüklerle yüzyüze idi. arkenin bir
çok bölgesini sarmış olan kurakl ık  felôketi de bu zorlukları kat kat artırı
yordu. 

Yurttaş Harbi ve yabancıların askeri müdahaleleri yı l ları nda, Sovyet 
Rusya .. askeri komünizm .. pol itikasın ı  uygulamak zorunda kalmıştı . Devrim 
kazanım/arın ın  garantisi ve sosyalist top/um kurucu/uğunun temeli o/an 
işçi-köylü ittifakın ın. harpten sonraki koşullarda da korunabilmesi i çin,  
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yeni ekonomik esaslar üzerine oturtul ması gerekiyordu. V. i. Lenin,  Yeni 
Ekonomi Politikas ın ın (N EP) plônın ı  hazırladı. Parti nin X. Kongresinde bu 
politikayı aydın latırken, Rusya'daki koşul ların özel l iğ i  «askeri komünizm»i 
doğurduğunu, fakat, bunun zorunlu bir  çözüm yolu olmadığını  söyledi. 

Parti, dağlar g ibi güçlükleri yenmek zorundaydı .  Rus burjuva karşı-dev
r iminin yöneticilerinden biri olan Milükof, Kronştad ayaklanması dolayı
siyle verdiğ i  demeçte «Bolşeviksiz Sovyet» şıarını destekledi .  Ote yandan, 
burjuva propagandası, Kronştad karşı-devrim isyan ın ı  bir  «halk devrimi» 
imiş gibi  göstermeye çalışıyordu. (Bi l indiği üıere, karşı -devrimciler ş imdi 
de «demokratik» ve «insani» sosya lizm postuna bürünmektedirler. Çünkü 
bunlara Marksizm-Leninizmsiz «sosyal izm», komünist partisiz «enternasyo
nalizm» ıôzımdı r.) 

O zamanlar Enternasyonal  Sosyalist Partisi adını  taşıyan Arjantin Komü
nist Partisi, Komintern'in Oçüncü Kongresine katı lm ıştı, sosyal ist partiler
deki Marksistlerin yürüttükleri enternasyonal savaşı sırasında, Ocak 1918  
de kurulan partimiz, Ara l ı k  1920'de yapı lan Olağanüstü Birinci Kongre
sinde, Kominterne üyel iğin 21 şartın ı  kabul etti ve Arjantin Komünist Par
tisi adın ı  a ldı .  Komintem'in  Oçüncü Kongresine katı lmasın ın ve bu suretle 
Komintemle sıkı bağlar kurmasın ı n  partimiz için önemi büyüktü. Çünkü, 
daha kuruluşu i le enternasyonalist mevzilerde yer a lm ış olmasına rağmen. 
henüz Bolşevizmin geniş tecrübelerini tomamiyle öğrenmiş deği ld i .  Oktobr 
Devrimin in  ülkemizde büyük etkileri olmuş, yığınsal hareketler yayg ın  b i r  
hal a lmış, işçilerin grevleri büyümüştü. Köylü hareketi iyice genişlemişti. 
«Oniversite devrimi» yapı lm ış (1918),  demokrasi mücadelesi dönemi baş
lamış,  ol igarşiye karşı harekete geçi lm işti. Arjantin Işçi Federasyonu i le 
Arjantin Köylü Federasyonu arasında yapı lan bir  anlaşma i le işçi-köylü 
ittifakı başarı l ı  bir imtihan vermişti. 

Lôtin Amerika'da doğan komünist hareketi, u l usal burjuvazinin reformist 
fiki rleriyle çarpışmak zorunda kalmış bulunuyordu. Reformistler, halk yığ ın
lar ın ı  Marksizm-Leninizmden uzaklaştırorak öncülüğü e le olmak istiyor
lard ı .  Partimiz içinde de iki ak ım bel irmişti. Bunlardan biri, türl ü rüzgôr
ların estiği Sosyalist Parti harmanına tekrar kavuşmayı hayal eden 
l ikidatörlerdi .  Otekileri de, yığınsal harekete s ı rt çeviren ve sübjektivizm ba
takl ığ ına görülen, bu bataklıkton devrim çığı rtkanl ığ ı  yapan dar  solcu
lord ı .  Ve Parti bu iki akımla da mücadele etmek zorundaydı .  

Komintern Oçüncü Kongresinin gündeminde öneml i  meseleler vardı .  Orta 
Almanya'daki ayaklanmayı değerlendirmek bunlar arasındaydı .  Lenin ' in 
Rusya Komünist Partisi (bolşevikler) in  taktiği hakkındaki raporu da önem
l iydi .  Bu iki sorun, delegelerin di kkatini üzerlerinde toplamıştı. Çünkü, 
Almanya Komünist Partisi büyük partilerden biriydi ve bu parti içinde be
l i ren anlaşmazl ık lar do i lg i  çekiciydi. Sovyet devletin in  iç ve dış durumu 
yüzünden Lenin' in raporu sabırsızlıkla bekleniyordu .  

Ben, Lenin' i  i l k  defa görüyordum.  \Jçüncü kongre'ye kadar yaln ız  adın ı  
d uymuş ve eserlerinden birkaçını okumuştum. Onun konuşması, ele aldığı  
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meselenin öncelikle i lkesel yanları üzerinde durması, bel l ibaşl ı gelişme 
eği l imlerini az sözle, fakat tamamiyfe göstermesi, bu suretle devrimin 
perspektiflerin i  aydın latması, gerek benim üzerimde, gerekse d iğer dele
gelerde derin izlen imler bırakm ıştı. 

V. 1 .  lenin,  raporunda, 19 14-1 918 emperyalist harbin in ve Rusyadaki 
Sovyet egemenl iğin in,  sömürge ve yarı -sömürge ülkelerin halklar ını «dünya 
politikası n ın aktif etkenleri» haline geti rmekte oldukları n ı  bel irtti. Ve ya
bancı delegelere hitaben : «Köylüleri yönetmek, onlarla sağlam ittifaklar 
kurmak, büyük toplumsal tarıma geçmek için gerekli olan doğru tedbirler 
almak ve bunları gerçekleştirmek, günümüzün başta gelen ödevidir» dedi .  

Tarım ı  yenibaştan kurabilecek durumda o lan ve elektrik enerj isine daya
nan büyük sanayiin, sosyalizmin maddi temeli olduğunu söyledi .  

Kominternin taktiği i le i lg i l i  tezler tasarısı Oçüncü Kongrede i lg inç tar
tışmalara yol açtı. Avrupa delegelerinden bazı ları bu tasarı aleyhinde 
konuştular. Tasarıda şu görüş sistemleştiri lmişti : Halk arasında çalışma
lara yönelen bir  doğrultu izlenmeli, işçi s ın ıfın ın  çoğunluğu kazan ı lma
I ıyd ı .  Ne var k i  dar  solcu g ru plar böyle dÜşünmüyorlardl .  V .  i .  lenin ' in 
meseleyi bütün yönleriyle, derin l iğine ayd ın latan konuşması çözüm yolunu 
gösterd i. «Solcu budalal ıkları»na değinerek :  «Bu solcu gevezelikleri, biz 
Rusları, artık içimizi buland ı rcak kadar bıkt ır ıp usandırdı» dedi. O za
manki koşul lar içinde çoğunluğu kazanma mücadelesinden uzak kalına
mazd ı .  Çoğunluğu kazanmanın hedefe uygun  olmadığ ın ı  söyleyenlerin bu 
iddiaları n ı  cevaplandı ran  lenin şöyle dedi : «Işçi s ın ıf ının çoğunluğunu 
tarafımıza kazanmamız gerektiğin i  an lamayanlar, komünist hareketine 
faydal ı  olmaktan çıkmış insanlard ı r. Böyleleri, mademltl büyük devrimin 
üç y ı l ı  iç inde bu gerçeği öğrenmemişlerdir, bundan sonra h içbir zaman 
hiçbir şey öğrenemiyeceklerd i r.» 

lenin,  konuşmasında, bu fikre-proletaryanın çoğunluğunu kazanma 
meselesine - sık s ık değindi .  Komünistlerin, «gerçek devrim savaşında işçi 
s ın ıfı çoğunluğunun yönetimini «hiçbir» yerde tom anıomiyle ellerine 
olmadıklarını ,  hatta en iyi partilerden biri olan Almanya Komünist Par
tisinin bile böyle bir  çoğunluğa sahip olmad ığ ın ı  söyledi .  Solcuların, «dev
rimci taarruz teorish,yle öne atı ldıklarını , bunun düşüncesizce bir  çözüm 
yolu olduğunu beli rtti. Bolşevik Partisinin, büyük bir parti olmadığı halde 
i ktidarı ele olması örneği i le kendileri n i  haklı göstermeye çal ışan dar 
solcuları şöyle ceva plandırd ı :  «Rusya'da küçük bir parti id ik, ama, bütün 
ülkedeki işçi ve köylü sovyetlerin in  çoğunluğu bizimle beraberdi. Sizin 
d urumunuz böyle mi? O zamanlar sayıca en az 10  mi lyonu bunlan ordunun 
hemen hemen yarısı bizimle beraberd i .  Sizde de ordunun çoğunluğu 
sizinle midi r?» Ve Lenin,  devamla şunları söyledi :  Rusya'da devrim zaferle 
sonuçlandı.  Çünkü, bizim i lk  iş imiz «gerçek bir komünist partisi yaratmak» 
olmuştu. Ve işçi s ınıfın ın  şüphe götürmez çoğunluğu bu partiyle beraberdi.» 
Küçük bir  parti zafere ulaşabil ird i ,  "fakat zafer için, yığınların sempatisi 
ıôzımdı.» Yani işçi s ın ıfı çoğunluğunun, sömürülen köylü çoğunluğunun 
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sempatisi gerekl iydi .  Lenin, bu düşünceleri ni 1 4  Ağustos 1 921 tarihini taşı
yan «Alman Komünistlerine mektup .. başl ık l ı  yazısında genelleştird i .  Bunda 
«En öneml i  ödevimiz, proletaryanın çoğunluğunu tarafım ıza kazanmaktır .. 
diyordu. 

Lenin ' in i i i .  Kongre'de ortaya attığı düşüncelerle «Soleuluk : komünizmi n  
çocukluk hastal ığ ı  .. adl ı  klôsik eserindeki düşünceler a rasında tam bir  
uygunluk vardı r  ve bunlar, zaman ımızda da tazel i k  ve değerlerin i  koru
maktadı r. 

Oktobr Devrimin in  kend ine özgü biçimlerin in  m ihaniki olarak kopya 
ed i lmesiyle i lg i l i  olara k  i i i .  Kongrede ortaya atı lan görüşleri de Leni n  
cevaplandı rdı .  Bazı delegeler, bolşeviklerin, kendi lerine «Bizi aynen takl it  
edin . .  dediklerini iddia etti ler. Bu g ib i  görüşleri i leri sürenlerden b iri olan 
Serati'ye cevap veren Len in : «Biz, bunun tam ters in i  istiyoruz . . .  ıtalya'da 
devrim Rusya'daki yolu olduğu g ib i  izlemiyecektir .. ded i .  Komintern, ıtal 
yan işçilerinden, Rusları takl it etmelerin i  h içbir zaman istemi yecekti. 

Rusya Komünist Partisi (Bolşevikler)e karşı yapı lan bu g ibi suçlamaları n  
gerçekle hiçbir i lg i l i  yoktu. Çünkü, Lenin izmin en büyük özel l iğ i ,  konk re 
duruma uyu lmasını daima en büyük titizl i kle  istemesiydi .  Lenin ,  bunu 19 16  
yı l ında şöyle aydın latmıştı : «Insanl ığ ın,  bugünkü emperyal izmden yarın ın  
sosyal ist devrim ine kadar yürüyeceği yolda da böyle çeşit biçimler belire
cektir. Bütün u luslar sosyal izme varacaklardır. Bu, kaçını lmaz bir şeyd i r. 
Ne var k i ,  bu iş tıpatıp aynı biçimde olmayacaktır. Her ulus demokrasiye 
şu veya bu biçimde b i r  katkıda bulunacak, proletarya d iktaturasına şu 
veya bu biçimde bir  çeşitl i l i k  kazand ı racak, toplumsa" hayatın değiş ik  
yönlerin in  sosyal ist temeller üzerinde yeni baştan kurulması temposunu şu 
veya bu ölçüde hızlandıracaktır ... 

19 19  yı l ında Bela Kun'a gönderdiğ i  mektupta da böyle tavsiyelerde 
bulunuyordu.  Maca r  devrim in in  özel l ikleri olduğunu söylüyordu. Azerbay
can, Gürcüstan, Ermenistan ve Dağıstan komünistlerine de tavsiyesi şuyd u :  
«Bizim taktiğ imizi kopya etmeyin. Ozel l i klerin,  koşul lar ın ve sonuçlarının 
dayandığı nedenleri bütün yönleriyle inceleyin .  1 91 7-1921 tecrübelerinden 
elde edi len sonuçları n  dış görünüşünü değ i l ,  özünü,  anlamını  uygulayın ... 

Lasari, Bolşevi klerin, ıtalya'n ın özel l i k lerin i  göz önünde bulundurmadık
la rın ı  i leri sürünce, Lenin ,  Menşevizmi maskelemek iç in böyle özel l i k  mese
lelerine başvurulduğunu söyledi. Maha l l i  öze l l i kleri aşırı derecede büyüt
menin, bütün komünist partileri n in  ortak temeli olan ve her ülkenin koşul
la rına uyan Marksizm-Leninizmin temel i l kelerinden uzaklaşmaya yol aça
cağın ı  bel i rtti. Fakat, Marksizm-Leninizmin genel kanunların ın  konkre 
tarihsel durumlara uygulanabilmesi için, her ü l kenin özel l iğ in i  ve her par
ti n in çal ışma koşul larını i ncelemek ve gözönünde bulundurmak, elbette k i  
gerek l id i r. Ote yandan, Koşu l lar ın özel l ik leri n i  genel kanunlara zıtmış g ib i  
göstermek de bu  kanunları küçümsemek demektir. Bunları ayd ınlatan 
Len in : «Devrimin temel prensipleri, çeşitl i  ü lkelerin özell i klerine uydurul
mal ıd ı r  . . dedi.  
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Revizyonistler, en büyük önemi ulusa l  özel l iklere verdiklerini bahane 
ederek Marksizm-Leninizme yüz çevi rmektedirler. iddialarına göre, ne 
kadar ülke varsa, o kadar da sosyal izm modeli vardır. Bu suretle de, her 
parti ve her ülke için geçerli ofan Marksist-leninist ölçünün faydasız 
olduğunu akı ı larınca ıspata yeltenmektedi rler. Revizyonizm, u lusal özel 
l iklerle enternasyonal arasındaki diyalektik bağ lantıyı yazlaştırmaya çalış
maktadır. 

Bolşevizm, kapital izmin emperya l ist aşamasın ı  bütün yönleriyle i ncele
miş ve bugün de yürürlükte olan bil imsel bir görüş ortaya koymuştur. Ona 
u luslararası çapta b i r  önem kazandıran  nitel ik lerinden biri de budur. Bol
şevikler, ik inci Enternasyonalle bağ larını tamamiyle kesen ilk partidir. Işçi 
s ın ıfı i le köylüler a rasındaki ittifak kavramını ayd ın l ığa kavuşturan, kapita
l izmden sosyal izme geçiş problemin i  pratikte çözen, proletarya d i ktatura
s ın ın  temel prensiplerini yine hazırlayıp i l k  defa uygulayan Bolşevik Parti
sidir. V. L lenin «Soleu luk : Komün izmin çocukluk hastal ığ ı»  adl ı  kitabında, 
Bolşevik Partis inin tarihinden ve o zamanki taktiğ inden nelerin Avrupa'da 
uygulanabileceğ ini, nelerin dünyan ın  her kesiminde öneml i  ve zorunlu ol
duğunu göstermiştir. U lusal özel l i klerin küçümsenmemesi gerektiğin i  her 
fı rsatta tavsiye eden Lenin,  Bolşevizmin  evrensel önemin i  de daima beli r
tiyordu. Komintern'in I ki nci Kongresinde şöyle demişti : «Komünist Enter
nasyonal in bell i başl ı  ödevlerine i l işkin tezler bütün d i l lere çevri lmiştir. 
Bunlar (özel l ikle Rus yoldaşlar için) yeni bir şey değild ir. Çünkü, bizim 
devrim tecrübemizin ve devrim hareketim izden al ınan derslerin bazı öneml i  
taraflar ın ı  bütün Batı ü lkelerine, bütün Batı Avrupaya yaymaktadır.» Lenin ,  
b i r  d iğer eserinde de şöyle demektedi r : «Artı k oldukça büyük b i r  u l us
lararası tecrübeye sahibiz. Bu tecrübe tamamiyle bel i rg in bir  şeki lde gös
termiştir ki, devrim imizin bazı temel çizgileri, yalnız mahal l i  çapta deği l ,  
yaln ız t ip ik  u lusal çapta deği l ,  yaln ız -Rusya çapında değ i l ,  ayni zamanda 
u luslararası çapta bir  önem taşımaktadır.» «Şimdiki tarihsel dönemde ger
çek şudur :  Rusya bütün ü l kelere bir  örnek vermiştir, hem de birhayl i 
öneml i  bir  örnek. Bunun önüne geçilemez ve geçilemediği yakın bir  gele
cekte görülecektir.» «Tecrübe göstermiştir ki, proleter devrimin in  bazı bel l i 
başlı sorunları ,  bütün ü lkelerde, kaçın ı lmaz olarak, Rusya'daki g ib i  çözüm
lenecektir.» 

Komintern ve özel l ikle onun Oçüncü Kongresi, Bolşevizmin u l uslararası 
çapta yayı l masında, hiç şüphesiz ki büyük bir rol oynadı .  Marksizm-Leni
nizmin güc!ü b i r  şeki lde yayı lmasını sağlayan kaynaklardan biri de Komü
n ist  Enternasyonal id i r. 

Marksist-Leninist hareketin en öneml i  unsurlarından biri olan proleter 
enternasyonalizmi, u luslararası dayanışma, dün olduğu gibi bugün de 
dünya komünist hareketin in dayanaklarından biridir. Len in, bu gerçeği 
b i rçok defa belirtmiş ve Rusya işçi sınıfı için en çileli bir yı l olan 19 15'de 
şöyle demişti r :  «Rus proletaryası, enternasyonalizm uğrunda en yakın b i r  
zamanda pekçok kurbanlar  vermek zorunda bırakı lacağın ı  an l ıyacaktır. 
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Yalnız Rus devrimi deği l ,  aynı zamanda uluslararası işçi devrimi söz konusu 
olduğu zaman, Rus işçis inin daha enerj ik  çal ışmaya mukted i r  olduğunu,  
çok daha fedakarca savaştığ ın ı ,  fedaice ölüme g ittiğ in i  ıspat edel im ! .. 
Sovyetler Birl iği Komünist Partisinin tari h i ,  bu alanda örneklerle doludur. 
Bugün, Asya, Afrika ve Latin Amerika'da bağımsızl ıklarına kavuşmuş olan 
ve bu uğurda savaşan halklar, Sovyetler Birl iği 'nden, candan ve menfaat 
hesaplarına dayanmayan ekonomik ve teknik yardımlar görmektedirler. 
Sovyetler Birl iği halklarının yüksek enternasyonalizm bi l i nci bunlarda par
lak bir şekilde görülmektedir. 

Komünist parti lerin in  devrim yolunda güCıenmeleri ve etkilerin in halk 
yığınları arasında genişlemesi sonucunda, bel ir l i  bir zaman için Komin
tern'in varl ığ ına l üzum kalmadı .  Bu, ne enternasyonalizmin bir  i nkarı, ne 
de partiler arasındaki bağlantı ların kesilmesidir. Komünist ve işçi parti leri, 
iki ve çok taraflı görüşmeler başta olmak üzere, birçok karşı l ık l ı  bağlantı 
biçimlerinden yararlanmaktadırlar. Kardeş partiler arasındaki u luslararası 
dayanışma toplantı ları gitgide daha büyük bir önem kazanmaktadır. 
Hayat, hergün çeşitli problemler ortaya koyuyor. Marksist-Len inist partiler, 
elbette k i  bunla rı, d ünyanın en ilerici öğretisine dayanarak tah l i l  etmekte
di rler. Komün ist hareketinin u luslararası birl iği , emperyal izmle ve harple 
savaşta başarıyı sağlayan en sağlam garantidir. Bu birliği engelleyenler 
veya önemini küçümseyenler, düşmanlarımız ın ekmeği ne yağ sürmüş olur
lar. Komünist ve işçi partilerin in en yüce ödevi Marksizm-Leninizme bütün 
varl ıklariyle bağ lı olmak ve uluslararası komünist hareketini çel ik  gibi 
kaynaşmış bir birliğe kavuşturmaktır. 

Komintern' in  Oçüncü Kongresinden beri 48 yıl geçmiş bulunuyor. Bu 
Kongre'ye Latin Amerika'dan Meksika ve Arjantin komünistleri katı lmış
lardı. Şimdi ise Latin Amerika'n ın bütün ülkelerinde komünist partileri 
vardır. Hepsi de tecrübelid i r, savaşlarda çelikleşmiştir, bi rçokların ın  güclü 
örgütleri ve halk yığ ın lariyle sağ lam, derin bağları vard ı r, geniş anti
emperyalist cephelerde savaş yürütmektedi rler. Şanlı Küba devrimi ,  Latin 
Amerika tari hin in  son yıl larda en önemli  olayıdı r. Bu devrim,  dünya emper
ya l izminin en büyük dayanak noktasın ın  yan ı  başında bir sosya list devlet 
kurmuştur. 

Lôtin Amerika komünist partileri, dünya barışına, demokrasi, u lusal 
bağ ımsızl ık ve sosyal izm davasına çeşitli koşul larda ve türlü yollardan kat
kında bulunmakta, büyük Lenin' in vasiyetleri n i  bu suretle yerine getirmek
ted irIer. 
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Uluslararası Konferans ve Kongreler: 

Banş savaşçllanmn Berlin toplantısı 

Berl in, yirm inci yüzyı l ı n  b i rinci yarısı nda Alman emperyal izmin in soygun 
planlarını hazırlayan haydutların karargah merkeziydi. Avrupa'n ın  ve diğer 
kıtaların halklarına m i lyonla rca cana, ölçüsüz yıkım ve zararlara mal olan 
korkunç kararlar bu şehirde a l ın ı rdı .  Otuz yıl önce ik i nci Dünya Harbini 
başlatan emir yi ne bu şehi rden veri lm i şti .  

işte, yirmi yı ldanberi Almanya Demokratik Cumhuriyeti 'n in başşehri olon 
aynı Berl in 'de, geçenlerde, emperya l ist saldırganl ığ ına ve harbe karşı 
mücadele eden barış savaşçı ların ın  iki toplantısı yapı ldı .  Bunlardan b iri 
(21 -24 Temmuz 1 969 tarihleri arasında) Dünya Barış Kongresiydi. Oteki 
de (2S ve 26 Temmuz günlerinde), dünya barış hareketin in  yirminci kuru
luş yıldönümüne hosredilen Dünya Barış Konseyi jübile toplantısıyd ı .  

Almanya Demokratik Cumhuriyeti Devlet Konseyi ve Alman u lusunun i lk  
barışçı devletin in  bütün halkı ve hükümeti adına Volter Ulbriht, Barış 
Kongresi delegelerin i  candan selamladı, şöyle ded i : "Biz im halkım ız, kendi 
toprakları nda emperyal izmi kökünden temizled i .  Burada, başşehrim iz  olan 
Berl i n 'de büyük devletçi emperyal izmin harp politikasından, sadece, Kay
zer' in ve Hindenburg'un saraylarının harabeleriyle H itlerin başbakanl ık 
binas ın ın yık ıntı ları kaldı .  Biz im emekçi lerimiz, bu yıkı nt ı l ık ları nazi emper
yal izminin öteki pisl ik leriyle birl ikte ortadan kaldırd ı lar.» Valter Ulbrih'tin 
mesajı, Almanya Demokratik Cumhuriyeti hükümetiyle bütün emekçi lerin in 
barışı ve halkların güvenl iğ in i  koruma alanındaki konkre eylemlerin in  bir  
programı  mahiyetindeydi .  Batı Alman emperyal izmin in saldırı ve öc plan
lar ı  dolayısiyle Avrupa i çi n  de önem ve değeri büyüktü. 

Barış Kongresine katı lanlar, sosya l ist ekonomi, b i l im ve kültürün geliş
tirilmesi alanında ADC emekçilerin in ulaştıkları başarı ları ve yirminci 
kuru luş yıldönümünü kutlama hazırl ıkları içinde olan Cumhuriyetin top
lumsal düzen indeki gerçek demokratizmi yakından gördüler. Gerek hükü
met, gerekse toplu msal örgütler, Dünya Bar ış  Konseyin i n  yararlı çalışma
ları iç in en elverişl i koşul ları sağladı lar. 

Dünya Barış Kongresinin bel l ibaşl ı özel l i kleri nden biri de, çok kalabal ık 
olması ve çok çeşitli halk tabakalarını temsil etmesiydi .  Emperya l istlerin 
mi l itarizm, saldırı ve harp politikalarına, koloniya l izm ve neo-koloniya
l izme, ı rkçı l ı k  ve faşizme karşı olan ve bu uğurda  m ücadele eden 56 ulus
lararası ve 320 u lusal örgütten gelen 1 . 1 00'den fazla delege Kongrede 
hazır bulundu. Gerek kendi ü lkelerinde, gerekse dünyada otorite sahibi 
olan tanınmış birçok barış savaşçısı da foruma katı ld ı .  Bun lar, çeşit l i  mes
leğe mensup, değiş ik dünya görüşüne ve dinsel inanca sahipti , 101 mem
Ieketi temsil ediyorlard ı .  çağ ımız ın en d iken l i ,  en önemli  problemlerin i  
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hep beraber i ncelemek, bütün halklara barış ve güvenl ik sağlayacak en iyi 
çözüm yol lar ın ı  bulmak için Berl in'e gelmişlerd i .  Dünya görüşleri çeşitl iydi, 
fakat bütün insanl ığ ın kaderine candan i lg ileri an ları birleştirip kaynaş
tırıyordu. 

çağ ımız ın öneml i  sorunlar ın ın ayrıntılariyle i ncelenmesini  sağ lamak için 
beş ça lışma komisyonu kuruldu :  Viyetnam Komisyonu ;  Yakın Doğu Komis
yonu ;  Koloniyalizm, Neo-Koloniyalizm ve Ulusal Bağımsızl ık Sorunları 
Komisyonu ;  Avrupa Güvenl iğ i  Komisyonu ; Si lôhsızlanma Komisyonu. Ele 
a l ı nacak problemlerin karmaşık l ığ ı  ve söz almak isteyenlerin çokluğu 
yüzünden bu beş komisyondan dördü alt-komisyonlara ayrı ld ı .  Bundan 
başka, görüşmeler s ı rasında, 9 büyük çal ışma grubu ayrı oturumlar yaptı. 
Send ikaların, köylü, öğ renci ve kadınların, dinsel çevreler, parlamentarist
ler, hukukçu, öğ retmen ve eğitimcileri n, san'atçı ve bi l im adamların ın  
temsilcileri, kendi i htisaslariyle i lg i l i  problemler ve genel raporlar üzerin
deki tartışmalara aktif olarak katı ld ı lar, barış ve halklar arasında dostluk 
için m ücadele yürüten sendikaların eylemlerini a rt ırmaları ve a ralarındaki 
birl iğ i  güclendirmeleri konusunda değerli tekliflerde bulundular. 

Beş komisyonda da çal ışmalar son derecede canl ı  geçti. Orneğin, Av
rupa Güvenl iğ i  Komisyonunun genel otu rumlarında ve alt-komisyonlarında 
1 00'den fazla, Yakın Doğu Komisyonunda 60 kadar delege söz aldı. Ser
best ve demokratik incelemelerde, barış savaşında elde edilen tecrübele
rin değiş-tokuşunda, temel sorunlarda tam bir fikir birl iğ ine varı l ıyordu. 
Bu sayede, yeryüzünün çeşitli bölgelerinde barışı korumak için yapı lan yeni 
yeni teklifler kabul edildi, yeni aksiyonlar bel i rlendi. 

Bütün komisyon ve alt-komisyonlarda barış taraftarları dünya hareke
tinin kuvvetlend iri lmesi için konkre tedbirler öne sürdüler. Orneğin, Viyet
nam Komisyonunun Eylem Alt-Komisyonu bütün dünyada şu eylemlerin en 
kısa zamanda yapı lmasını  tekl if etti : 

«1 . Olağanüstü Uluslararası Kampanya. (Temmuz ve Ağustos aylarında.) 
iki ay sürecek. Amerikan Bağımsızl ık Bayramı olan 4 Temmuzde başl ıyacak. 
Eylemlerin süresi ve biçimi  hareket içinde bel i rlenecek. 

2. Cenevre antlaşmalarının yapı ldığı  20 Temmuzun, Güney Viyetnam 
Geçici Devrimci Hükümetin i  desteklemek, Birleşik Amerika ve uyduların ın  
askerlerin in  tomamiyle ve kayıtsız şartsız geri çeki lmeleri n i  istemek içi n  
yığ ınsa l  gösteri günü i lôn ı .  

3 .  Birleşik Amerika'n ın Bağ ımsızl ık Bayramı  4 Temmuzda gösteri ler yapı l 
ması. 

4. H i roşima günü dolayısiyle 6 Ağustosta gösteri ler yapı lması. 

5. Başkan Nikson'a d ünyan ın  her tarafından protesto mektup ve telgraf
ları gönderme kampanyası yürütülmesi (Adres : Yazl ık Beyaz Saray, San 
K/ement, Kal iforniya). 

6. Amerikan mal larına mümkün olduğu kadar tam boykot. 
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7. Mümkün olan her yerde Amerikan elçi l i k  ve konsoluslukları önünde 
gösteri ler yapı lması. 

8. Birleşik Amerika, Viyetnam sorunun çözümünü sürüncemede b ı rak
mak için Paris görüşmelerini paravan gibi kul lanmak istiyor. Onun bu iki
yüzlü lüğünü açığa vurucu yoğun ve sürekli propaganda yapılması. 

9. Geçici Devrimci Hükümetin 10 maddel ik  programın ı  ayd ın latmak ve 
yaymak için geniş bir  kampanya yürütülmesi. 

1 0. Geçici Devrimci Hükümetin 10 maddel ik programın ı  desteklemek 
için ulusulararası çapta di lekçeler gönderi lmesi . 

1 1 . Birleşik Amerikan hükümetine baskıyı artı rmak ve Amerikan barış
severleriyle dayanışmayı dile getirmek için u luslararası konferanslar yapıl
ması. 

1 2. Viyetnam harbine karşı aktif olarak mücadele eden leri n seslerini 
boğmak için yapı lan baskı la rı protesto etmek üzere dünya çapında bir 
kampanya açı lması. 

1 3. Akinava'daki askeri üssü n kaldırı lması ve Birleşik Amerika'n ın bura
sına artık Viyetnama karşı harp hareketinde bir dayanak noktası olarak 
kul lanmaması için yığınsal gösteri ler yapı lması ... 

Viyetnam Komisyonunun bu ve diğer teklifleri genel oturumda hararetle 
tasvip edi ld i .  

Yakın Doğu Komisyonu, ısrail askerlerinin, işgal  edilen Arap toprakla
rı ndan derhal ve kayıtsız şartsız çek i lmeleri, Fi l isti n halkının vatanıarına 
dönme hakların ın  geri veri lmesi i le i lgi l i  teklif oybirliği i le kabul etti. 
Komisyonda söz alanlardan çoğu, BMT Güvenl i k  Konseyin in 22 Kasım 1967 
tarih l i  kararın ın  gerçekleştirilmesini  ısrarla istedi ler. (Bu kara r. b i l indiği 
üzere. ısrai l  yönetici çevrelerince baltalanmaktadır.) Birçok konuşmacı, 
ısra i l  saldır ıs ını örgütleyip destekleyen emperyalist devletlerin bu alandaki 
rol lerin i  açığa vurmak, aynı zamanda siyonist propogandasın ın  içyüzünü 
ortaya koymak amaciyle yığ ınsal eylemler yapılmasın ı .  önümüzdeki Kasım 
ayın ın.  bütün i lerici güCıerin Arap halklariyle dayanışmaları ayı olara k  
i l ô n  edi lmesini teklif ettiler. Komisyonda bel i rti ldiğine göre, ısrail saldırısı. 
Bi rleşik Ameri kadakiler de dahil. bi rçok ülkede yaşayan yahudiler arasında 
da gittikçe genişleyen bir  muhalefet yaratmış bulunmaktadır. 

Koloniyal izm, Neo-koloniyal izm ve Ulus Bağı msızl ık Komisyonu. çağdaş 
emperyal izmin, zayıflamış olmasına rağmen, haydutluk karakterini hôlô 
koruduğu sonucuna vardı .  Emperyal ist devletler. neo-koloniyalizm taktik 
ve metotların ı  uygulayarak, sömürü ve zulüm sistemini sürdürmeye çal ış
maktadırlar. Komisyonun bel i rttiği gibi ,  sosyal ist ü lkeleri n az gel işmiş ü lke
lere yapmakta oldukları yardımlar. halklarıri u lusal bağ ı msızl ı k  savaş la
r ında sonuç bel i rleyici bir  rol oynamaktadır. Delegeler. Birleşik Amerika, 
Almanya Federal Cumhuriyeti. Portekiz ve diğer emperyal ist devletlerin 
neo-koloniyalist politikalarını şiddetle kı nad ı lar. Komisyon. emperyal izme 
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karşı çeşitli konkre aksiyonlar yapı lmasını ,  bu orada neo-koloniyal izmin 
bütün yönleriyle incelenmesini ,  bu konuda büyük bir  u luslararası forumun 
hazırlanıp yapılmasını teklif etti. Barış Kongresinin neo-koloniyalizmle 
i lg i l i  onobelgesinin Bi rleşmiş Mi l letler Teşkiıatına ve çeşitli ü lkelerin hükü
metlerine gönderilmesi kararlaştır ı ldı . 

Avrupa Güvenl iği  Komisyonunun yaptığı teklifler, Avrupa'da ve bütün 
dünyada barışın sağlanması için büyük bir  önem taşımaktadır. Avru pa 'nın 
reel durumu üzerinde yapı lan tahl i l lere dayanan 200'den fazla delege 
şunları tespit etti ler : Birleşik Amerika'nın emperyalist pol itikası ve bu poli
tikanın, Almanya Federal Cumhuriyetin'deki sald ı rgan çevrelerle gitgide 
daha sık ı  bağ lar kurması Avrupa'da bir nükleer horbin patlama tehl ikesin i  
artırmaktadır. Bu yüzden, Komisyon, Avrupa'da etki l i  bir güvenl i k  siste
minin kurulmasında ısra r  etmekted i r. Bu sistem, Avrupa'n ın  bugünkü s ın ır
ların ın  bütün devletler tarafı ndan değişmez kabul edilmesi şortı n ı  ön pıana 
koyacaktır. Komisyon bu konudaki istekleri şöyle sıralamışt ı r :  

.. 1 .  Değişik sosyal düzenli devletler arasında barış içinde yanyana ya
şama prensipleri nin s ıkı sıkıya korunması. 

2. Mevcut hudutların, özel l ik le Oder-Nayse hududunun ve iki Alman 
devleti arasındaki s ın ı rların tanınması. 

3. Almanya Demokratik Cumhuriyeti 'n in egemen ve eşit hakl ı  bir devlet 
olarak tanınması ve Almanya Federal Cumhuriyeti'n in Halştayn doktrin in
den vazgeçmesi. 

4. Münih  Anlaşmasın ı n  başından beri hükümsüz i ıan edi lmesi. 

5. Bütün devletlerin bağ ı msızl ık, egemenl i k  ve hak eşitliklerine, aynı za
manda karışmazl ık (adem-i müdahale) prensibine saygı gösterilmesi. 

6. Devletler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için si laha başvurmaktan 
vazgeçi l mesi. 

Dünya Barış Kongresi delegeleri, AFC' inden, nükleer s i lahların  yayı l ma
s ı n ı  yasaklama anlaşmasını derhal imzalamasını istediler, bu ülkede mi l i 
tarizmin güdendirilmesini ,  faşizm kal ıntı ların ın  korunmasın ı ,  neo-nazist ve 
revanşist kuvvetlerin gel iştiri lmesini kınadı lar. Avrupa güvenl iğ in in men
faatleri, nazi l i k  ve mi l itarizmin  köklerin in  kaz ınmasını  öngören Potsdam 
Antlaşmasın ı n  Almanya federatif Cumhuriyetinde harfi harfine uygulan
masını gerektirmekte, zorunlu k ı lmaktadır. 

Avrupa Güvenl iğ i komisyonundaki tartışmalara katılan delegeler, Av
rupa'da sürekli bir barış sistemi kurulması uğrunda yürütülen savaşın hız
landırı lmasiyle i lg i l i  olarak yapı lan teklifleri desteklediler. «Avrupa güven
liği ve işbirl iği» konusunu görüşmek üzere Avrupa kamuoyu temsilcileri 
arası nda önümüzdeki Ekim ayında Viyana'da bir konferans toplanması için 
çeşitli örgütlerin yaptıkla rı teklifi sevinçle karşı ladı lar. 

Si lahsızlanma Komisyonunda, mi litarizm ve harp tehlikesine karşı m üca
deleni n  güdendirilmesiyle i lg i l i  öneml i  teklifler yapı ldı .  Si ıahlanma yarı- , 
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şında ve atom si lôh ın ın  dünyanın çeşitli köşelerine yayı lmasında Birleşik 
Amerika yönetici çevrelerin in  büyük sorumluluk taşıd ığ ın ı  bel irten komis
yon, öncelikle atom s i lôh ın ın yasak edilmesi, mevcut atom bombaların ın, 
bu�larl taşıyan araçların azaltı l ması ve tamamiyle ortadan kald ırı lması 
için konkre tedbirler a l ı nmasın ı  isted i. Bütün hükümetleri ve barış gücleri n i ,  
nükleer s i lôh yer alt ı  tecrübelerin in yasak edilmesi, bütün devletlerin (özel
l ikle Batı Almanya, ısrai l  ve Güney Amerika Cumhuriyetin in) nükleer s i lôh
lar ın yayı lmasını  yasaklama anlaşmasın ı  imza etmeleri, aynı zamanda bu 
an laşmanın tamamiyle ve etkili bir şekilde uygulanması hususlarında israr 
etmeye çağ ı rd ı .  

Komisyon, kimyasal ve  bakteryoloj ik  s i lôhların tamamiyle yasaklanması 
ve benzeri konular üzerinde hassasiyetle durdu .  Viyetnam hal�ına karşı 
kimyasal s i lôhlar kul lanan Birleşik Amerika hükümeti delegeler tarafından 
oy birl iğ i  i le kınandı. Komisyon, kimyasal ve bakteryolojik si lôh yapım ve 
yığ ım ın ı  protesto etmeleri, bu gibi  s i lôhların  hazırlanması işlerine katı l
maktan kaçınmaları, bu alanda bil i nmeyen şeyleri ve projeleri dünya 
kamuoyuna açıklamaları için bütün bi lgin lere çağrıda bulundu: Emper
yalistlerin yeni harpler çıkarmaları tehlikesi arttığ ı  için, komisyon, Birleşmiş 
Mi l letler Teşkilôtı ndan ve l S' ler Silôhsızlanma Komitesinden, çal ışmaların ı  
yoğunlaştırmalarını, kısmi si lôhsızlanma yolunda bir on  önce pratik ted
birler o lmalarını ,  yığı nsal imha si lôhları n ın  her türl üsünü yasak etmelerini 
isted i. 

Beş komisyonun raporları, kongrenin genel oturumunda oy birl iğ i  i le 
tasvip edi ldi .  Kongre, bütün halkları ,  bütün iyi n iyetl i i nsanları saldırı ve 
baskıya karşı mücadeleye davet eden bir çağrı kabul etti. Bunda şöyle 
denil iyor: «Bizi şu i nanç birleştiriyor :  Sürekli barış mümkündür ve gerçek
leşebi l i r. Ortak çal ışma gerekli olduğu iç in toplanmış  bulunuyoruı. Bunun 
mümkün olduğuna inan ıyoruz. Insanl ığa insanl ık duygusu i le bağlıyız ve 
sorumluluk taşıyoruz. Birl iğimiz uğrunda her şeyi yapma hazırız ... 

Kongre, ayrıca, Viyetnam için b ir  karar kabul etmiştir. Bu kararda, Viyet
nam halkına manevi, politik ve maddi yard ımlar yapılması için bütün ülke
lerde geniş kampanyalar örgütlenmesi öngörülmektedi r. 

Dünya Barış Konseyi'n in jübi le toplantısı, Konsey Başkanı Isobela Blum 
(Belçika) tarafından açıldı. 

Konsey Genel Sekreteri Çandra, örgütün 20 yı l l ık çal ışması ve gelecekte 
yapacağı işler hakkında uzun bir rapor okudu. Söz olon delegeler, Dünya 
Barış Konseyi'n in ve Genel Sekreterin in  çal ışmaların ı  övdüler. 

Jübile toplantısında, Konseyin genişletilmesi kararlaştırı ld ı ,  yeni prezid
yumu ve sekreteryası seçi ldi .  Dünya Barış Konseyin in (DBK) daimi üyelik
lerine barış savaşçı ları u luslararası ve ulusal örgütlerinden 460 kişi seçi ldi .  
Prezidyuma do seçkin 60 kişi ayrı ld ı .  Prezidyumun her oturumuna daimi 
üyeler a rasından bir danışmanlar grubunun katı lmasına karar verild i .  
Prezidyum, R. Çandra'yı yeniden Genel Sekreter seçti. Bar ış dôvasına büyük 
hizmetler yapmış olon değerli toplum ve politika faaliyetçi lerinden Con 
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Barnal. Lazaro Kardenas. Pablo Pikaso ve Krişna Menon konseyin onur 
başkanları seçildiler. 

Son oturumda. dünya barış savaşçıları hareketinin prensiplerini ortaya 
koyan Konsey Bi ldirgesi coşkun gösteri ler arasında kabul edildi . Bi ldir
gede. sürek l i  barış ve halklar arasında dostluk  kurulması uğrunda savaşan 
bütün örgüt. hareket ve grupların aralarında işbirl iği yapmaların ın  zorunlu 
olduğu belirtiliyordu. 

Dünya Barış Kongresi ve Dünya Barış Konseyinin jübi le oturumu. Komü
n ist ve Işçi Partileri Uluslararası Danışma Toplantıs ın ın a rdından yapıldı .  
Danışma Toplantıs ının belgeleri Barış Kongresi delegeleri üzerinde derin 
izlenimler b ı rakm ıştı . Bi rçok ü lkenin barış savaşları. bu belgelerin. barışı 
koruma alanındaki mücadelelerinde kendi lerine paha biçilmez yard ımları 
olacağını  söylüyorlard ı .  öte yandan. Dünya Barış Kongresi ve Dünya Barış 
Konseyi Jübile Toplantısı da. yeryüzünden bütün i lerici barışsever güCıer 
arasındaki birl iğ in parlak bir gösterisiydi. 

V. H. 
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Alman Komünist Partisinin program tasarısı 

H. Krauıe 

Dergimiz in bazı okuyucuları, bizden, 
Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yeni 
kurulan Alman Komünist Partisi'n i n  
amaçları hakkında bi lgi vermemizi a rzu 
ediyorlar. Bu arzuyu yerine getirmek iç in 
Alman Komünist Partis in in program-bil
d i risinden bazı bölümleri yayınl ıyoruz. 

Alman Komünist Partisi Federal Komitesi, 1969 yı l ın ın Ocak ayı sonunda 
Düseldorf'ta düzenlediği b i r  basın toplantısında, AKP'nin program-bi ldiri 
tasarısı n ı  Alman Federal Cumhuriyeti halk oyuna incelemek üzere açıkla
mışt ı r. AKP'n in 1 2-1 3 Nisan'da Esen'de yapı lan Kongresinde onaylanmıştır. 

Program tasarısı nda şöyle deni lmekted i r :  «Alman Komünist Partisi, Fede
ral Almanya Cumhuriyeti işçi s ınıf ının Marksist partis idir. Onun vatanı 
burasıdır, ödevleri buradadır. Alman Komünist Partisi'nin eylemleri, işçi 
sı nıfın ın  faal iyet kı lavuzu olan ve dünyayı değiştirme amacın ı  güden 
Marks, Engels ve Lenin ' in öğretisine dayanmaktadır. Parti, emekçi lerin 
devlet ve toplum hayatında yönetici rol oynayabi lmeleri için savaşmakta
dır. Alman Komünist Partisi, işçilerin bi rleşmesini ve bütün i lerici güclerin 
dayanışmasını sağlamak için azimle çal ışmakta, emekçilerin ve gençlerin 
bi l i nçleri n in şeki l lenmesine yard ım eden bir güc olarak faa l iyet göster
mekted ir. AKP memleketimizin, çoğ ımızın gösterd iği yolda - sosyal izm 
yolunda - yürümesin i  istemektedir.» 

Tasarıda, AKP'nin işçi hareketinin devrimci gelenekleri n i  benimsediği,  
Federal Almanyadaki işçi sın ıfı n ın  şimdiki ve gelecekteki çıkarları adına, 
Almanya Demokratik Cumhuriyeti 'ndeki işçi s ın ıfı ve onun partisi Alman 
Birleşik Sosya l ist Partisi i le sımsıkı bağl ı  olduğu bel i rtilmektedir. 

Tasarıda, Alman Komünist Partisinin, Alman Federal Cumhuriyeti 'ndeki 
işçi s ın ıfı n ın  ve uluslararası işçi hareketinin bir parçası olduğu kayded ile
rek şöyle denmekted i r :  «Biz, b i r  taraftan, işçi s ınıf ının çıkarlar ın ı  karş ı lamak 
iç in savaş yü rüterek Alman mil leti n in gerçek menfaatlerin i  savunuyor, öte 
yandan da, enternasyonal ist olarak, bütün ül kelerdeki işçiler a rasında 
kardeşçe işbirl iğ i  bağları kurulması için savaşmaktayız. Biz, Sovyetler B i r
I iğ i'nde ve diğer sosyal ist ü lkelerdeki komünistlerle, kapital ist memleket
Ierdeki komünistlerle bir l ikte, geleceği temsil eden dünya ölçüsündeki 
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hareketten yanayız. Biz, emperyal izm zulmü ve sömürge bağ ım l ı l ığ ına karşı, 
u l usal bağ ımsızl ı k, demokrasi, i lerleme ve sosyal izm uğrunda savaşan 
bütün halklarla  dayanışma hal indeyiz ... 

AKP, Alman Federal Cumhuriyeti 'nde olayların bugünkü gelişme koşul
ları içinde, devletin ve toplumun demokratik yoldan yeni lenmesinden yana
d ı r. Tasarıda, bu konuda şunlar bel irti l iyor : «Halkımız için hayati önem 
taşıyan sorunları n  çözüm yolu ,  yaln ız ve yaln ız emekçi yığ ınlar ın ın siyasi 
faal iyetleri n in ve teşebbüs kabi l iyetleri n in gelişmesi, devletin ve toplumun 
demokratik yoldan yenileşmesi sayesinde bulunabi l i r. Demokratik yoldan 
yenileşme, Alman Federal Cumhuriyeti'n in  gerçek ve ilerici bir  demokratik 
devlet hal ine gelmesi, tekelci sermaye eğemenl iğinin s ın ırlandırı lması , 
neo-nazi ve mi l itarist büyük-devlet politikası n ın  ortadan kaldırı lması de

mektir. Demokratik yoldan yenileşme, barış ve güven l ik  politikasın ın  izlen
mesi, Alman Demokratik Cumhuriyeti 'n in tanınması, demokratik hakların 
savunulması, daha geniş b i r  demokrasi uğrunda savaşı lması, emekçilere 
yönetime katı lma ve yönetimi kontrol hakların ın  tanınması, sosyal sigor
ta lar  sağ lanması ve daha iyi hayat şartları yaratı lması, kültür ve eğitim 
alan ları nda i lerici bir politika güdülmesi demektir ... 

Tasarıda bel i rti ldiği gibi, «demokratik yoldan yenileşme, sosyal ve politik 
savaşta, aktif sendika eylemlerinde, parlamento d ışı hareketlerde, parla
mentoda ilerici temsil ci l ikler yaratı lması uğ rundaki savaşta halk adına 
deği l ,  ancak bizzat halk tarafı ndan gerçekleştiri lebi l i r. AKP bu değişiklik
leri anayasada mevcut demokratik prensip ve haklar temel ine dayanarak 
gerçekleştirmeye gayret edecektir. .. 

Tasarıda şöyle deni l iyor :  «Savaşta başl ıca ödev, siyasi gücler oranın ı ,  
işçi sı nıfı ve tekelci sermayenin baskısı a ltında bulunan tüm ha lk  taba
kaları lehine değiştirmektir. Bu, ayni zamanda, her türl ü demokratik ve 
sosyal i lerlemenin, parlamento terkibini değişti rmenin ve onu halkın men
faatlerini temsil eden bir organ haline getirmenin en öneml i  şartıdır. Bu, 
yeni bir  siyaset güdecek bir  h ükümetin kurulması şartların ı  hazırlamaktı r ... 

AKP program tasarısını hazırlıyan ıar, partin in amacının toplumu sosyal ist 
d üzene sokmak olduğunu kaydederek şunları bel irtmektedi rler : «Alman 
Komünist Partisi 'nin kanaatine göre, memleketim izdeki işçi s ınıfın ın  ve tüm 
emekçilerin ezici çoğunluğu,  savaş süreci içinde, sosyal ist topluma doğru 
tarihsel i leri hareketin zorun lu  olduğunu anlamaktadırlar ... Tasarıda, de
vamla, sosyal ist toplum düzeninin,  siyasal iktidarın  halkı n diğer emekçi 

tabakalariyle ittifak halinde bulunan i şçi s ınıfın ın  eline geçmesini gerek
tirdiği kaydedi lerek, şöyle deni l iyor : «AKP, Alman Federal Cumhuriyeti 
halkı için sosyalizme g iden en elverişli yolu, vatandaş harbinden geçmiyen 
yolu  seçmek azminded i r. Halbuki iktidardaki gerici s ınıflar, iktidarları nı 
ve imtiyazlarını korumak için halka karşı daima kanl ı zulüm araçları kul
Ianm ışlard ır. Tekeller aleyhtarı sosya l ist halk hareketi, ancak büyük kapi
talistler gurubunun kaçın ı lmaz d i renişine karşı çetin bir s ınıf ve halk 
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savaşı yürüttüğü takdirde. gericilerin şiddet yoluna başvurmalarını ön l iye
cek g üce sahip olabil i r.» 

Tasarıda belirti ldiği üzere. Alman Komünist Partisi. sosyal ist değ işiklikler 
yolunda parlamento d ışı eylemler çerçevesi içinde sosyal izme taraftar ve 
tekellere karşı olan tüm güCıerle elele verecek. emekçilerin menfaatlerinin 
parlamentoda geniş ölçüde temsi l  edilmesi için bu güCıerle birl ikte sava
şacaktır ... 
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Ideolojilerorası mücadele 

«Üçüncü YOIDun Havarisi 

Herbert Morkuze'nin teorileri üzerinde eleştiri notları 

Robert Ştaygervalt 

Sosyal eleştirici Herbert Markuze, k ı rk yı la yakın  bir zamandan beri 
yayınladığı eserlerle u luslara rası bi r ün kazandı .  Fakat biz Marksistler, 
onun görüşleriyle sistemli olarak ancak son birkaç yıl içinde meşgu l olmaya 
başladık.  Bizi, Markuze ve ta raftarlariyle tartışmalara sevkeden sebepler 
nelerdir? Bu adamın görüşleri, neden, son 3-4 yıl içinde kapitalist ü lkeler
deki bel ir l i  sosyal çevreler a rası nda geniş ölçüde yayı lmışt ır? 

Üniversite öğrenci/erinin "başka/dırması» ve Markuze 

Bi l imin doğrudan ü retim gücüne dönüşmesi, aydınlar ın ve özel l ik le üre
timle s ık ı  bağlantısı bulunan ve sayıca aralıksız olara k  a rtan ayd ınlar  kesi
minin rolü, yetişme, çal ışma ve yaşama koşul ların ın  değişmesine yol aç
maktad ı r. Hatta, doğrudan ü retim alanında çal ışan aydın lar ın rolleri daha 
da büyümekted i r. Fakat, kapitalist ü lkelerdeki aydın lar, tıpkı işçi ler gibi, 
kendi yaşayış ve çal ışma koşul lariyle i lg i l i  sorunlar ın çözümüne katı lmak 
hakkından yoksundurlar. Bi l imsel-teknoloj ik  devrim ve birbirine karşıt iki 
sosyal s.istem arasındaki ya rışma şartları içinde üniversite öğrencilerin in  
sayısı h ızla artmakta, lôk in kapitarist ü lkelerdeki öğretim sistemleri bu 
a rtışa ayak uyduramamaktadır. Gelişmiş kapital ist ü lkelerin öğretim sis
temleri göze batacak derecede geri kalmıştır. Bu durum ve devlet-tekel 
kapital izmi toplumundaki genel yaşayış tarzından duyulan memnuniyet
sizl iğin a ral ıksız olarak büyümesi, üniversite öğrencileri arasında hoşnut
suzlukların a rtmasına sebep olmaktadır. Onlar, kapitalist toplumun övgü
sünü yapan burjuvalar ın demokrasi ve sosya l adalet yaldızlariyle süsl ü 
söz ve yazı lariyle korkunç gerçek arasındaki uçurumu gitgide daha açık 
görmekted i rler. Işte bu memnuniyetsizl i k  ve çel işki leri n doğurduğu üniver
site öğrencileri hareketi, sosyal yapısı bakımından son derecede karma
ş ıktır. Diğer taraftan, ha�ekete katı lanlar olgunluk bakımından da çeşitli 
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aşamalarda bulundukları için, renk renk, türlü türlü görüşler ortaya çık
maktadı r. 

Oniversitel i ler, politik hayata g ittikçe daha aktif katı lmaya başlamışlar
d ı r. Bu katılma sürecinde gençlerden bir kısmı iki cepheye birden savaş 
açıyor. Cephelerden biri, devlet-tekel kapita l izmidir, öteki de, hôlen yer
yüzünün bi rçok ü lkesinde kurulmakta olan gerçek (reel) sosyal izmdir. 

i ki cepheye birden savaş açan bir  kıs ım üniversite gençl iğ in in bu .. baş
kaıdı rması .. küçük burjuva hareketidir. Bunlar, devlet-tekel kapital izminin 
enstitüleriyle proleterleri n sosyal ist örgüt lü lüğü ve disipl ini karşısında ferdi 
özgürlüğü savunmaktad ı riar. Onlara göre hareket kendi l iğ i nden yürümeli 
ve .. açık .. eylem lerde bulunmal ıd ır. T roçkizmin  ortaya koyduğu ve emper
yal izmin çoktan beri anti-komünizmde bir silôh olarak kul landığı  bi rçok 
argümanları bunlar da kul lanmaktadıriar. Orneğ in,  bunlara göre sosya
lizmde devlete ve partiye i htiyayaç yoktur. Proletarya devleti ve partin in 
yönetici rolü gereksizdir, devrim ihracı i le i lg i l i  avantürist pol itikadan vaz
geçi lmemel id ir. Emperyal ist ü lkelerdeki proletarya, kapitalist ü retim siste
miyle birleşip kaynaşmış, ideoloji a lanında �apital istlerin görüşleri ni tama
miyle benimsemiştir, bu yüzden artık devrimci bir  güc deği ld i r. Yine bun
ların iddialar ına göre, emperya l izmle, bugün reel olarak yaşayan sosyalizm 
anlaşıp uyuşacaklard ı r. Halen devrimin öncü gücü aydın lard ır, .. üçüncü 
dünya .. da da köylü lerdir. Çünkü bu yığ ın lar  kapitalist sistemiyle birleşip 
kaynaşmamışlard ı r. 

Yukarıda sözü edilen konu larda ve hepsinden önce işçi s ın ıfın ın  ve müt
tefi klerin in polit ik iktidarını eleştirme konusunda bu ideologların görüşü 
revizyonistlerin görüşlerine yaklaşmaktadır. Onların sosyal izmle i lg i l i  gö
rüşleri gerçekte anarşistlerin görüşüdür. Kuracakları sosya l ist toplumda 
siyasi hôkimiyet işçi sınıf ının eli nde olmayacaktır. Onların bu istekleri, 
.. üçüncü yol .. un bu yeni versiyonunun, emperya l izmle reel sosya l izm ara
sında objektif olarak burjuva karakteri taşıd ığ ın ı  açı kça göstermekted ir. 
Oniversitel i ler hareketinin sosyalizme şüphe götürmez sempatisi, genel ola
rak manevi gerekçelere dayanmaktadır. Bu hareketin programında, sava
şın objektif koşul lar ın ın tahl i l i  d iye bir şey yoktur, buna karşı l ı k  bütün 
program sabırsızl ık, volüntarizm ve sübjektivizmle doludur . 

.. Oniversitel i ler başka ıd ı rması .. ideolojisinin bütün bu bel l ibaşl ı  iddiala
rına Herbert Markuze'nin (l) eserlerinde de raslanıyor. Markuze'n in bu 
alandaki görüşleri nin esasları; öğrenci hareketlerinden çok önce ve bu 

(1) Herbert Markuze, 1 9  Temmuz 1 898'de Berl in'de doğmuştur. Orta hal l  i 
bir yahudi ai lesindendir. Felsefe öğrenimi  yapmıştır. Hitler i ktidara geldik
ten sonra Birleşik Amerika'ya göç etmiştir. ik inci  Dünya Harbi s ırasında 
Amerikan OSS casusluk örgütünde şube şefl iğ i  yapmıştır. Harpten sonra 
bir süre Dışişleri Bakanl ığ ında şube şefi olarak çalışmış, 1 954 yı l ında da 
profesör olmuştur. 
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harekete bağ ım l ı  olmayarak biçimlenm iştir. Bu yüzden, üniversite öğren
ci lerinin «başkoldıran» kısmı, kendi protestolarını, Markuze'nin görüşlerine 
dayanarak teorik bir temele oturtmuşlard ı r, demek daha doğru olacaktır. 
Ote yandan, Markuze'n in görüşleri de, bu sosyal ortam içinde hızla yayı l 
mak i mkônını buymuştur. 

Şunu da belirtmeliyiz ki, üniversiteli ler «isyanı»nın fiki rlerine Adorno, 
Habermaz, Sartır g ibi burjuva teorisyenleri ve yazarlarının eserlerinde ve 
Pekin kaynakl ı bi ldirgelerde bol bol raslamak mümkündür. 

Markuze'nin le/seli görüş/erinin gelişmesindeki üç dönem 

Herbert Markuze'nin teori a lanındaki çalışmalarını bell ibaşlı üç döneme 
ayırmak gerekir. 

1928-1 932 yı l ları arasındaki birinci dönemde Markuze, Haydeger' in 
ekzistansiya l izmine sarılm ıştır. Bu  temele dayanarak ve diyalektik materya
\izm üzerinde şüpheler yaratmaya çalışan, tarihsel materyal izmi sübjektif 
olarak yorumlayan bazı teorisyenlerin de etkisi alt ında kalarak, diyalektik 
ve tarihsel materya lizmi ekzistansiyal izmle «birleştirmeye» çalışmıştır. Mar
kuze, birçok eserinde, i nsanı, tamamiyle tek başına kalmış (izole) bir birey 
olarak göstermekted ir. Bu bireyin hayatı, genel l ikle bi l inç ve manevi faal i 

yet çerçevesi içindedir. Bu yüzden de,  politi kayı b i l inç bel i rlemekted ir. 
Markuze'nin iddiasına göre, bu bi l inç devrimci ise, devrim her zaman ger
çekleştirilebi l ir. Esasen. kapital izm de artık devrimci bir karaktere sahiptir. 
Mevcut koşu l lara karşı olan her hareket desteklenmelidir. Fakat. h içbir 
reformun gerçekleştiri lmesi için ça l ış ı lmamal ıd ır. Zira bütün reformlar mev
cut sistemi kuvvetlendi rmektedi r. Ve Markuza şu sonuca varıyor :  Yalnız 
«felôket getirici» devrim ler iyi sonuçlar  verir. 

Şunu göz önünde bulundurmak gerekir ki, yukarıdaki fikirler, ekonomik 
krizlerin bütün dünyayı sa rstığ ı ,  faşizm tehlikesinin hızla artt ığı  ve Vaymar 
Cumhuriyetinin çökmek üzere bulunduğu bir dönemde ortaya atı lm ıştır. 
O zamanlar naziler de, mevcut «sisteme» karşı id iler. Ne var ki. onların 
karşı oldukları bu «sistem», tekelci kapita l izm sistemi deği ld i ,  burjuva 
demokrasisiydi. Halbuki o dönemde sağdan gelen saldırı lardan burjuva 
cumhuriyetini bile korumak gerekiyordu .  

Herbert Markuze'n in teori a lanındaki faal iyetin in b i rinci dönemi, 1932'de 
yayınlanan ve etkileri hôlô devam eden bir eseriyle sona erd i .  Bu, Karl 
Marks' ın 1 844 yı l ında ait ekonomik ve felsefi elyazmalarını küçük burjuva 
bireyci \ iği  açışından yorumlayan bir kitaptı. 

Herbert Markuze'n in 1 933-1 941 yı l ları n ı  kapsayan ikinci gelişme döne
mini .  faşizmin Almanya'daki zaferi büyük ölçüde etkilemiştir. Artık Hayde
ger'le i lgisini kesmiş olan Markuze, solcu Hegelcilerin etkisi altındad ı r. 
Horkhaymer ve Adomo'nun ortaya attıkları kültürel ve sosyal teori lere 
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dayanarak ve Marksizmi n  bazı terimlerin i  kul lanarak burjuvazin in klôsik 
kültürel ve sosyal teori leri üzerinde eleşti riler yapmaktadır. 

Ona göre, Marksizm, klôsik burjuva rasyonal izminin ve en başta Hegel in  
rasyonalizm in in  mirasına konmuştur. Markuze, bir  yandan, Marks' ın ,  
Hegel ' in  öğretisinden n itel ikçe apayrı bir felsefe yarattığ ı n ı  inkôr  etmekte, 
öte yandan Hegel ' in  toplumla i lg i l i  görüşlerini o kadar övmektedi r  ki, bun
ları b ir  dereceye kadar Marks'ııı sosyal teorisine yaklaştırmaktadır. Bu 
a rada, emekçilere «dolaysız» demokrasi yolunu açmadığ ı  iddiasiyle reel 
sosya l izmi, işçi s ın ıf ın ın siyasal iktidarı n ı  eleştirmektedir. 

Herbert Markuze'n in teorik çal ışmalarının üçüncü dönemi ,  1 945'te «soğuk 
harp .. politikas ın ın atmosferi içinde başlar .. Bundan önceki dönemde ben im
sed iği  solcu Hegelci l ikten ve bunu Marksizmle birleştirmek çabalarından 
vazgeçmiştir. Artık, Hegel ' in  ve Marks' ı n  sosyal teori leri n in tutarsızl ıkla
rından söz etmektedi r. (BK : «Sağduyu ve devrim .. adl ı  eserin in  Amerika'da 
yayınlanan ik inci bask ıs ın ın «son söz .. ü.) Bu tutarsızl ığ ın ,  egemenl i k  ve 
özgürl ük sorunlarının çözümlenmemesinden i leri geldiğini öne süren Mar
kuze, egemenl ik  ve özgürlük  hakkında sözde yeni bir  teori ortaya koymakta 
ve bunu «Içgüdünün ve Toplumun Yapısı .. başl ık l ı  eserinde işlemektedi r. 
Froydizmin egemenl iğ in kökenleri hakkındaki biyolojik gerekçesi bu teori
nin dayanak noktasıd ı r. Markuze'ye göre kültür, egemenlik koşul ları nda 
içgüdünün boğulması sonucunda gelişmiştir. Demek ki ,  egemenl iğ in, köle
l iğ in  (özgürsüzlüğün) ve kültürün kökenleri biyolojik içgüdüseldir. Mar
kuze'n in ak l ınca, Marks'ı n  sı nıflar ve s ın ıfsal tabakalaşma teorisi, egemen
lik ve özgürlüğün açıklanması için yeteri kadar «derinleşememiş .. tir. Ona 
göre, derin toplumsal  uyuşmazl ık lar, zaman ımızda, üretim i l işk i lerinde 
yapı lacak sosya l ist devrim lerle değ i l ,  ancak, «içgüdülerin yapısı .. nda dönü
şümler yapmak su retiyle ortadan kaldır ı labi l ir. Bunu yapmak için gerekli 
olan maddi araçlara da sahipmişiz. «Iç güdüleri boğmak .. için bir ikmiş olan 
üretim gücleri, bu boğma iş in i  b ir  dereceye kadar gerekizleşti rmişlerd i r. 

Markuze'n in  toplum hakkındaki biyolojik içgüdü teorisi, «eğer-bu tak
d i rde .. şa rtlamalarına dayanmaktadır. Ve bu teorisyen bir süre sonra, 
«eğer-bu takdirde .. şartlamalariyle öne sürdüğü varsayımları ıspat etmedi
ğ in i  de «unutmakta .. d ı r. 

Insanlar tabiat kuvvetlerine ne derecede hôkim olmuşlarsa, o dereceye 
uygun bir b i rl i kte yaşama biçimi kurmuşlard ı r. Cinsel i l işki ler de tabiat 
kuvvetleri ne hôkim olmanın derecesine uygun düzeydedir. Bu gerçek, tari h
sel tecrübelerle ıspat ed i lm iştir. Fakat, Froyd ve Markuze'n in  iddia ettikleri 
g ibi ,  s ı nıflar ın ve s ınıf savaşı n ın  ortaya çıkmasından önceki devirde baskı 
biçimlerin in  mevcut olduğunu ıspat edecek hiçbir del i l  yoktur. i l kel top
lumun bel i rl i  bir gelişme döneminde kurulmuş olan matriarkal örgüt, Froyd 
ve Markuze'n in baba hakkı masa l ın ı  tamamiyle yalanlamaktad ır .  Demek 
ki, bunların biyolojik-sosyal teorileri hiçbir temele dayanmıyor; tarihsel 
gelişme hakkındaki şemaları n ı n  çürüklüğü meydandadır. 
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Toplumda sömürü, ü retim a raçların ın  özel mülkiyete geçmesiyle, sınıfsal 
tabakalaşmalar, s ın ıf savaşı ve devlet, ü retim güclerin in  gel işmesiyle mey
dana gelmişlerdir. Marksizm bunu, kesin olarak ıspat etmişti r. Froyd ve 
Markuze'n in söz konusu ettikleri i l kel ordu gerçekten var olsayd ı ,  bundan, 
sömürü ve egemenl ik  i l i şki lerin in  bulunmadığı  i l kel  toplum doğabi l i r  
miyd i ?  Halbuki, bu toplumun i nsanları yokluğun her türlüsü iç inde çırpın ı 
yorlardı. Yoksa, o zamanlar, biyoloj ik  «egemenl ik  h ı rsı .. henüz o derecede 
kuvvetl i deği ld i .  

Demek ki bu biyolojik egemenl ik  çekimi ,  topluma yön veren bir  faktör 
olamazd ı .  Kısacası, Froyd ve Markuze'n in biyoloji teorisi tarihsel gelişmeye 
uygulanacak b i r  metot deği ld i .  

Markuze gerçeğin  yapısında dönüşüm yapı lmasiyle i lg i l i  iddiayı da,  
öteki «teori . .  leri gibi  bir  tür lü ıspat edemedi .  

Bundan sonra, ortaya koyduğu yeni «eleştiri .. teorisiyle «Sovyet Mark
sizmi .. n i  çürütmeye kalkıştı ve bu amaçla «Sovyet Marksizmin in toplum 
teorisi . .  adl ı  bir kitap yazdı. Bu kitabında, oportünizme karşı Lenin'den 
daha «radikal .. görünmeye çal ıştı. Ona göre, emperyalizm, sömürgeci kapi
talist ü lkelerdeki işçi s ın ıfı n ı  burjuva toplum sistemiyle birleştirip kaynaş
t ı rma yeteneğ ine sahipti. Ve oportünizmin asıl kaynağın ı  da burada ara
mak ıôzımdı .  Yine Markuze'n in iddiasına göre, Biri nci Dünya Harbinde 
emperyal ist hükümetleri desteklemiş olan Batı Sosyal Demokrasi l ider
Ierin in bu tutumları bir hiyanetin ifadesi deği ld i ,  işçi s ın ıfı n ın  burjuva 
sistemiyle geniş ölçüde kaynaşmas ın ın  bir sonucu idi. Bu birleşme (enteg
rasyon) ve daha sonra ları ,  Batı Avrupa ül kelerindeki komünist parti lerinin 
güttükleri «reformist politika . .  yüzünden Oktobr Devrimi tek başına kalmıştı . 
Yani Markuze'ye göre, Sovyetler Birl iğ i  henüz gerikalmış bir  durumda iken, 
sosya lizmi yaln ızl ı k  içinde kurmak zorunda kalmış, bu da, onun, halk yığ ın
larına karşı içgüdü leri boğma ve «şiddet yönetimi .. uygulama politikası 
gütmesini  gerektirmişti. U luslararası alanda ise barış içinde yan yana 
yaşama politikası Sovyetler Birliği i çi n  kaçın ı lmaz bir  zorunluktu. Fakat, bu 
politika, Markuze'nin kanısınca, bir  yandan kapital izmi «istikrara . .  kavuş
turmuş, fakat öte yandan sosyal izmin biçimini  bozmuş ve iki sistemin bir
l eşmesine yol açmıştı . 

Markuze, yukarıdaki görüşleri, 1 950 yı l ları n ı n  ortalarına doğru, Kore 
harbi s ı rasında, soğuk harbin, Amerikan atom şantajı ve «kuvvet .. politi
kasın ın en yüksek noktasına çıktığı bir  dönemde yazmıştır. Bu görüş, onun 
objektif rolünü açıkça ortaya koymaktadır. 

Ve n ihayet, yeni «eleştiri teorisi .. ni Markuze, «Tek boyutlu i nsan .. adl ı  
kitabında şu tezle tamamlamaktad ı r :  «Egemenlik gerçeği, i nsan ın  kendi 
sine karşı insan l ıkdışı davran ış ın ın  bir  aynas ıd ı r. Insan ın ,  kendi dışındaki 
tabiata karşı yanl ı ş  tutumunun nedeni de budur. Insan, tabiatta sadece, 
kendi egemenl iği  a ltı na almak istediği şeyleri görmektedi r. Tabiatı «şiddet 

628 

TÜSTAV



yolu» i le kendi egemenl iğ i  a ltına a lma, teknik ve sanayiden şiddet yolu i le 
faydalanma alanındaki bu yanl ı ş  tutum, ta eski Yunan l ı lar  zamanından 
beri devam etmektedi r. (Haydeger ve Sartr'ın bu meselede Markuze üze
rindeki etkileri açıkça görülmektedir.) Tabiata karşı yan l ı ş  tutum, tekniğin 
yanl ış  uygulanması ve tekniğin yard ımı  i le biçimlenen mantık l ı  düşüncenin  
yanlış yola yönelmesi, bağ ım l ı l ığ ı  doğurmuştur. (Markuze, bu konuda da 
Alman burjuva sosyolog larının kültür alanındaki i rasyonal ist eği l imlerini 
devam etti rmişti r.) Böyle b'ı r düşünüm ve böyle bi r teknik, zamanımızda 
yaln ız tek boyutludur. Geleceği ve geleceğin  yolunu  kapsayan ikinci boyut, 
görüş ufkunun, «tek boyut» içindeki düşünce ve eylemin d ışında kalmakta
d ı r. Gelişmiş sanayi ü lkelerin in  insanları, bu suretle, «sanayi toplumu»nu 
yaratmış olan teknolojik mekanizmanın eli nde oyuncak durumuna düş
müştür. Çünkü insanları n  düşünce ve eylemlerini «tek boyut» içinde biçim
lendiren de işte bu «sanayi toplumu»dur. 

Markuze'ye göre, bu toplumda «tek boyuMan kurtulmak, ancak, yeni t ip 
bi l im, yeni tip teknik ve gerçeğ in yeni tip yapısı yaratı lmak suretiyle müm
kündür. Böyle bir  devrim i  de,  yaln ız, toplumun, mevcut sistemle birleş ip 
kaynaşmamış olan elemanları ,  yani ün iversite öğrencileriyle toplumun 
kıyılarında yaşıyan i nsanlar ve «üçüncü dünya» hal kları gerçekleşti rebi l ir. 
Morkuze, savaş metodu olarak, mevcut sistem içindeki «oyun»a daha fazla 
katılmaya «kesin olarak reddetme»yi tavsiye etmektedir. 

Işçi sınıfı kapitalist sistemle birleşebilir mi? 

Markuze'n in deli l leri, emperyal izm övgücüleriyle sağcı sosyal demokrat
ların öteden beri tekrarladık ları iddialard ı r. Bunlara göre, emperyal istlerin 
«refah devleti», proletaryan ın  devrimci l ik olanaklarını emip ortada n  kal
d ırmaktadır. Halbuki emperyal ist devletlerde de emekçilerin öneml i  bir  
kesimi sefalet iç inde yaşamaktadır. Markuze bunları görmezlikten gel
mekte, masum insanların yığın lar hal i nde ölümüne, bütün ev eşyalariyle 
bir l ikte m i lyonlarca konutun yakı l ıp  yıkı lmasına sebep olan barbarca 
emperyal ist harplerin in  doğurduğu «çağdaş» yoksul laşma biçimlerin i  
küçümsemektedir. 

Hiç şüphe yok ki, yoksul luğun ne «geleneksel», ne de «çağdaş» biçimleri , 
dev;imci l ik  bi l incinin otomatik olarak bel i rmesini sağl ıyamaz. Emperyal ist 
ü lkelerin işçileri de, eski ve yeni sömürgeci l iğ in şiddetli baskısı altında 
bulunan «üçüncü dünya» memleketlerin in  halkları da bu bakımdan aynı 
durumdadıriar. Kendi l iğ inden patlak veren ayaklanmaları n, ne o, ne de 
bu ülkelerde toplumsal ilerlemeye yardımları olamaz. 

Markuze'n in kanısı nca, ihtiyaçların karş ı lanması devrimci l ik  bi l incini 
ortadan kaldır ı r ;  demek ki ; devrimci b i l inciyle yoksul laşma arasında dola
yıs ız bağlantı vardır. Halbuki bu iddia, birçok nedenler yüzünden yanl ıştır. 
Z i ra, yoksul luk  içinde yaşıyan i nsanların, kendi  yoksul l uklarını «pozitif .. 
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olarak görmeleriyle, durumlar ın ın derin sebeplerini teorik olarak anlama
ları ,  yukarıdaki görüşte birbiryle karıştı rı lmaktadır. Bu gibi  karıştı rmalar, 
madde i le bi l inç arasındaki i l işki leri n kaba - materyal ist görüşle değerlen
d i ri lmesine yalaçar. (Bu görüş, devrim bi l inci ile devrim olanakların ı  tüke
tim ve dağıtım a lanında s ın ı rlandırmakta, devrim probleminin üretim ala
n ındaki bağ lantısı n ı  görmemektedir.) Devrim olanakların ın  kaynaklarına 
kaba-materya list açıdan bakı ld ığ ı  zaman, devrim bil incinin doğması için 
gerekli olan objektif temel lerin, yani barbarl ı klar, bunal ımlar ve harpler 
gibi emperya l izmin çözülmez çelişki lerinin büyük önemi anlaşı lamaz. 

Kısacası ,  Markuze'n in bu görüşü, devrimci l ik  bi l incini emperyal ist çeliş
kilerin doğurduğunu kabul etmeyen burjuva görüşünden başka bir şey 
deği ldir. Maddi yoksul luk, demokratik ve u lusal hakların verilmemesi, 
harpler, öğretim sistemin in feci durumu, tek sözle, toplumsal yaşayış ın en 
önemli alanları devrim bi l incini besleyen kaynaklard ı r. Fakat, bi l inç eğitici 
örgütlü bir güc, bu kaynakları bi l i nci etkileyen birer etken hal ine getir
mezse, bu suretle de pol itik gelişmeyi hızland ı rmazsa, bunların hiçbir 
tesiri olmaz. Markuze tarafından kabul edi lmeyen işçi sınıfın ın  rolünü bu 
sınıfın hayat şartlarının nitel ve nicel yapısı doğurmuştur: Işçi sınıfı maddi 
zengin l iklerin en önemli üreticisidi r, en modern üretim biçimlerine doğru
dan bağl ıd ı r, kapitalist toplumun canl ı  bir  reddi, yarınlar ın toplumu olan 
sosyal izmin kurucusudur. Bu toplumun bel l ibaşl ı  çizgileri, işçi s ın ıf ın ın mev
zilerinde gel işen toplumsal düşünüm tarafından bel i rlenmektedi r. Mevcut 
düzene karşı olan ayd ın lar, ancak, proletaryan ın  görüşünü benimsedikleri, 
onun çıkarları n ı  savunmak için işçi hareketine aktif olarak  katı ld ık ları 
zaman devrim sürecin in yönetiminde rol alabi l irler. 

Batı Avrupa'da 1960 başlarında işçi hareketinde yeni bir kalkınma 
dönemi başlam ıştır. Bu durum, grev istatistiklerinde görülmektedi r. lJniver
site öğrenci lerin in  ayaklanmaları ise daha sonrad ı r. Işçi hareketindeki dal
galanma, işçi  s ın ıfı n ı n  kapitalist sistemle kaynaştığı hakkında Markuze 
tarafından ortaya atı lan acele idd iayı yalanlamaktad ı r. Zaten her iki hare
ketteki atı l ımlar, kapitalistler yararına gerçekleşti ri lmekte olan bi l imsel
teknolojik devrimin  sosyal bir  b i rleştirme yaratamadığ ın ı  açıkça ortaya 
koymaktadır. Kapitalist ü lkelerdeki ideoloji mücadelesinde Marksizmin  
rolünün büyümesi de birleşme idd iacın ın  ası ls ızl ığ ın ı  ıspat etmektedir. 
Markuze'nin teorisi, işçi y ığın ları n ı n  bi l i ncinin geçici seviyesiyle işçi sını
f ın ın objektif durumu ve tarihsel rolü a rası nda hiçbir fark yapmamaktad ı r. 

Bi rleşme (entegrasyon) iddiası, devrimin ve devrim savaş ın ın  soyut ve 
romantik bir anlayışla ele a l ı nmasının b i r  sonucudu r. Batı Avrupa'daki 
komünist ve işçi hareketi, bu anlayışla bakı ldığ ı zaman, reformist bir hare
ketmiş gibi  görünür. Devlet tekel kapita l izmi koşul larında devrim ve sosyal 
politika i le i lg i l i  reel problemler, soyut ve romantik açıdan pek önemsiz
d i rier. 
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Markuze'n in ,  büyük emperyal ist ü lkelerin potansiyel devrimci gücleri o la
rak gösterd iği üniversite öğrencileriyle sosyal aotsayderlere(') gelince, 
derhal söyl iyel im  ki, bunlar aynı türden bir sosyal tabaka deği ld i rler. 
Büyük çoğun luğu, maddi n imet ü reticileri d ış ındadır. Bu gücler de dev
rimci olarak  faal iyet gösterebi l i rler elbette. Fakat, işçilerin yığı nsal hare
ketleriyle birleşmediği takdirde bu zümrenin "en büyük direnişi» bi le 
emperyal ist sistem için bir  tehl ike yaratamaz. 

Yine Markuze'nin söz konusu ettiği .. Oçüncü dünya» köylüleri, doğrudan 
üretime katı lan ve orada halkın çoğunluğunu teşkil eden bir s ın ıftır. Anti
emperyal ist ve anti-kapita l ist yolda köylü hareketi ne derecede gel işirse, o 
kadar daha i lerici o lur. "Oçüncü d ünya» da işçi sınıfı, büyüdüğü ve işçi 
hareketiyle köylü hareketi birleştiği nispette sosya l izme doğru yönele
cektir. 

Şimdi, Markuze'n in .. büyük direniş»ine gelelim. Direnme olayı, s ınıf savaşı 
a rsenal inde çoktan yerini a lmıştır. Gerek işçi s ın ıf ının grevi, gerekse yurt
taşların anarşist g revi ve işletmeye girme yasağı d i renme biçimlerindendi r. 
Demek oluyor ki, d i renme biçimleri, konkre tarihsel ve sosyal çerçeveleri 
içinde gözden geçiri lmel idir. Emekçi sınıfların direnmesi, sömürü mekaniz
masın ın en canalacı noktasına darbeyi ind i rebi l i r. Bu takdi rde, hiçbir 
zaman yaln ız  red (negation) karakteri olmayan iktidarı ele alma yönünde 
ara l ıksız olarak  tamamlanmal ıd ır. Şu da u nutulmamal ı  ki , mevcut sisteme 
karşı muhalefet, büyük deği l ,  küçük, pek küçük ve konkre direnme i le  
başlar. Işte böylece biz, büyük kapitalist sömürücülere karşı emekçi halkın 
büyük çoğunluğunu .. büyük direniş»te örgütlemek için, komünist ve ıŞÇı 
hareketin in uyguladığı konkre politikanın tam mihverinde kendimizi bu
l uruz. 

Materyalist diya/ektiğin «radika/Jeştirilmesi" 

Markuze de, tıpkı Sartır g ibi şu iddiada bulunuyor: insanl ık, kendi tari
h in in başlangıcındq, tabiata karşı teknik i l i şki lerinin yolunu seçmekte ser
bestti . Çünkü, Markuze'ye göre, o zamanlar sübje otonomdu. Fakat bugün 
subje, şeytan i  bir şeki lde dışarıdan determine edilmektedi r. 

Markuze'nin özgürl ük  hakkındaki bu görüşü tamamiyle sübjektiftir. Ona 
göre, tarihi yapan insanlard ı r, fakat bunu, kendi irade ve bil inçlerine bağlı 
o lmayan belirl i kanunların  yürürlükte bulunduğu koşul lar içinde yapmakta
d ırlar. Indetermine özgür  olarak  seçme tezini benimsemek, i rasyonal i st 
görüşü kabul etmek demektir. özgürlüğü bi l imsel olarak anlamak, yaln ız  
seçme özgürlüğünü deği l ,  aynı  zamanda seçilen şeye u laşmak iç in eylemde 
bulunma özgürlüğünü gerektirmektedi r. Fakat, kaosun hüküm sürdüğü bir 
dünyada buna imkôn var mıdır? Indetermine edilmiş bir dünyada bi l inçl i  

(1) Almancası : aussenseider 
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bir seçme yapmak ve serbestçe seçilen amaçlara ulaşmak imkônsızdır. 
özgürlük ve objektif determinizm birbiri ne kopmaz bağ larl a  bağl ıd ı rla r. 

«Tek boyutlu luk» kavramı, karş ı laştırma (mukayese) olanağı sağlayan 
ikinci boyutun varl ığını gerektirir. Buna göre, ikinci boyutun özü birincide 
bulunmazsa, tamamiyle tek boyutlu biçimlenmiş bir  i nsan ik incisin in  var
l ığ ın ı  nasıl anlayabi l i r� Marküze'n in bununla i lg i l i  teorisini daha iyi bel i r
leyebilmek için, onun, 1 966 yı l ında Prag'da toplanan Uluslararası Hegel 
Kongresinde okuduğu rapora şöyle bir gözgezdi rmemiz gerekiyor. 

Bu raporda, çağdaş kapitalizmin, Marksizm kavramlariyle güç anlaşı la
cağ ı  iddia edil iyor. Çünkü, deniliyor, bu kavramlarla hem kapitalist siste
min gel işmesi, hem de onun negasyonu (inkôrı, reddi) olan bunal ımlar 
anlatıl ıyor. Demek ki bunlar, kapita l izmin tabiatı karşısında i lgisizdirier. 
Markuze'ye göre, bunun nedeni Marks' ın  d iyalektiğ i Hegel' in d iyalektiğ ine 
dayanmasıd ı r. Marks, negasyonun kapitalist 

'
sistemin  içine işlediğini  bel i rt

miştir. Markuze'ye göre ise, kapital izmin daha sonraki döneminde negas
yon bel i rmez olmuştur, bu yüzden, bu reel problem yeniden i ncelenmelidir. 
Geleceğin  kökleri bu gündedir diyen i lerleme (progres) kavram ı  yok 
olmadıkça, Marks'ın diyalektiği yeni toplumsal basamağa geçiş kavramın ı  
�radikal leştirmedikçe», yani  geçmiş ve hal le gelecek arasındaki keskin 
dönüşüm ve derin uçurum, aynı zamanda i lerlemeye (pragrese) doğru 
nitel değişim teoriye a l ınmadıkça materyalist diyalektik idealist akla, 
pozivitivizme köle olmaya devam edecektir. Markuze, bu radikal leştirme 
i le, diyalektiğ in iki merkez kavramın ı  - negasyon ve bütünlük (total izas
yon) kavramların ı  - incelemek su retiyle yardımda bulunmak istiyor. 

Markuze'n in beli rttiğ ine göre, Hegel ve Marksı n çıkış noktaları şunlar
d ı r :  Birbirlerini reddeden gücler sistemi n  içine g irmekte, ve tedrici i leri 
ha reket sürecinde onu ortadan kaldırmaktadırlar. 

Birbiri n i  reddeden g ücler mutlak surette sistemin içine g i rerler m i�  Bu 
soruya Markuze şu cevabı veriyor :  «Bu problem, tarihsel materyal izmi ve 
onun ideal ist d iyalektikle i l işki lerini i lg i lendiri r. Toplumsal enstitülerin 
insanların maddi hayatı ve bi l inci üzerindeki etki lerin i  yeteri kadar  derin
l iğine değerlendirmemek, zorkul lanmanın rolünü küçümsemek, i htiyaç

ları n  ve bunların karşı lanmaların ın  tespitinde, zorla birleşti ri lmiş bütünün 
ve tekniğin rolünü azımsamak suretiyle, d iyalektik materyal izm, kendi maddi 
bazını daraltmıyor mu� Başka bir deyişte, Marksist materyal izm, kapita
l izmin sonraki aşamasında faal iyete geçen entegrasyonun gücünü küçüm
semiyor mu�» (Sayfa : 1 87-1 88) 

Markuze'ye göre bu, negasyonun imanent sistemden(l) başka bir  şey 

(I) Sübjektif idealist felsefi akım. Buna göre, yalnız düşünülen şey mev
cuttur. Ekonomi, s ınıf savaşı ve toplumsal bi l inç biçimlerin in  hiçbir etkisi 
yoktur (Y Ç). 
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olmadığı sonucunu doğurmaktadı r ;  «bu yüzden politik eylem, bu şemadan 
kurtulmal ı  ve . . .  iç etkenler tekrar dış etkenlerle bağ lanmaı ıd ır. .. 

Markuze, buradan, totalite kategorisi n i  yorumlamaya geçiyor, d ışarıdan 
konkre bütünlüğün ortadan kaldırı lması olanakları üzerinde duruyor ve 
şöyle diyor :  « . . .  Bu takdi rde, belirl i her sosyal bütünün, daha büyük bir  
totalitenin bir  kesimi olması gerekir. Zira ancak onun iç inde dış etkiyi 
duyabi l i r  .. (sayfa 189). Markuze'ye göre bu daha büyük total ite, tarihsel 
konkre olmal ıd ı r. Orneğ in,  ulusal kapita l izmlerin karşısında g lobal kapi
tal izm bu durumdadır. 

Total iteler arasındaki karş ı l ık l ı  i l işkiler mekanizmasın ın yeni bir  d iya
lektik teorisini gerektird iğ i  kanısında olan Markuze, bu teorin in genel 
'
hükümlerini şöyle ortaya koyuyor :  

«Dış . . .  boş alan anlamında anlaşı lmamal ıdır. Içte, antagonistik kesim
deki bütün çelişmeleri, örneğin  kapital le emek arasındaki çelişmeleri ve 
benzerlerini ortadan kaldıran  bir  n itel ayırım olarak  kabul edilmelidir. .. 
(sayfa 1 89). 

Dış, nitel olarak mevcut sistemi n  dışında olmak, fakat bu sistemin  içinde 
gelişmek demektir. DıŞ, antagonistik toplumda boğulan yeni ihtiyaçların  
doğup karşı lanmasiyle i lg i l i  nitel ayır ımı da kapsamaktadır. Markuze bu 
i htiyaçları şöyle bel irl iyor :  «Rekabet mücadelesi yerine dayanışma ; zulüm 
yerine sempati ; zorbal ığ ın, kabai ığ ın ve çilenin kaybolması ; sürekli barış .. 
(sayfa 1 90). 

Sonraki kapitalizm, kendi reddi (negasyonu) i le birleşip kaynaştıkça, 
bu totalite d ış ındaki negasyonun gücü artar. «Negasyon gücü . . .  hôlen 
h içbir s ın ıfta yoğunlaşmamıştır. Zamanımızda o, karman çorman, anarşist 
bir muhalefettir. Resmi hayata katılmayan politik ve moral ,  rasyonal ve 
içgüdüsel bir reddi r, her türl ü gelişmeden, protesto isteklerinden nefrettir .. 
(sayfa 1 90). 

Markuze, bunun zayıf ve örgütlenmemiş bir  muhalefet olduğunu, buna 
rağmen her şeyle uzlaşmış bir  çelişme içinde bulunduğunu söylüyor. 

Markuze'nin diyalektik hakkındaki «yeni .. görüşünün asl ı  nedir? 

Bu görüş, her şeyden önce, Hegel ' in  ve özel l ik le Marks'ın d iyalektiğinin 
yanl ış b i r  yorumudur. Sözde, Marks'a göre, bir  total itenin  i çi nde, örneğ in 
kapitalist toplum düzeninde gelişme i le bunal ım,  kapitalist s ın ıfı i le işçi 
sın ıfı arasında hak eşitl iği varmış ve bu kutuplar, klôsık mekanikteki hare
ket ve hareketsizl i k  gibi, tom bir i lgisizlik içi nde karşı l ık l ı  dururlarmış. 
Bunların  hiçbiri doğru deği L .  Marks, daha «Kutsal Ai le .. ad l ı  eserinde, 
kapitalizmde iki kutbun - burjuvazi ve proletaryanın - farklı önem taşı
d ı klar ını  bel i rtmişti r :  Burjuvazi, tutucu (muhafazakôr) bir s ın ıftır, işçi s ın ıfı 
ise devrimci b i r  s ın ıftır. Marks, bunu del i l lerle ve yeteri kadar ayrıntı lariyle 
aydın latmıştır. Hiçbir baca işçisiz tütmez diye de ne güzel bir söz söylemiş 
ve bununla şunu bel irtmişti r :  kapitalist s ın ıf işçi sı nıfı olmadan yaşıyamaz ; 
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buna karşı l ık ,  işçi sı n ıfı kapitalistsiz çok iyi yaşıyobi l i r  ve kapital istsiz 
üretim yapabi l i r. 

Görüldüğü g ibi, Marks'ın diyalektiğ inde olumlu ve olumsuz süreçlerin 
aynı değerde oldukların ı  söyleyebilmek için, Marks'ın teoris ini  kabaca 
basitleştirmek gerekiyor. Markuze'n in iddiaları doğru olsaydı, Marksizm, 
kapital izmi ortadan kaldırma amacını güden derin tarihsel eğil imlerin 
teorisi olamaz, kapital izmde yürürlükte bulunan konkre süreçlerin sebep 
ve eğ i l imlerin i  izah edemezdi, sadece kapital izmin şu veya bu durumunun 
pozivitif bir  kopyası olurdu. Markuze'n in görüşlerin in yanlış l ığ ın ı  şu del i l ler 
de ortaya koymaktadı r :  Onun teori ve pratiğin i  bi le kendisiyle birleştiren, 
hatta Markuze'n in teorilerin in  hazırlanması ve yayı lması işlerini fi nanse 
eden devlet-tekel kapitalizmi, Marksizm-leninizmi ve komünist hareketini 
kendisiyle birleştirmeye deği l ,  yok etmeye çalışmaktadır. 

«Orta yo/ .. un ide% gu 

Herbert Markuze'n in  eleştirisel sosyal teorisin in  gerek muhtevası, ge
rekse metodoloj ik  ve teorik temelleri h içbir denetime dayanamıyor, derhal 
tuzla buz oluyor. Buna rağ men kendisinden çok bahsed i l iyor. Niçin acaba? 

Yukarıda söz konusu ettiğ imiz, son zamanlardaki üniversitel i ler «baş
kaldı rı larr .. ndaki görüşleri Markuze'nin görüşleriyle karşılaştırd ığ ımız vakit, 
fik i rleri arasında büyük bir  uygunluk (mutabakat) bulunduğunu görürüz. 
Kapitalist sistem indeki üniversitel i /er m uhalefetin i n  görüşlerinin hazırlan
masında Markuze'nin teorileri, Sartır, Adorno, Hadermos ve benzerleri n in 
teori lerinden daha baskın çıkmıştır. Bunun çeşitli nedenleri vard ı r  ki ,  üze
rinde kısaca durmamız gerekiyor. 

Un iversite öğrenci lerin in  «başkaldırr larr .. i l k  önce, büyük bir hızla Bir
leşik Amerika ve Almanya Federal Cumhuriyetinde gelişmiştir. Markuze 
bu ülkelerde çalışageImiş eserlerini Ingi l izce ve Almanca yazmıştır. Teorisi, 
sol cu burjuva eği l iminin bütün temel fikirlerini, eklektik olarak, son yı l
larda rekıamı  yapı lan «orta yol .. da birleştirmektedir. «Orta yol .. un sosyal 
demokrasi biçimin in  bulunmadığı Birleşi k Amerika'da ve sosyal demokrasi 
yönetimin in devlet-tekel sistemiyle çok önceleri ve «ayrı lmamacasına .. b i r
leştiği Federal Almanya'da üniversitel i  «isyanları .. , «orta yol .. un solcu bur
juva variasyonu, gayet tabii ola rak destek gördü. Şunu da göz önünde 
bulundurmak gerek i r :  Bu ü lkelerde Marksizm-leninizm ideoloj is in in işçi 
hareketi üzerinde etkisi zayıftı r ;  bu yüzden de, muhalefetteki üniversite 
öğrencileri fi ki rleri n i  berraklaştırocak güclü bir merkezden mahrumdurlar. 
'
Şu da unutulmama l ı : Adorno, Harkhaymer ve Habernas gibi «eleştiri yıl
d ızları . . ndan fa rkl ı  olarak Markuze, hemen hemen daima muhalefet yap
mış, politika alanında aktif rol oynamış, renkl i  der i l i  ha lka yapı lan baskı
Iara ve Viyetnam'daki saldırıya karşı örgütlenen protesto hareketlerine 
faal olarak katı lmış bir adamdır. 
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Bun lardan başka, Markuze'n in  teorisinin güclü ve zayıf yanların ın  orij inal 
b i r  şekilde kaynaşmış olması da ayd ınlar  arasında etkili olmasına yard ım 
etmiştir. O ,  kapital izmdeki önemli ,  deri n ve  insan kişi l iğ in i  yitirici süreçleri 
açık seçik ortaya koymakta ve dikkatle tah l i l  etmektedir. öte yandan, 
«oyun»un anti-komünizm kura l lar ından da ku rtulup sıyrı lamamakta ve bu 
alanda kapita l ist sistemin  savunuculariyle ayni safta yer a lmaktadı r. Mar
kuze, bir  taraftan, s ın ıfsal top lumda yaşadığım ızı bel i rtmekte ve devrim in  
zorun lu  olduğunu ısrarla ortaya koymaktadır. öte yandan, zamanımız  
koşul larında s ın ı f  savaşın ın ve devrim in  diyalektiğini ,  konkre yol lar ın ı ,  
biçim ve metotla rın ı  bi lmemektedi r. Bu yüzden de, s ın ıf savaşın ın  yerine 
«büyük d i renişi», devrim b i l im in in  yerine de ütopiyi ve etik çağrı ları koy
maktad ı r. Onun teorisinde, çağdaş kapitalizme karşı koymaya yetenekli 
bir güc olan işçi sınıfı n ın  yerin i ,  bir yandan üniversite öğrencileri ve «orta 
s ın ıf»ın ayd ın ları ,  öte yandan getolar ın baskı altındaki halkı ve «imtiyazlı 
olmayan» tabakalar :  zenciler ve beyaz aotsayderler a lmaktadır. Markuze, 
bu tabakaların sosyal ayaklanmalarını sevinçle karşı i ıyar. Ne var ki, bun
ları n, radikal  değişimlerin tarihsel görevl i leri olamıyacaklar ın ı  da an lıyor. 
Emeli sosyal izmdir. Fakat, çağım ızda toplumu sosyal ist temeller üzerinde 
yeni baştan kuracak reel güCıeri göremiyor ve bunu açıkça söylüyor. 

Kısacası, Markuze, kapital izmi eleştirmelerinde, işçi s ın ıf ın ın tarihsel 
rolünü küçümsüyor, «bol luk toplumu» masa l ın ı  eleştirmesiz kabul ediyor, 
devrim i  soyut-romantik b i r  kavram olarak tanıtıyor, zamanımız koşul larında 
toplumun sosyal i st temeller üzerinde yeni baştan kurulabi leceğine inan
mıyor, sosya l izmi et ik esaslar üzerine oturtuyor ve gerçek sosyal izmi kötü 
gösteriyor. Bütün bunlar, Markuze'n in teori lerin in  Marksist olmad ığ ın ı  
açıkça ortaya koyuyor. Burjuvazi, bunlardan kendi amaçları i ç in  yararlana
bi l i r, yararlanmaktadı r  da. 

Görüşlerindeki bu çelişkiler, onun, anti-emperyal ist mücadelede burjuva 
i le proletarya arasındaki muhalefet mevzi leri nde yer a lmış  olan aydı n  
çevrelerine etkilerde bulunmasının nedenlerini açıklamaktadır. Bu ayd ın  
çevreleri, bu g ib i  çel işkilerin açısından olaylara bakmaya, bu mevzilerden 
eylemlerde bulunmaya devam ettikçe burjuva için tamamiyle kaybolmuş 
sayı l mazlar. Markuze'yi, modern Marksist, çağ ımız ın Marksisti olara k  
tanıtanlar da işte böyle ayd ın  çevr�lerid i r. 

Kapital ist toplumda, devlet-tekel kapitalizmine, tekel lerin zulmüne ve 
hayatın her alanındaki etkilerine, bürokrasinin genişlemesine ve benzeri 
du rumlara karşı olan, derin demokratik dönüşümler istiyen bütün güCıerle 
politik ittifaklar kurmaya ve işbirl iğ i  yapmaya çal ışmal ıyız. Fakat, böyle 
b i r  siyasi ittifakı kurabi lmek için mevcut teorik ayrı l ı kları açık seçik b i lme
miz gerekir. En geniş manevra, ancak prensiplere tam bir inanışla müm
kündür. Biz ,  ittifak içinde de teorik tartışmalardan vazgeçemeyiz. «(Içüncü 
yol» taraftarlarına burjuva fiki rlerinden kurtulmalarında yardım edebi l 
memiz iç in tartışmalar zorunludur. Onlar ın burjuva fikirlerinden kurta rı l -
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maları ıôz ımdır. Çünkü bu düşünceler, siyasi aktifl ik lerine engel olmakta, 
gençleri n  önem l i  bir k ısmını ,  muhalefetteki sol cu aydın ları yanl ış yollara 
itmektedir. 

Genç ayd ın ları n  geniş tabakala rı üzerinde etkisi bulunan organizatör ve 
eğitici ler, hangi  dôvaya, hangi  s ın ıfa h izmet ettiklerini ,  k imleri hangi  amaç 
iç in eğittik leri n i  iyi b i lmel id i rler. Bun ları göz önünde bulunduğumuz zaman, 
Markuze'nin g ürüşlerine ve bu  görüşlerin ilerici aydın ların bir kesimi üze
rindeki etk i lerine karş ı  yapı lan  ideoloji savaşın ın büyük bir önemi olduğunu 
daha iy i  an larız. 
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